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1. IDENTIFICAÇÃO  

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E DA MANTENEDORA 

 

Escola Municipal Bartolomeu Bueno da Silva –Ensino Fundamental 
Endereço: Rua Padre Anchieta, S/N. Lindoeste/Pr 

Telefone: (45) 3237-1035 

Email: escolabartolomeu2008@hotmail.com 

 

Mantenedora: Prefeitura Municipal de Lindoeste 

Endereço: Avenida Marechal Rondon, S/N. Lindoeste/Pr 

Telefone: (45) 3237-8000 

Email: pm@lindoeste.pr.gov.br 

 

1.2 CÓDIGO INEP 

41074203 

 

1.3 CÓDIGO DA INSTITUIÇAO NO SERE 

135500038 

Código da turma Turma 

4035 Ensino Fundamental I  

6415 Sala de Recurso Multifuncional 

 

mailto:escolabartolomeu2008@hotmail.com
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1.4 CURSOS E MODALIDADES DE ENSINO OFERTADAS 

 
CURSO MODALIDADE 

4035 EF Anos Iniciais (1º ao 5º ano) 

6415 Sala de Recurso Multifuncional – Tipo I 

 

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TEMPO ESCOLAR 

 

A Escola Municipal Bartolomeu Bueno da Silva atende em dois períodos: matutino e vespertino. Iniciando as aulas no 

período da manhã às 7:40 (sete horas e quarenta minutos) com intervalo para o recreio de 15 (quinze), recreio assistido pelos 

professores, direção e coordenação. O término da aula é as 11:40 (onze horas e quarenta minutos). 

No período da tarde as aulas começam às 13:00 (treze horas) com intervalo para o recreio de 15 (quinze) minutos, 

também com recreio assistido por professores e coordenação. O término das aulas são as 17:00 (dezessete horas). 

O calendário prevê a oferta de no mínimo duzentos dias letivos e oitocentas horas com a seguinte organização: 

 

Etapa Organização Avaliação 
 

Organização curricular 
 

EF Anos Iniciais Anos Trimestral Língua Portuguesa 

Matemática 

Ciências 

História 

Geografia 

Educação Física 
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Ensino Religioso 

Arte 

 

1.5.1 SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

 

De acordo com o Regimento Escolar da Instituição, a avaliação é uma prática que visa diagnosticar o nível de apropriação 

do conhecimento pelo aluno e o processo ensino aprendizagem.  

Deve ser entendida como um dos aspectos do ensino pelo qual o (a) professor (a) estuda e interpreta os dados da 

aprendizagem, com as finalidades de acompanhar e aperfeiçoar o processo de aprendizagem dos (as) estudantes, bem como 

diagnosticar seus resultados.  

A avaliação do aproveitamento escolar deverá incidir sobre o desempenho do (a) estudante em diferentes situações de 

aprendizagem. Segundo o Regimento Escolar a avaliação utilizará técnicas e instrumentos diversificados, sendo vedado submeter 

o (a) estudante a uma única oportunidade e a um único instrumento de avaliação.  

Para que a avaliação cumpra sua finalidade educativa, deverá ser contínua, permanente, cumulativa e diagnóstica, com o 

objetivo de acompanhar o desenvolvimento educacional do (a) estudante, considerando suas características individuais em relação 

ao conjunto dos componentes curriculares cursados, com preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos.  

Os resultados das atividades avaliativas serão analisados no decorrer do período letivo em forma trimestral, observando os 

avanços e as necessidades detectadas, para estabelecer novas ações pedagógicas. Caberá à instituição de ensino, determinar em 

seu Regimento Escolar, o sistema de avaliação adotado em consonância com as concepções presentes no Projeto Político 

Pedagógico e a quantidade mínima de instrumentos avaliativos previstos para cada período avaliativo. 

 

1.5.2 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
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O conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens normatizados pela BNCC e os definidos no Referencial Curricular do 

Paraná, procura ir além da transmissão de conhecimentos. Propõe que a questão fundamental seja a relação dos conhecimentos 

escolares com a prática social dos sujeitos. Em cada componente curricular, este documento traz uma parte introdutória, onde se 

apresentam aspectos que norteiam sua constituição como conhecimento científico organizado didaticamente. Ressalta-se que os 

direitos, os princípios e as orientações afirmadas na introdução geral do Referencial Curricular do Paraná, perpassam todas as 

produções.  

Quanto ao quadro Organizador Curricular, procurou-se ampliar o proposto na BNCC, atendendo às especificidades de 

cada componente curricular Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, História, Educação Física, Ensino Religioso e 

Arte. Dessa forma, apresenta-se a organização progressiva dos conhecimentos dos componentes curriculares e os objetivos de 

aprendizagem por ano do Ensino Fundamental a fim de auxiliar professores e equipes pedagógicas em suas práticas educativas. 

 

1.6 NÚMERO DE TURMAS E DE ALUNOS DISTRIBUÍDOS POR MODALIDADES EM 2020 

 

Turno Quantidade de Turmas Quantidade de alunos 

Manhã 1º ano “A” 17 alunos  

Manhã 2º ano “A” 22 alunos  

Manhã 3º ano “A” 17 alunos  

Manhã 4º ano “A” 24 alunos  

Manhã 5º ano “A” 24 alunos  

Tarde 1º ano “B” 14 alunos  
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Sala de Recurso Multifuncional 

Turno Quantidade de turma Quantidade de alunos 

Tarde 1 13 alunos 

 

1.7 QUADRO DE PROFISSIONAIS 

A equipe escolar conta com oito professores, uma coordenadora pedagógica, um diretor, uma secretária e uma pessoa na 

área de serviço de apoio. Temos também duas zeladoras, uma copa e cozinha e um vigia. 

 

Nome Formação Função Especificações 

Cristiano dos Santos Pedagogia  Diretor Escolar  4h Manhã 

Gelsina Tosatti Pedagogia  Coordenadora 

pedagógica 

8h Manhã e Tarde 

 

Cleunice de Fatima krutli Ensino médio  Secretária  8h Manhã e Tarde 

Adriana Aparecida Facioni  Pedagogia  Professora  2º ano A e 1º ano B 

Adriana Luzia Biava  Pedagogia  Professora  1º ano A 

Daiana Emer de Oliveira Pedagogia  Professora 4º ano A 

Eliany Aparecida Araujo Oliveira  Pedagogia  Professora  1º ano A e 2º ano A – 

HÁ 

Sala Recurso - 

Multifuncional 

Fabio Marcel de Souza Pedagogia Professor 3º ano A e 4º ano A - HA 
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Formighieri 

Maria de Fatima Pereira dos 

Santos  

Pedagogia  Professora  5º ano A 

Rosane Maria Oldoni Bernardo Pedagogia  Professora  3º ano A 

Rafaela Ferreira de Oliveira  Ensino médio  Auxiliar secretaria  8h Manhã e Tarde 

Lislaine Paula Schuck Ensino médio  Zeladora  8h Manhã e Tarde 

Joseli Ferreira Lemes  Gestão Pública  Copa /cozinha 8h Manhã e Tarde 

Silvia Alves de Oliveira Barbosa  Gestão Pública Zeladora  8h Manhã e Tarde 

Evair Martins  Ensino médio  Vigia  Noturno 

 

2. ELEMENTOS SITUACIONAIS (DIAGNÓSTICO) 

 

2.1 HISTÓRICO E A ORGANIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

A Escola da comunidade Cielito Lindo, originou das necessidades e do desenvolvimento da comunidade. Foi fundada em 

1965 e até o ano de 1973 se chamava Nilo Peçanha em homenagem ao ex-Presidência da República, que após o falecimento 

de Afonso Pena, em 14 de junho de 1909 e governou até 15 de novembro de 1910, e localizava-se na Avenida 05 de maio. Nesta 

época a comunidade pertencia ao Município de Cascavel. 

Em 1974 um antigo morador chamado Marcos Costa, doou um terreno com mais aspecto físico, situada à Rua Padre 

Anchieta s/nº, local este que permanece até hoje onde foi construída a Escola, que passou a ser denominada Escola Municipal 

Bartolomeu Bueno da Silva, em homenagem a um Bandeirante – Desbravador Sertanista, pois a comunidade passava por um 

processo de colonização. A Instituiçao atendia de 1ª a 4ª série. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Afonso_Pena
https://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_junho
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1910
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Com o aumento da população, tornou-se necessário em 1978 a implantação do 5º à 8º séries que se iniciou o 

funcionamento, mantido pela Prefeitura Municipal de Cascavel. 

Em 1979, foi criado por decreto governamental o Distrito de Alvorada do Oeste e em 1988 foi elevada a categoria de 

Distrito Judiciário, denominado Lindoeste, unificando assim, as comunidades Alvorada do Oeste e Cielito lindo. 

Em 1984 a Escola passou a ser denominada Escola Municipal Bartolomeu Bueno da Silva Ensino de 1 Grau. 

No dia 03 de outubro de 1988 a Escola pegou fogo devido a um curto circuito nas instalações elétricas, o incêndio destruiu 

todo o prédio escolar, sendo que as carteiras, arquivos e materiais da secretaria e supervisão foram salvos por moradores da 

comunidade e Polícia Militar. Após o incêndio a Escola funcionou por sete meses no pavilhão da igreja Católica local. 

No dia sete de maio de 1989 foi reinaugurada a Escola com o mesmo nome. 

Em 1990 com a emancipação do município de Lindoeste, a Escola Municipal Bartolomeu Bueno da Silva Ensino 1 Grau 

passou a ser mantida pela prefeitura Municipal de Lindoeste e atender somente de Pré à 4ª série, o ensino de 5ª à 8ª séries 

passou a ser mantido pelo Governo do Estado do Paraná e a Sr denominada Escola Estadual Cielito Lindo Ensino de 1 Grau. 

Em 1997, com a LDB a Escola Municipal passou a ser chamada Escola Municipal Bartolomeu Bueno da Silva – Educação 

Infantil e Ensino Fundamental. 

Em 2017, de acordo com o parecer nº 696/2017 e resolução nº 5667/2017, a Escola Municipal Bartolomeu Bueno da Silva 

recebeu autorização para funcionamento de uma sala de recurso multifuncional – tipo I, com carga horária de 20 h semanais. 

Em 2018, a escola deixou de ofertar a Educação Infantil, que até então estava cessada temporariamente. Também 

funciona no mesmo prédio em parceria com a Secretaria Estadual de Educação a Escola Estadual Cielito Lindo – Ensino 

Fundamental de (6°. Ao 9°. Ano). 

A escola conta apresenta um amplo saguão coberto e cercado garantindo a segurança e conforto para os alunos e 

funcionários, na qual serve como espaço para apresentações cívicas, artísticos, palestras e também em um espaço próximo a 

cozinha apresenta mesas reservadas servindo como refeitório dos alunos. 
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Próximo aos banheiros dos alunos masculinos e femininos ao fim do corredor apresenta-se lavanderia. 

A escola apresenta uma ampla sala dos Professores contando com banheiros masculino e feminino. 

Os profissionais que atuam neste estabelecimento são contratados através de concurso público e demonstram um bom 

relacionamento com os funcionários, alunos e pais. A distribuição de cargos como direção e coordenação é feita conforme a 

necessidade da instituição, sendo professores do quadro que, após, nomeados pelo gestor público passam a ter portaria publicada 

em jornal para exercer a função. A distribuição das turmas se dá através de uma Lei Municipal onde se colocam regras para a 

distribuição das turmas, os professores são classificados pela pontuação, na qual são considerados alguns critérios como tempo 

de serviço e formação. Após a classificação os professores escolhem as turmas disponíveis para trabalhar durante o ano letivo. A 

equipe de apoio, zelador copa e cozinha são funcionários responsáveis pela limpeza e conservação do prédio escolar e na 

preparação da alimentação servida às crianças e tem suas funções definidas.  

O calendário escolar das atividades da instituição contempla 800 horas distribuídas em 200 dias letivos de trabalho efetivo 

com as crianças. A estrutura física do prédio oferece segurança e condições para abrigar a demanda de acordo com as exigências 

legais. 

A Vida Legal do Estabelecimento de Ensino conta com os seguintes cursos aprovados: 

 Ensino Fundamental 1º ao 5º ano com Autorização de Funcionamento RES. 2082/ de 30 de junho de 1992. 

 Regimento Escolar: Parecer 300 de 30/09/1992; 268/2015 

 Foi aprovado para vigorar a Proposta de Avaliação da Escola Municipal Bartolomeu Bueno da Silva- Ensino de 1º grau 

pelo Ato Administrativo nº 155/92. 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE 
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Para termos um maior conhecimento sobre as famílias dos nossos alunos e conhecer de maneira mais aprofundada a 

equipe escolar elaborou um questionário simples para cada aluno que levasse até o responsável para que houvesse os 

conhecimentos dos seguintes dados: com quem o aluno reside; quantas pessoas convivem com ele; tipo de moradia; localização; 

renda familiar; atividades culturais e familiar grau de escolaridade. 

Com base nas respostas que obtivemos podemos realizar um trabalho na quais professores e família possa estar 

interagindo de maneira clara e mais aproximada em relação ao aluno. 

Ao conhecer a realidade econômica e social das famílias percebeu também a grande diversidade cultural da qual estamos 

trabalhando, por exemplo, a maioria dos alunos residem em área rural, assim cria-se a possibilidade de realizar uma aproximação 

e o diálogo entre ambas as partes.  Segue abaixo os gráficos referentes as questões enfatizadas. 

Os dados a seguir seguem levantamento com as famílias e relacionadas ao censo 2019.  

Com quem mora? 

 

 

Quantas pessoas moram na família? 
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Qual o tipo de moradia? 

 

 

Localização de Moradia 
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Qual a renda familiar? 

 

Atividades Culturais Familiar 
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Grau de escolaridade do responsável. 
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2.3 AMBIENTES PEDAGÓGICOS DISPONÍVEIS 

  

A Escola Municipal Bartolomeu Bueno da Silva conta com 124 alunos matriculados no ensino regular e 16 na Sala de 

Recurso Multifuncional Tipo I. O horário de atendimento no período da manhã funciona das 7h40 às 11h40 e no período da tarde 

das 13h00às 17h00. A instituição trabalha em dualidade com a Escola Estadual Cielito Lindo. Contamos com os seguintes 

espaços: 

Espaços Físicos Quantidade  Funções Pedagógicas 

Salas de aula 05 Espaço organizado com lousa, carteiras, cadeiras, armários 

para atendimento aos alunos (transmissão de 

conhecimentos e realização de atividades/conhecimento). 

Sala de Informática 01 Espaço organizado com mesas e cadeiras. O espaço é 

utilizado para pesquisas na internet e promoção de cultura. 

Sala dos professores 01 Espaço organizado com armários, mesas, prateleiras. O 

espaço é utilizado para preparação de aulas e organização 

dos materiais. 

Secretaria  01 Espaço organizado com mesas, armários, cadeiras, 

computadores, arquivos ativos, utilizado ao atendimento 

aos pais, documentação escolar e atendimento pedagógico. 
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Direção/coordenação 01 Espaço organizado com mesa, armários, cadeiras. Utilizado 

para reuniões, atendimento individual aos 

pais/responsáveis, professores e funcionários e alunos. 

Saguão 01 Espaço organizado com mesas, bancos e cadeiras para 

refeitório e apresentações dos alunos. 

Biblioteca  01 Espaço organizado com bancadas (prateleiras) cadeiras. 

Pesquisa em livros e contação de histórias. 

Quadra Poliesportiva 01 Espaço coberto, cercado e iluminado, com duas aberturas 

de portas em ambos lados e ventilado. Espaço organizado 

com arquibancadas para melhor conforto dos alunos, 

servido como locar de recreação, interação e atividades 

físicas. 

Cozinha 01 Espaço organizado com armários, geladeira, freezer, 

congeladores, forno elétrico para preparação de alimentos. 

Dispensa  01 Espaço organizado com armários para armazenamento e 

conservação dos alimentos. 

Banheiros para alunos Femininos 04 Necessidades fisiológicas. 

Banheiros para alunos Masculinos  04 Necessidades fisiológicas. 

Banheiros adaptados  01 Necessidades fisiológicas de cadeirantes. 

Banheiros para Funcionários Femininos 01 Necessidades fisiológicas. 
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Banheiros para Funcionários Masculinos 01 Necessidades fisiológicas. 

Lavanderia 01 Espaço organizado com bancada, prateleiras, máquinas, 

armários parra lavagem e higienização dos utensílios. 

Pátio 01 Espaço destinado para descontração, socialização, aberto, 

contando com mesas e bancadas para descanso. 

 

2.4 OBJETIVOS DA INSTITUIÇÃO 

 

De acordo com o Art. 32 da Lei de Diretrizes e Bases - Lei 9394/96 que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional. 

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 

(seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: (Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006) 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do 

cálculo; 

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 

fundamenta a sociedade; 

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a 

formação de atitudes e valores; 

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se 

assenta a vida social. 

§ 1º É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. 
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§ 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de 

progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo 

sistema de ensino. 

§ 3º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a 

utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. 

§ 4º O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como complementação da aprendizagem 

ou em situações emergenciais. 

§ 5º O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos 

adolescentes, tendo como diretriz a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

observada a produção e distribuição de material didático adequado. (Incluído pela Lei nº 11.525, de 2007). 

§ 6º O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. 

(Incluído pela Lei nº 12.472, de 2011). 

O grande objetivo da Escola Municipal Bartolomeu Bueno da Silva - Ensino Fundamental são: 

 Possibilitar situações em que o aluno possa desenvolver métodos de pensamento, conhecimento, pesquisa e 

investigação; 

 Favorecer acesso à cultura, despertando o gosto pelo conhecimento e pelo sentido da vida; 

 Criar condições para o desenvolvimento de um autoconceito positivo; 

 Ser espaço de socialização e de criação de laços comunitários; 

 Valorizar a experiência extraescolar do aluno e a vinculação com a educação escolar; 

Entendemos, pois, que a escola tem uma contribuição no processo de formação do caráter, da consciência e da cidadania 

das novas gerações, que passa pelo conhecimento, no sentido de articulação entre compreender, usufruir e transformar: 

compreender o mundo em que se vive para poder usufruir dele, mas, sobretudo para poder transformá-lo. Também que o aluno 



24 
 

seja estimulado a construir uma imagem positiva de si, buscando pela confiança escolher e realizar seu projeto de vida, sabendo 

valorizar e empregar o diálogo com forma de esclarecer conflitos e tomar decisões coletivas, partindo desse ponto, a Escola 

propõe a estimular desde cedo o trabalho em equipe, descobrindo não só as potencialidades individuais. 

Constitui-se também em se refletir qual a formação que se pretende que os alunos obtenham que a escola deseja 

proporcionar e tem possibilidade de realizar, sendo nesse sentido pontos de referência que devem orientar a situação educativa 

em todas as áreas ao longo da escolaridade obrigatória. "A escola é um recorte da sociedade, marcado pela diversidade. Precisa, 

pois, tornar-se um espaço no qual as gerações se encontrem, se conheçam, se entendam e se aceitem, como partes de um todo 

humano e social, e formem, entre si, parcerias indispensáveis para transformação do mundo". 

 

2.5 PRINCÍPIOS NORTEADORES DA EDUCAÇÃO 

 

De acordo com o Art. 3 da Lei de Diretrizes e Bases - Lei 9394/96 que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional. 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 

III - Pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

IV - Respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V - Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI - Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - Valorização do profissional da educação escolar; 

VIII - Gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; 
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IX - Garantia de padrão de qualidade; 

X - Valorização da experiência extra-escolar; 

XI -Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

XII - Consideração com a diversidade étnico-racial. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

XIII - Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. (Incluído pela Lei nº 13.632, de 2018) 

 

2.6 - INSTÂNCIAS COLEGIADAS DO ESTABELECIMENTO 

 

2.6.1 Conselho Escolar 

 

O Conselho Escolar é constituído de todos os seguimentos da comunidade escolar. De natureza deliberativa, consultiva, 

avaliativa, fiscalizadora e mobilizadora sobre a organização e realização do trabalho pedagógico e administrativo da instituição 

escolar em conformidade com as políticas e diretrizes educacionais da Secretaria de Estado da Educação observando a 

Constituição Federal e Estadual, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Estatuto da Criança e Adolescente o 

Regimento Escolar, bem como o Projeto Político Pedagógico para o cumprimento da função social e específica da escola. 

A vigência do mandato deste Conselho terá duração de dois anos entre o período de 23 de agosto de 2019 a 23 de agosto 

de 2021. 

O Conselho Escolar em seu art.16 de acordo com o princípio da representatividade e proporcionalidade, previstos nos Art. 

14 e 15, é constituído pelos seguintes conselheiros: 

a)  Diretor; 

b)  Representante da equipe pedagógica; 

c)  Representante do corpo docente (professores); 
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d)  Representante da equipe técnico-administrativa e assistentes de execução; 

e)  Representante da equipe auxiliar operacional; 

f)  Representante dos pais de alunos ou responsáveis; 

g)  Representante do Grêmio Estudantil ou alunos (apenas quando o Grêmio não estiver instituído); 

h)  Representante da APMF; 

i)  Representante dos movimentos sociais organizados da comunidade (Associação de Moradores, Sindicatos, Instituições 

Religiosas, Conselhos Comunitários, Conselho de Saúde, entre outros). 

Parágrafo Único - Cabe ao diretor do estabelecimento de ensino suscitar a participação de representantes dos 

movimentos sociais organizados da comunidade, no Conselho Escolar, que se comprometam com a efetivação da função social e 

específica da escola pública. 

Segue os Membros do Conselho Escolar: 

              

Função/Nome Rg Cpf 

Presidente   

Cristiano Dos Santos 9.664.342-0 066.181.909-40 

Representante Da Equipe Pedagógica   

Gelsina Tosatti 6.903.230-3 020.419.169-66 

Representante Do Corpo Docente - Titular   

Eliany Aparecida Araujo Oliveira 6.180.495-1 021.154.269-59 

Representante Do Corpo Docente - Suplente   

Maria De Fátima Pereira Dos Santos 5.573.780-0 000.561.509-70 
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 Representante Da Equipe Técnica Administrativa - Titular   

Cleunice De Fátima Krutli 4.405.250-4 043.624.019-03 

Representante Da Equipe Técnica Administrativa - Suplente   

Rafaela Ferreira De Oliveira 10.540.581-2 070.508.969-00 

Representante Da Equipe Auxiliar Operacional - Titular   

Rosilei Aparecida Ferreira 8.485.026-8 032.417.279-63 

Representante Da Equipe Auxiliar Operacional - Suplente   

Silvia Alves De Oliveira Barbosa 8.516.240-3 057.880.829-35 

Representante Da APMF - Titular   

Joseli Ferreira Lemes 5.897.784-5 930.787.499-91 

Representante Da APMF - Suplente   

Valdirene Silverio Da Rocha De Conti 5.573.709-6                                                                                                                  825.540.059-15 

Representante Dos Alunos - Titular   

Responsável: IONE MARIA DOS SANTOS  5.742.719-1  

Aluna: VITORIA DA ROSA  15.332.729-7 112.390.929-62 

Representante Dos Alunos - Suplente   

Responsável: DEISE MARQUES TAVARES 8.779.060-6 009.064.070-52 

Aluno: FELYPE MARQUES TAVARES   135.365.579-29 

Representante Dos Pais - Titular   

Shirley Aparecida De Araujo Côco 6.142.539-0 989.999.239-91 

Representante Dos Pais - Suplente   
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Adriana Maria Girelli 9.295.833-3 051.111.679-94 

Representante Dos Movimentos Sociais - Titular   

Irene Alves De Souza 6.024.967-9  

Representante Dos Movimentos Sociais - Suplente   

Oliva Santina Gonçalves 6.662.883-3  

 

2.6.2 Associação De Pais E Mestres E Funcionários 

 

A Associação de Pais e Mestres e Funcionários (APMF), juridicamente constituída e de direito privado, é o órgão 

representante dos pais e professores do estabelecimento de ensino e não tem caráter político, religioso, racial e nem fins 

lucrativos, pois seus componentes não têm remuneração, é regido por estatuto próprio, são delegados por eleição com um 

mandato de 2 anos. 

Pretende-se juntos aos Pais e Comunidade promover encontro para: 

a)  Análise das dificuldades e sugestões; 

b)  Divulgar o projeto de trabalho da escola e o trabalho específico em cada turma; 

c)  Motivação, orientações e estudos de temas que auxiliem na tarefa de educar; 

d)  Buscar apoio nas instituições para o desenvolvimento e enriquecimento dos projetos da escola. 

O presente mandato tem vigência do período de 14/03/2019 a 14/03/2021. 

Segue os Membros da APMF: 

 

Presidente Marcelino Parizzi Obice: 

Vice – Presidente Emerson Alves Ferreira 
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Tesoureira Joceli Ferreira Lemes 

Vice – Tesoureira Adriana Maria Girelli 

Secretária Cleonice de Fátima Krutli 

Vice – Secretária Rafaela Ferreira de Oliveira 

  

Conselho Fiscal Adriana Aparecida Facioni 

 Eliany Aparecida Araújo Oliveira 

 Elizete Nunes Deffaci 

 Ione Maria dos Santos 

 Shirley Aparecida Araujo Côco 

 Valdirene Silvério da Rocha de Conti 

 

2.7  Indicadores Educacionais 

 

Os indicadores educacionais são ferramentas de extrema importância para que a equipe escolar obtenha dados sobre o 

processo de ensino aprendizagem, atribuindo valores estatísticos à qualidade do ensino ofertada.   

 

2.7.1 Resultado do Desempenho no Simulado – Interno 

 Redação 

1º Bimestre 
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Resultado do Desempenho no Simulado  

Matemática/ L. Portuguesa 

1º bimestre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.7.2 Resultado Prova Paraná Mais 2019 - Externo 
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PROVA PARANÁ MAIS - 2019  

 

 
  

BOLETIM 
  Escola:  BARTOLOMEU B SILVA E M EI EF 
  

Município: LINDOESTE 
    

 
 

    
      
Percentual de Participação  5° Ano - Ensino Fundamental  

 

Escola 
 

 
88,0%  

Município 
 

96,0%  

Paraná 
 

91,7%  

   Língua Portuguesa - 5° Ano 
EF 

% de Estudantes em cada Padrão de Desempenho 

 

 
 

Proficiência 
Média 

Abaixo do 
básico 
até 150 

Básico 
150 a 200 

Adequado 
200 a 250 

Avançado 
acima de 250 

Escola     172,6 31,8% 45,5% 22,7% 0,0% 

Município 208,8 12,5% 29,2% 41,7% 16,7% 

Paraná    227,2 5,8% 23,4% 37,8% 33,0% 

     Matemática - 5° Ano EF % de Estudantes em cada Padrão de Desempenho 

 

  
 

Proficiência 
Média 

Abaixo do 
básico 
até 175 

Básico 
175 a 225 

Adequado 
225 a 275 

Avançado 
acima de 275 

Escola     192,2 45,5% 31,8% 13,6% 9,1% 

 

Município 
 

222,6 
22,2% 23,6% 40,3% 13,9% 
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Paraná    243,5 8,3% 27,0% 37,9% 26,8% 

      Níveis de Proficiência da Escola 

 5° Ano EF    
Padrão de 

Desempenho 
2019 

Nível de 
Desempenho 

2019  

Meta de 
Proficiência em 

2020 

Meta Nível de 
Desempenho  2020 

Língua Portuguesa Básico NÍVEL 3     

Matemática  Básico NÍVEL 3     

 
 
2.7.3 Resultado Prova Paraná 2019 - Externo 
 
RESULTADOS DA PROVA PARANÁ      5º ANO ‘A’ 
 

 
 
ALUNOS  

QUANTIDADES DE ACERTOS  

EDIÇÕES  

LINGUA PORTUGUESA                        E                        MATEMÁTICA 

 1º  2º  3º  1º  2º 3º 

ALINE DOS SANTOS CORDEIRO 9 13 8 4 7 5 

ANDRIELI CASTRO OLIVEIRA 13 9 16 7 10 9 

CARLOS EDUARDO DA SILVA DE 
CAMPOS 

9 12 14 10 11 10 

CARLOS EDUARDO RAMOS BAHIA  16 11 13 16 12 12 

CARLOS EDUARDO R. DOS SANTOS  5 4 3 5 4 8 

DANIEL FERREIRA 4 6 9 9 6 14 

DANILO RIBEIRO JUNIOR 14 11 16 16 13 15 

DENNIS FELIPE DOS SANTOS AMORIM 4 5 7 7 9 8 

EDUARDA CELINA MERLINI 15 10 14 10 9 14 

HENRIQUE APARECIDO G. DA SILVA 13 16 14 12 8 14 

HENRIQUE DOS SANTOS CAMILO 5 6 9 7 7 14 

HERCOLES ANGEL DOS S. AMORIM 10 10 9 13 13 12 

JADILSON FEREIRA DOS SANTOS 7 5 2 3 3 6 
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JOSÉ VILMAR DOS SANTOS  11 6 6 10 8 13 

LUIZ ANTONIO FERREIRA DA COSTA 6 7 5 10 5 7 

MARIANE ISABELLE DA CRUZ FELLES 7 9 10 4 9 8 

MARIO GUSTAVO PINTO FIERBECK 14 15 15 18 16 19 

PEDRO MATHEUS LIMEIRA PRIMO 11 13 14 13 12 16 

RAFAEL CARDOSO DE JESUS 5 4 5 5 4 5 

RAFAEL ROSA FELIZARI 9 9 9 6 10 13 

VANESSA DOS SANTOS LEAL 9 17 18 15 14 19 

VITORIA KAROLAINE M. DE ALMEIDA 10 9 13 9 12 16 

PAULO HENRYKE ALVES SCHREIBER 16 8 5 10 6 7 

GRAZIELA DE JESUS   9 11  11 8 

LUANA DE MORAES MACHADO   12   14 

 
RESULTADO PERCENTUAL 

 
EDIÇÕES  

LINGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA  

PROVA REDE PROVA REDE 

1º 46,67% 62,36% 46,67% 66,81% 

2º 46,80% 66,99% 46,00% 71,40% 

3º 46,00% - 52,00% - 

ANALISE DA PROVA PARANÁ 2019 
 
1º EDIÇÃO – LINGUA PORTUGUESA 
Identificar o tema de um texto 70,83% (D06) identificar o conflito gerador enredo e os elementos que constroem a narrativa 29,17% 
(D97) acertos. 
1º EDIÇÃO DE MATEMÁTICA 
Identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedos e corpos redondo, relacionadas figuras tridimensionais com suas 
planificações 79,17% (D02) acertos. 
Resolver problema com números naturais envolvendo diferentes significado da multiplicação comparativa retangular, ideia de 
proporcionalidade configuração retangular e combinatória 16,69% (D20) acertos. 
 
2º EDIÇÃO – LINGUA PORTUGUESA 
Localizar informação explicitas de um texto 76% (D1) acertos. 
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Estabelecer relações logico discursiva presente no texto, marcadas por conjunções, advérbios etc. 12% (D12) acertos. 
2º EDIÇÃO – MATEMÁTICA  
Reconhecer figuras tridimensionais por meio de suas características. 82% (D44) acertos. 
Resolver problemas envolvendo cálculos do perímetro de figuras palavras desenhadas em malhas quadriculadas 8% (D11) 
acertos. 
 
3º EDIÇÃO – LINGUA PORTUGUESA  
Identificar o efeito do sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações 68% (D14) acertos 
Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das 
condições em que será recebido 12% (D15) acertos. 
3º EDIÇÃO – MATEMÁTICA  
Num problema, estabelece trocas entre cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro, em função de seus valores 88% (D10) 
acertos. 
Resolver problemas significativos utilizando unidade de medida padronizadas como km, m, cm, kg, g, mg, ml, 12% (D07) acertos. 
 

2.8  ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA 

 

Para garantir o bom aproveitamento escolar dos alunos toda a comunidade escolar, professores, coordenação e direção 

trabalham juntamente com a família em prol de que nossos alunos participem integralmente as aulas. Caso o aluno apresente 

faltas não justificadas, os professores e/ou secretária por meio de SERE devem comunicar a Coordenação Pedagógica da 

instituição que entrará em contato com a família, por via telefone, redes sociais, bilhetes, pessoalmente. Caso não se consiga 

contato com os familiares, a Institição realiza o encaminhamento do Programa FICA - Ficha de Comunicação do Aluno Ausente, na 

qual busca junto com apoio do Conselho Tutelar contato aos familiares, para que os casos de faltas sejam resolvidos da melhor 

maneira possível sem causar prejuízos de conhecimento ao aluno. 

Determinante 2019 2020 

Nº De Matrículas 124 118 
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Abandono 0 0 

Aprovação 111 - 

Reprovação 2 - 

Transferência 12 3 

 

3. ELEMENTOS CONCEITUAIS 

 

3.1 Princípios Teóricos e Filosóficos da Educação 

 

 Na concepção sócio-interacionista, a linguagem, que se concretiza no momento da interação entre os indivíduos, traduz-

se como instrumento de transformação social e durante uma situação comunicativa ocorre, principalmente, a troca de informações, 

fator esse determinante no processo ensino-aprendizagem. Portanto, é papel da escola (e mais especificamente da área de Língua 

Portuguesa) garantir ao aluno o domínio efetivo sobre a língua, a fim de que possa utilizá-la, de forma oral ou escrita, com 

propriedade, adequando-a as diferentes situações de uso. 

Uma das possibilidades de se atingir esse objetivo é por meio do reconhecimento dos gêneros textuais como objeto de 

ensino, e do texto como unidade de ensino. Entendendo-se o gênero como um material verbal (e não-verbal), produto de uma 

determinada visão de mundo, de uma intenção e de uma produção, o trabalho com diferentes gêneros possibilita a reflexão sobre 

as ações que se pode fazer com a língua. 

Os encaminhamentos metodológicos na concepção sócio-interacionista da linguagem implicam a compreensão de que os 

gêneros são produzidos em função do uso geral da necessidade social. Nesse sentido, ao invés de a ação pedagógica de 

alfabetizar ou de ensinar Língua Portuguesa partir da sílaba ou da palavra, parte-se dessa unidade de comunicação, 

reconhecendo-a como instrumento (mega-ferramenta, no dizer de Schneuwly & Dolz, 2004) para o ensino. 



36 
 

Segundo o Referencia Curricular do Paraná, considera que, na fase inicial da alfabetização, é necessário enfatizar a 

importância da escrita na sociedade, para então, por meio das práticas da leitura e produção, ampliar a participação do aluno 

nesse universo, trabalhando com os gêneros em suas mais diferentes funções sociais, dentre as quais: organização da sociedade, 

comunicação entre as pessoas, registro da história dos homens, bem como, de proporcionar lazer, expressando convenções das 

mais diferentes formas. 

 

3.2  Especificidades Ofertadas na Instituição De Ensino  

 

A Escola Bartolomeu Bueno da Silva – EF oferta a modalidade de Ensino Fundamental – anos iniciais, 1º ano ao 5º ano, 

nos períodos matutinos e vespertino, com ofertas de vagas durante o ano letivo vigente.  

A Sala de recurso multifuncional tipo I, atende no período vespertino. Quando a Equipe Escolar observa que o aluno 

apresenta dificuldades na aprendizagem, a mesma entra em contato com a família, e através de diálogos e sondagem em sala de 

aula no que se refere ao desenvolvimento educacional diante dos conteúdos apresentados encaminha-se o aluno para a 

Coordenação Pedagógica da Sala de Recursos da SEMED, na qual realizará diagnósticos/testes cabíveis, juntamente com 

psicólogos e outros especialistas e por sequencia solicitando ao NRE a inclusão do aluno encaminhado a Sala de Recurso, caso 

necessário. 

 

3.2.1 Concepção e Objetivos Do Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

 

De acordo com o Referencial Curricular do Paraná, o Ensino Fundamental – anos iniciais é organizado em cinco anos de 

escolarização e “terá muito a ganhar se absorver da Educação Infantil a necessidade de recuperar o caráter lúdico da 

aprendizagem” (DCNGEB, 2013, p.121), vivenciadas na etapa anterior. Além da ludicidade, situações concretas são estratégias 
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norteadoras para o processo de aprendizagem. Em observância à Resolução do CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017, o 

período de alfabetização deve acontecer nos dois primeiros anos desta etapa, o que pressupõe um trabalho organizado e 

sistematizado para esse fim. No que tange aos anos finais do Ensino Fundamental, o mesmo se organiza em continuidade aos 

anos iniciais. Nesta fase de escolarização, os estudantes se deparam com desafios de maior complexidade, os quais envolvem 

conhecimentos sistematizados, próprios de cada componente curricular. Nos anos finais se faz necessário o fortalecimento da 

autonomia dos estudantes por meio do acesso e interação crítica com os diferentes conhecimentos e informações. No Ensino 

Fundamental – anos iniciais e finais, conforme a LDBEN nº 9.394/96, os estudantes deverão desenvolver a capacidade de 

aprender por meio do pleno domínio da leitura, da escrita, do cálculo, da compreensão do ambiente natural e social, do sistema 

político, das tecnologias, das artes, dos valores em que se fundamenta a sociedade e resolver problemas, tornando-se, assim, 

autônomos e protagonistas de sua aprendizagem. Entre os aspectos marcantes que necessitam de especial atenção na etapa do 

Ensino Fundamental está a transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental e dos anos iniciais para os anos finais. O 

processo de transição pauta-se em um acolhimento afetivo que garanta segurança e pertencimento a nova organização escolar 

(diversidade de horários e tempo escolar, encaminhamentos metodológicos, número de professores, entre outras), tarefa a ser 

desenvolvida por toda a equipe, tanto da instituição de origem como da instituição de destino, promovendo assim, um diálogo entre 

diferentes mantenedoras (municipal, estadual ou privada). Outro aspecto importante a ser observado na transição é a continuidade 

do trabalho pedagógico, pois a criança e/ou adolescente precisa compreender que os conhecimentos adquiridos em etapas 

anteriores são a base para os novos conhecimentos. Esse processo de continuidade promove o interesse do estudante e sinaliza 

um ponto de partida para o trabalho do professor. Considerando tais aspectos do processo de ensino-aprendizagem no Ensino 

Fundamental, a BNCC, apresenta os direitos de aprendizagem comuns a todos os estudantes, como forma de buscar garantir a 

equidade no processo de escolarização e permitindo melhores condições para o desenvolvimento de capacidades estéticas, 

sensíveis, criativas, artísticas, culturais e outras, para o ser humano compreender e agir no mundo. 
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3.3 Concepção De Sujeito 

 

O conceito do sujeito ganhou, ao longo da teoria psicanalista, estatuto de discussão central, a ponto de precisarmos de 

certo esforço para nos lembrarmos de que ele nem sempre existiu de maneira formal nesse campo de saber. Freud não construiu 

tal conceito e suas alusões ao termo costumavam ser feitas associando-o à noção corrente de autor da ação, de participante ativo. 

No entanto, é possível afirmar que a referência ao que Lacan mais tarde denominou sujeito e sua importância para o avanço da 

psicanálise residem nas entrelinhas do texto freudiano desde seus primórdios. 

No “Projeto para uma psicologia cientifica” (FREUD, 1895/1996), fica evidente o esforço de Freud para definir o aparelho 

psíquico, buscando compreender sua existência, sua atividade e suas diferenciações internas.  

O Sujeito não se apresenta como um ser pronto e acabado, mas como um ser que é produzido pelo meio, pela própria 

natureza e que, à medida que vai sendo produzido vai se sensibilizando em relação ao meio, vai conhecendo e adquirindo 

experiência que vão sendo acumuladas e transmitidas de uns aos outros, possibilitando a adaptação do meio as suas 

necessidades. Ou seja, o sujeito é um produto do meio que, à medida que é produzido passa a agir sobre o meio para garantir sua 

sobrevivência. 

O sujeito, porém, diferencia-se dos demais seres vivos em função de que, para garantir sua sobrevivência precisa 

trabalhar numa interação com o meio, adquiri experiências e conhecimentos, desenvolve seu cérebro, permitindo o enfrentar e 

resolver desafio, adquirindo a capacidade de produzir instrumentos e bem cada vez mais aperfeiçoados, atendendo as crescentes 

e diversificadas de cada momento, se transformando e interferindo no meio em que vive. 

 

3.4 Concepção de Sociedade 
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O homem não se apresenta como um ser pronto e acabado, mas como um ser que é produzido pelo meio, pela própria 

natureza e que, à medida que vai sendo produzido vai se sensibilizando em relação ao meio, vai conhecendo e adquirindo 

experiências que vão sendo acumuladas e transmitidas de uns aos outros, possibilitando a adaptação do meio às suas 

necessidades. Ou seja, o homem é um produto do meio que, a medida que é produzido, passa a agir sobre o meio para garantir 

sua sobrevivência. 

O homem, porém, diferencia-se dos demais seres vivos em função de que, para garantir sua sobrevivência precisa 

trabalhar numa interação com o meio, adquire experiências e conhecimentos, desenvolve seu cérebro, permitindo – o enfrentar e 

resolver desafios, adquirindo a capacidade de produzir instrumentos e bens cada vez mais aperfeiçoados, atendendo às 

crescentes e diversificadas necessidades de cada momento, se transformando e interferindo no meio onde vive. 

Segundo o alemão Karl Marx, a sociedade se caracteriza a partir das forças produtivas e das relações de produção.  

As forças produtivas constituem as condições matérias de produção: maquinas, ferramentas, maquinas, por outro lado as 

relações de produção se definiria como a forma em que a sociedade está organizada bem como a maneira em que a produção 

está gerenciada e dividida. 

Para Marx a formas de organização de uma sociedade: a religião, moral, os valores sociais e culturais, as políticas, dentre 

outros, estão diretamente ligadas ao sistema produtivo e a organização e distribuição da produção.  

Segundo essa concepção não se pode pensar na relação indivíduo e sociedade separada do fator econômico, pois a 

estrutura social está estruturada de modo que cada indivíduo ocupe uma posição social de acordo com sua parcela na produção e 

na apropriação dessa produção, ou seja, o consumo da mercadoria. 

A sociedade constitui-se, desde a Antiguidade até os dias atuais, numa sociedade fundada sobre a propriedade privada 

dos meios de produção, está radicada na sociedade de classes, baseando-se assim, nas lutas de classes, na exploração, na 

dominação, na competição e na concorrência. 
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Frente a isso, com a divisão de classe, não há tanta preocupação com o bem-estar e a satisfação dos interesses 

universais, comum a todos os homens; mas aos interesses pessoais e particulares de uma minoria, ou seja, a classe social 

dominante expõe seu ponto de vista ideológico apresentando-o como universal, sem levar em conta os direitos, a diversidade das 

classes e as idéias individuais. Enquanto que, os dominados agem a partir de opressão. 

Portanto, a sociedade estruturada historicamente, determina a construção do ser social, segundo as circunstâncias do 

tempo/espaço em que esta se encontra, levando em conta, os interesses da minoria, que é a classe privilegiada; descartando as 

necessidades e interesses dos menos favorecidos. 

 

3.5 Concepção De Educação 

 

A educação se constitui em um dos principais bens da humanidade. Através dela, as gerações vão ligando umas às 

outras, as experiências, os conhecimentos a cultura acumulada ao longo da história, permitindo tanto acesso ao saber se 

sistematizado, como a produção de bens necessários à satisfação das necessidades humanas. Contudo, por ser histórica, a 

educação não se faz sempre da mesma forma em todas as épocas e em todas as sociedades. Ela se faz de acordo com as 

condições possíveis em cada momento do processo de desenvolvimento social, histórico, cultural e econômico. Ou seja, fazer a 

educação pressupõe pensá-la e faze-la numa perspectiva político pedagógico.  

Para ROUSSEAU, 1995: 

A educação não deve se adiantar à criança tampouco se atrasar da mesma. As crianças têm uma sagacidade singular para reparar 

através de todos os disfarces da decência os maus costumes que ela encobre. A linguagem depurada que lhes é ditada, as aulas 

de decência que lhes são dadas, o véu de mistério que se tenta estender diante de seus olhos são tantos outros aguilhões para a 

sua curiosidade. Pela maneira com que o fazem, é claro que aquilo que se finge esconder-lhes é para lhes ser ensinado, e essa é, 

dentre todas as aulas que lhes são dadas, aquela de que tiram maior proveito (ROUSSEAU, 1995, p. 278). 
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Portanto compreende-se que a educação não é um trabalho que se executa meramente no interior de uma sala de aula, de uma 

escola, limitado a relação professor-aluno. O ato pedagógico não é neutro; ele carrega implicações sociais, está marcado pela 

prática de todos os envolvidos no processo educativo e mediado por relações sócias históricas. 

 

3.6 Concepção De Processo Ensino-Aprendizagem 

 

Nas palavras do educador Paulo Freire “não existe ensino sem aprendizagem”. Para ele e vários educadores 

contemporâneos, “educar alguém é um processo dialógico, um intercâmbio constante. Nessa relação de ensino-aprendizagem, 

educador e educando trocam de papéis o tempo inteiro: o educando aprende ao passo que ensina e o educador ensina e aprende 

com o outro”.  

A ação educativa acontece na relação educador e educando, mas é permeada pelo desejo incessante que aguça a 

curiosidade, que traz a dinâmica de aprender com significado, em que o educador saiba o que vai ensinar e, portanto, estimula o 

aluno a perguntar, a conhecer. Para Paulo Freire, “o papel do professor e da professora é ajudar o aluno e a aluna a descobrirem 

que dentro das dificuldades há um momento de prazer, de alegria” (2003, p. 52). Ainda de acordo com Paulo Freire, “O educador 

ou educadora como um intelectual tem que intervir. Não pode ser um mero facilitador” (2003, p. 177). 

Portanto é preciso ter o entendimento que o ensino-aprendizagem envolve um complexo processo de elaboração de 

hipóteses sobre a representação linguística e se dá com o uso efetivo, respeitando os níveis pelos quais passam os sujeitos que 

aprende, deixando de ser um ato mecânico e sendo um ato ativo. Onde aquele que aprende reflete e age sobre a linguagem oral e 

escrita. 

Nesta perspectiva, a relação de ensino-aprendizagem promove o diálogo entre o conteúdo curricular e os conteúdos 

únicos, compostos pelas vivências, histórias e individualidade de cada um que circula pelos territórios educativos, sejam estes 

dentro ou fora da escola. 
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O processo ensino-aprendizagem faz com que nosso educando entre em contato com as mais variadas práticas de uso da 

língua oral e escrita. Sendo de apelos do mundo letrado para que se faça o domínio e uso da língua em situações significativas do 

cotidiano, reforçando assim a verdadeira condição para a sobrevivência e a conquista da cidadania. 

 

3.7 Concepção De Avaliação 

 

Entendemos a avaliação educacional como um processo de observação e acompanhamento que promove a 

aprendizagem. Não qualquer aprendizagem, mas aquela que ofereça condições para que o educando e o educador se 

reconheçam como sujeitos em um processo de educação, o qual se propõe a ser instrumento de transformação social, superando 

aprendizagens que levam ao ajustamento, à sociedade posta e à manutenção do status quo. Nessa perspectiva, a avaliação será 

entendida como um meio e não um fim. Educador e educando terão no processo de avaliação, um processo avaliativo deve 

estimular o raciocínio, acionar a reflexão e a criatividade, provocar julgamentos e promover linhas de pensamentos por meio de 

pensamentos dos quais, gradativamente, ambos- educador e educando- possam compor, resolver, criar alternativas e inserir-se 

crítica e ativamente na realidade estudada. A avaliação deve ser a imersão para uma transformação interior e para uma ação 

consciente, tanto no nível individual quanto no coletivo. 

Dessa forma, apresentamos uma proposta de avaliação que está em função de um projeto de homem e de sociedade, por isso 

atrelado também ao Projeto Político Pedagógico da escola, contemplando, assim, a totalidade do processo ensino aprendizagem. 

Daí a necessidade de superar seu caráter autoritário, amarrado quase exclusivamente à classificação, para realizar uma avaliação 

diagnóstica, continua, processual, que objetiva explicitar o grau de compreensão da realidade. 

As mudanças em avaliação vêm ocorrendo universalmente como decorrência da exclusão de milhares de crianças e 

jovens da escola, precocemente, e porque a escola tradicional, estilista e classificatória não deu em conta de oportunizar que todos 

aprendessem como poderiam se tivessem oportunidades reais de aprendizagem. 
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Crianças, jovens e adultos continuam a ter problemas de aprendizagem em nossas escolas porque, não há, de fato, um 

conhecimento verdadeiro das suas condições de vida, porque não se formam,  professores alfabetizadores competentes em 

cursos de magistério e licenciaturas, porque, porque há muitos alunos em cada sala de aula, porque não existem recursos 

didáticos, espaços adequados nas escolas, segurança e conforto, porque os professores não tem tempo e espaços nas escolas 

para formação continuada, porque são mal remunerados, porque fazem jornadas longas de trabalho, sem tempo de se preparar 

para a realidade que enfrentam, de planejar suas tradicionais de avaliação, viajando no contramão  da evolução teórica em 

educação, como solução para problemas que são políticos e administrativos é, no mínimo cruel e antiético.  

Percebemos também que pouco se discute sobre o acompanhamento das aprendizagens nas escolas, e exaustivamente 

se debate sobre as formas de registro de desempenho escolar. Ou seja, “discute-se avaliação pelo avesso, pois o sistema de 

registro é apenas a ponta de um grande iceberg” (Hoffmann, 2001). Se o problema for analisado apenas superficialmente, o navio 

afunda, pois, seus fundamentos são amplos, complexos e pontiagudos. 

Métodos e instrumentos de avaliação estão fundamentados em valores morais, concepções de educação, de sociedade, 

de sujeito. São essas as concepções de educação, de sociedade, de sujeito. São essas as concepções que regem o fazer 

avaliativo e que lhe dão sentido. É preciso, então, pensar primeiro como os educadores pensam a avaliação antes de mudar 

metodologias, instrumentos de testagem e formas de registro.  

A avaliação da aprendizagem, mais especificamente, envolve e diz respeito diretamente a dois elementos do processo: 

educador/avaliador e educando/avaliando. Mesmo que o educador trabalhe com muitos alunos, sua relação no processo avaliativo 

se estabelecerá de forma diferente com cada um deles. Por meio da ação mediadora, da tomada de decisões, ele estará afetando 

vidas e influenciando aprendizagens individuais. Da mesma forma, cada aluno irá estabelecer maiores ou menores vínculos 

intelectuais e afetivos com cada professor, resultando em atitudes e respostas diversas por parte desses. 

Não se pode dizer que avaliou porque observou algo do aluno ou denominar por avaliação apenas a correção de sua 

tarefa ou teste e registro das notas. Nesse caso, não houve a mediação, ou seja, a intervenção pedagógica, decorrente da 
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interceptação das tarefas, uma ação pedagógica, decorrente da interpretação das tarefas, uma ação pedagógica desafiadora e 

favorecedora à superação intelectual dos alunos. O processo avaliativo se desenvolve concomitante ao desenvolvimento das 

aprendizagens dos alunos. Anotações sobre seu desempenho trimestral, por exemplo, são pequenas paradas de um trem em 

movimento, ou seja, momentos de o professor dar notícias sobre o caminho percorrido pelo aluno até aquele momento. A relação 

educador/educando exige o processo avaliativo mediador, que, por sua vez, só sobrevive por meio do resgate à sensibilidade, do 

respeito ao outro, da convivência e de procedimentos dialógicos e significativos. 

 

3.7.1 Avaliação 

 

A avaliação da aprendizagem consubstancia-se no contexto próprio da Instituição. Para que o processo avaliativo tenha 

sentido, as propostas educativas precisam estar articuladas em termos de gradação e complexidade. O objetivo é fazer desafios 

superáveis aos alunos, de modo que as respostas de cada um provoquem o professor a fazer outras perguntas sobre elas, em 

outras dimensões, sobre outros assuntos, sob diferentes formas e provocativas, também, em termos de estratégias de 

pensamento. Nesse sentido, a heterogeneidade, ou seja, os diferentes saberes do aluno, que coopera entre si e debatem os 

assuntos, é um fator fortemente favorecedor da melhoria das aprendizagens.  

Para Kraemer (2006), avaliação vem do latim, e significa valor ou mérito ao objeto em pesquisa, junção do ato de avaliar 

ao de medir os conhecimentos adquiridos pelo individuo. É um instrumento valioso e indispensável no sistema escolar, podendo 

descrever os conhecimentos, atitudes ou aptidões que os alunos apropriaram. Sendo assim a avaliação revela os objetivos de 

ensino já atingidos num determinado ponto de percurso e também as dificuldades no processo de ensino aprendizagem. 

Em nossa Escola realizamos simulados, um por trimestre. O sucesso é a dedicação ao estudo e o foco no objetivo no qual 

se quer chegar. Para treinar, os simulados são grandes aliados que ajudam os alunos a perceberem quais são seus pontos fortes 

e fracos além, é claro, de preparar psicologicamente para uma prova longa, com bastante leitura e que exige concentração ao 
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máximo. É com esses olhos que os estudantes devem enxergar os simulados. O resultado deve ser uma amostra daquilo que se 

deve estudar mais, do que é preciso prestar mais atenção ou se o grande problema da prova está na falta de concentração. 

Também é possível começar a controlar o tempo e o nervosismo. 

 

3.7.2 Recuperação De Estudo  

 

Segundo Hoffmann (2001): 

Parte da idéia que a avaliação é inerente ao processo, tanto quanto a recuperação de estudos. Entende que mediação é a 

aproximação, diálogo, acompanhamento do jeito de ser e aprender de cada educando, dando-lhe a mão com rigor e afeto, para 

ajudá-lo a prosseguir, tendo opção de rumos na trajetória do conhecimento. Quando utilizamos uma prática pedagógica voltada 

para a aprendizagem, concebendo a mediação como ponto chave para a participação do aluno, é possível olhar cada aluno em seu 

próprio tempo e jeito de aprender (HOFFMANN, 2001).  

 

Diante dessa concepção de avaliação e recuperação de estudos, torna-se necessário que a teoria e a prática na sala de 

aula caminhem juntas, integrando-se, permitindo avanços tanto no procedimento metodológico da escola, como na concretização 

da educação como prática social transformadora, que passa necessariamente pela avaliação, instrumento capaz de apontar 

caminhos para ação docente, construção de currículos e implementação dos Projetos Políticos Pedagógicos. 

A recuperação terá como objetivo proporcionar aos alunos que demonstrarem rendimento insuficiente, oportunidade de 

aproveitamento e aprovação. Os estudos de recuperação serão planejados e aplicados em função das necessidades individuais, 

considerando a deficiência da aprendizagem.  

O estabelecimento proporcionará as seguintes modalidades de recuperação: recuperação imediata/paralela. 

A recuperação imediata será desenvolvida paralelamente às atividades regulares dos alunos à medida que forem 

constatadas dificuldades ou falhas na aprendizagem. Será planejada através do projeto elaborado pelo professor atendendo as 
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necessidades de revisão e reforço nos conteúdos e objetivos considerados não atingidos pelos alunos e os que forem básicos, ou 

pré-requisitos para a série seguinte. 

A proposta de recuperação de estudos deverá indicar a área de estudos e os conteúdos da disciplina em que o 

aproveitamento do aluno foi considerado insuficiente. É um dos aspectos da aprendizagem no seu desenvolvimento contínuo, pela 

qual o aluno, com aproveitamento insuficiente, dispõe de condições que lhe possibilitem a apreensão de conteúdos básicos. 

As propostas de recuperação deverão receber das mantenedoras as condições necessárias para sua execução. A 

recuperação de estudos deverá constituir um conjunto integrado ao processo de ensino, além de se adequar às dificuldades dos 

alunos. A ser realizada durante o ano letivo, destina-se a corrigir as deficiências que ainda persistam, apesar dos estudos de 

recuperação realizados durante o período letivo. 

Os resultados da recuperação imediata deverão incorporar-se aos das avaliações efetuadas durante o período letivo, 

constituindo-se em mais um componente do aproveitamento escolar. 

A proporcionalidade ou a integração entre os resultados da avaliação e da recuperação deverá ser estabelecida no 

Regimento Escolar, é vedada a avaliação em que os alunos são submetidos a uma só a oportunidade de aferição. 

 

3.7.3 Conselho De Classe Participativo 

 

Para Sant’Ana (1995: p.87-88): O Conselho de Classe é a atividade que reúne um grupo de professores da mesma série, 

visando em conjunto chegar a um conhecimento mais sistemático da turma, bem como acompanhar e avaliar o aluno 

individualmente, através de reuniões periódicas. 

O conselho de classe é o momento da educação onde são discutidas as práticas tomadas, o que deu certo e o que não foi 

alcançado. Também discutimos novos encaminhamentos a serem desenvolvidos em sala para sanar as dificuldades apresentadas 

no decorrer do trimestre. 
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O Conselho de Classe reunir-se-á ordinariamente no final de cada trimestre em três momentos: primeiro realiza-se o pré-

conselho onde professores de cada turma, coordenador, direção, secretária e alunos dialogam sobre o desenvolvimento, 

dificuldades e interação individual de cada aluno na qual, todos têm espaço para colocar suas observações. Segundo momento, 

realiza-se o conselho de classe, onde todos os professores, secretária, coordenador, direção, pais de aluno, enfim toda a 

comunidade escolar para juntos discutir sobre as dificuldades apresentadas na aprendizagem, comportamento, socialização em 

geral. Onde se discute sugestões para sanar tais dificuldades em prol de um bom desenvolvimento escolar e também na formação 

do cidadão. E por fim, realiza-se o pós-conselho, na qual todos os envolvidos no processo de aprendizagem desenvolvem as 

sugestões discutidas no conselho de classe e no pré-conselho com o objetivo de proporcionar ao educando o desenvolvimento 

escolar o qual necessita de um melhor desempenho para alcançar o desejado.  

Após os resultados obtidos, são elaboradas atividades diferenciadas para os alunos que apresentarem notas inferiores à 

média para aprovação.  

 

3.8 Concepção De Infância E Adolescência       

 

Definir a concepção de infância e de desenvolvimento humano tornou-se de fundamental importância para ser possível 

decidir os rumos para a Educação Infantil. A infância é um espaço separado da vida adulta e que está relacionada à qualidade de 

vida desse período de existência do ser humano. A partir da “ Convenção sobre os direitos da Criança”, o mundo compartilhou do 

entendimento de que deve significar a infância, no entanto, essa visão contrasta com a infância real da maioria das crianças do 

mundo que se encontra arruinada pela pobreza. 

Kramer, nos ajudou a compreender o sentido que a infância assumiu no contexto da história da humanidade, explicitando a 

relevância que essa categoria assume na sociedade contemporânea: 
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Crianças são sujeitos sociais e históricos, marcadas, portanto pelas condições das sociedades em que estão inseridas. A criança 
não se resume a ser alguém que não é, mas que se tornará (adulto, no dia em que deixar de ser criança). Reconhecemos o que é 
especifico da infância: seu poder da imaginação, a fantasia, a criação, a brincadeira, entendida como experiência de cultura. 
Crianças são cidadãs, pessoas detentoras de direitos, que produzem cultura e são nela produzidas. Esse modo de ver as crianças 
favorece entende-las e também ver o mundo a partir de seu ponto de vista. A infância, mais que estágio, é categoria da história: 
existe uma história humana porque o homem tem infância. As crianças brincam, isso é o que as caracteriza (KRAMER, 1991. 

  

Tornou-se, portanto, de fundamental importância refletir, problematizar e desvelar o trabalho pedagógico desenvolvido com 

as crianças e suas famílias, porque este permeia a visão da sociedade, de educação e de mundo que sustenta toda e qualquer 

ação. O homem não se apresenta como um ser pronto e acabado, mas como um ser que é produzido pelo meio, pela própria 

natureza e que, à medida que vai sendo produzido vai se sensibilizando em relação ao meio, vai conhecendo e adquirindo 

experiências que vão sendo acumuladas e transmitidas de uns aos outros, possibilitando a adaptação do meio às suas 

necessidades. O homem é um produto do meio que, à medida que é produzido, o trabalho se constitui na marca do homem, de tal 

forma que não dá para entendê-lo dissociado da noção de trabalho, bem como não é possível compreender o trabalho sem 

relacioná-lo ao homem. 

Para agir coletivamente, criou-se um sistema de signos que permitiu a troca de informações e a ação conjunta sobre o 

mundo. No processo de hominização ocorre o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, entre elas, a memória, a 

tenção voluntária, a percepção, o raciocínio, o pensamento, a abstração, portanto, o desenvolvimento da atividade mental. A 

internalização não é uma condição dada a priori ao sujeito. Para efetivar-se, necessita de ações de intervenção em nível de 

mediação, para que aquilo que acontece, inicialmente, no nível interpessoal, possa ocorrer, posteriormente, no nível intrapessoal. 

À luz desses pressupostos, a função social das Instituições de Educação Infantil é redimensionada, a fim de tornar 

acessível a todas as crianças que frequentam, os elementos culturais construídos pela humanidade, os quais contribuem para seu 

desenvolvimento. Dessa forma, a Instituição de Educação Infantil e a família, são co-responsáveis pela educação da criança, e por 

isso, precisam estabelecer entre si um vínculo relevante e permanente, por meio de trocas de informações sobre o seu dia-a-dia 
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nestes espaços educativos (família e escola), conferindo-lhes um elo de proximidade, afetividade e segurança emocional, 

indispensáveis ao processo de desenvolvimento e aprendizagem infantis. 

 

3.9  Concepção De Currículo  

 

Conforme Saviani, “[...] currículo é o conjunto das atividades nucleares desenvolvidas pela escola. ” (P. 16). Trata-se das 

atividades essenciais que a escola não pode deixar de desenvolver, sob pena de perder a sua especificidade. O processo de 

“seleção do conhecimento” a ser incorporado ao currículo não deve se dar de maneira aleatória, mas com base no que é 

necessário ao ser humano conhecer para enfrentar os problemas que a realidade apresenta. A problematização da realidade pelo 

professor como parte do método da prática pedagógica é fundamental, pois a seleção do conhecimento que se vincula à definição 

dos objetivos de ensino implica definir “prioridades” (distinguir o que é principal do que é que secundário), o que é ditado “[...] pelas 

condições da situação existencial concreta em que vive o homem” (p. 39). 

A concepção de currículo escolar centrado no conhecimento privilegia a apropriação do patrimônio cientifico cultural 

acumulado em lugar do avanço em direção a novas descobertas e fronteiras científicas. Sua didática é frontal, expositiva e fácil de 

observar e de aprender, motivo pelo qual ainda predomina em muitas salas de aula. Ao longo da história, o currículo centrado no 

conhecimento garantiu que o legado das várias gerações fosse assimilado, preservado e transferido para uma nova geração. 

Considera-se que currículo é tudo que uma sociedade acredita ser necessário que os alunos aprendam ao longo de sua 

trajetória escolar onde o educando é ensinado a pensar e expressar seu pensamento. 

O currículo é entendido como fonte de saber fixo, universal e inquestionável e a escola como lugar de assimilar esse 

conhecimento de acordo com algumas regras, das quais se faz referência a um conhecimento e desenvolvimento da cidadania 

como um todo, tendo como base a BNCC e o Referencial Curricular do Paraná e Proposta Pedagógica da Amop. 
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3.10  Concepção De Gestão Democrática 

 

Para LIBÂNEO, 2007 “a utilização do termo gestão escolar quando se associa à escola, e trabalha com a concepção 

sociocrítica de gestão escolar”. Nessa concepção, a gestão escolar também é determinada como um sistema que agrega pessoas, 

“considerando o caráter intencional de suas ações e as interações sociais que estabelecem entre si e com o contexto sócio-

político, nas formas democráticas de tomada de decisões” (LIBÂNEO, 2007, p. 324).  

Compreende-se que o processo de tomada de decisões dá-se coletivamente, possibilitando aos membros do grupo 

discussão e deliberação conjunta. Assim, o gestor escolar, na dimensão política, exerce o princípio da autonomia, que requer 

vínculos mais estreitos com a comunidade educativa, os pais, as entidades e organizações paralelas à escola. Gestão é então a 

atividade pela qual se mobilizam meios e procedimentos para atingir os objetivos da organização e envolve aspectos gerenciais e 

técnico-administrativos. 

A comunidade escolar, ou seja, professores, alunos, pais, direção e equipe pedagógica, são considerados como sujeitos 

ativos de todo o processo de gestão, de forma que a participação de cada um implica em clareza e conhecimento do seu papel, 

em relação ao papel dos demais, como co-responsáveis. Além da participação, a autonomia constitui-se um princípio básico da 

gestão democrática. Para que os membros da comunidade escolar possam ser considerados sujeitos ativos desse processo é 

necessário refletirmos sobre a forma de organização do trabalho escolar e as relações de poder neste espaço.  

Entender os limites e as possibilidades de mudanças exige conhecer o sistema, as políticas educacionais e a realidade 

escolar no seu contexto concreto. Portanto, existem ações possíveis à escola no sentido de uma gestão participativa, bem como, 

ações que não dependem da escola, estão atreladas ao sistema e exigem mudanças legais. 

 

3.11  Concepção De Educação Inclusiva 
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O desafio da inclusão educacional possibilita repensar e reestruturar políticas e estratégias educativas, de modo a não 

apenas criar oportunidades efetivas de acesso para crianças e adolescentes com necessidades educacionais, mas, sobretudo, 

garantir condições indispensáveis para que possam manter-se na escola e aprender. 

Para prever a realização de uma escola de qualidade, que acolha todas as crianças, independentemente de suas 

condições físicas, intelectuais, sociais emocionais, linguísticas e outras, não é tarefa fácil e nem depende apenas da convicção e 

do compromisso técnico e político de governantes, mas de pais, familiares, professores e profissionais comprometidos, enfim, de 

todos os membros da sociedade, como prevê a legislação vigente. 

O processo de inclusão educacional exige planejamento e mudanças sistêmicas, político-administrativas, na gestão 

educacional, que envolvem desde a alocação de recursos governamentais até a flexibilização curricular que ocorre em sala de 

aula. 

Não é possível esperar que os requisitos necessários para a efetivação deste processo se concretize, pois, envolve muitas 

decisões e finanças. Contudo, não há de se esperar que se transforme em realidade num passe de mágica, pois é um processo 

lento, mas que precisa acontecer. 

Este processo de inclusão, “ tem como política pública, resgatar valores humanos de solidariedade, de colaboração e 

sobretudo, de assegurar o direito à igualdade de direitos que por séculos foram negados a grupos de pessoas (discriminadas), 

pelas inúmeras contingências históricas...” (Diretrizes Curriculares da Educação Especial para a construção de currículos 

inclusivos). 

Segundo a política inclusiva, pode-se afirmar que a cidadania que se busca para todas as pessoas apresentando elas, 

deficiência ou não, sustenta-se na possibilidade de acesso e participação plenos nas relações sociais. Diante disso, o profissional 

envolvido e comprometido, busca formar um cidadão crítico, criativo, ético, político e solidário, dentro, é claro, de suas 

capacidades. 
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Contudo, Jussara Hoffmann questiona: Como propor inclusão de crianças com deficiência no ensino regular, se a escola 

não está preparada para atendê-la em seu jeito diferente de aprender e de se comunicar? Que processo de inclusão permite que a 

escola não leve em conta a dignidade das crianças, limitando suas oportunidades de aprenderem e conviverem com outros? Como 

podem professores atender tais alunos, sem estarem preparados profissional e emocionalmente? 

É preciso que a comunidade escolar, juntamente com a comunidade civil e política se envolvam de tal forma, neste 

processo, a fim de difundir e mediar conteúdos, garantindo os direitos de tais cidadãos, cuidando em atendê-los do “jeito que uma 

precisa” (HOFFMANN). 

 

4. ELEMENTOS OPERACIONAIS 

 

4.1 Premissas Da Escola 

 

A comunidade Escolar é constituída pela Equipe de Direção, Equipe Pedagógica, Equipe Administrativa, Docentes, 

Discentes e Pais de alunos regularmente matriculados no estabelecimento de ensino. Para a construção de regras e acordos 

dentro da instituição de ensino, se reúnem, a fim de realizar acordos e regras de forma democrática no início do ano letivo e 

sempre que haver necessidade, levando em conta a importância de se trabalhar coletivamente, transmitindo conhecimentos e 

saberes um ao outro, no intuito de realizar um trabalho pedagógico organizado e que contemple os objetivos, os valores e as 

necessidades para uma melhor organização da escola. 

A Escola apresenta como proposta de articulação entre todos os membros da comunidade escolar:  

- Participar das discussões para implementação da Proposta Pedagógica definitiva pela política educacional da Instituição 

na qual se refere; 

- Tomar conhecimento das disposições do Regimento Escolar do estabelecimento; 
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- Cumprir e fazer cumprir os horários e calendários escolares; 

- Ser assíduo, comparecendo pontualmente ao estabelecimento de ensino nas horas efetivas de trabalho e, quando 

convocado, para outras atividades programadas e decididas pelo coletivo da escola;  

- Requisitar todo o material necessário à sua atividade, dentro das possibilidades do estabelecimento de ensino; 

- Manter assiduidade, comunicando com antecedência sempre que possível os atrasos e faltas eventuais; 

- Ser respeitado e respeitar, na condição de profissional atuante na área da educação e no desempenho de suas funções; 

- Manter e promover relações cooperativas no âmbito escolar; 

- Ter assegurado, pela mantenedora, o processo de formação continuada; 

- Manter o ambiente favorável ao desenvolvimento do processo pedagógico; 

- Zelar pela conservação e prevenção as instalações escolares; 

Entre as ações escolares não se permite: 

 - Ministrar, sob qualquer pretexto, aulas particulares a alunos de turmas sob sua regência;  

- Ocupar-se com atividades alheias a sua função, durante o período de trabalho; 

- Promover execuções, jogos, coletas, lista de pedidos, vendas ou campanhas de qualquer natureza, envolvendo o nome 

da escola, sem previa autorizada da direção escolar; 

- Discriminar, usar e violência, agredir fisicamente ou verbalmente qualquer membro da comunidade escolar; 

- Transferir para outras pessoas o desempenho do encargo que lhe foi confiado; 

- Comparecer à escola embriagados ou com indicativos de ingestão e uso de substancia químicas toxicas, bem com 

roupas inadequadas para o ambiente – uso de uniforme/jaleco escolar se estipulado pela Instituição; 

- Fumar na sala de aula ou no estabelecimento de ensino;  
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4.2 Acompanhamento/Organização da Hora Atividade  

 

A hora atividade é uma conquista dos professores, por isso deve-se ser usufruída da melhor maneira possível. Em nossa 

escola ela é distribuída no período de 6 horas e 36 minutos semanais a cada professor. A hora atividade é um momento de 

extrema importância para o professor, deve ser tratada de modo produtiva e com responsabilidade. Esse período é exclusivo para 

a preparação de aulas, avaliações, correção, planejamento, reflexão e estudo do professor. Nesse momento acontece também a 

interação do professor com a equipe pedagógica e direção escolar sobre o bom desenvolvimento da aprendizagem do aluno, a 

relação com a comunidade escolar como um todo, e ainda o diálogo sobre as dificuldades enfrentadas em sala de aula e possíveis 

resolução de tais problemas. 

O planejamento, execução, acompanhamento e avaliações das ações a serem executadas na hora-atividade dos 

professores são de responsabilidade do conjunto do corpo docente que vão desempenhar as ações sob a orientação e 

acompanhamento da equipe pedagógica e do diretor da escola, por esse motivo devem vir acompanhados de um processo de 

reflexão sobre as necessidades e possibilidades de trabalho docente na escola. 

Nesta Escola à hora-atividade será cumprida nas dependências deste Estabelecimento de Ensino, lembrando que à hora-

atividade é um direito do professor para melhor desempenhar suas ações docentes e não deve ser desviada de seus propósitos. 

Durante o período em que os alunos são atendidos com os professores regentes da hora atividade com disciplinas 

diferenciadas (Arte, Ensino Religioso, Educação Física, História e Geografia) a professora regente (das disciplinas de Língua 

Portuguesa, Matemática e Ciências da turma prepara aula com pesquisas via internet, livros, materiais pedagógicos, de acordo 

com os conteúdos do planejamento curricular da escola. Também é realizado estudos nesse momento.  

 

4.3 Proposta de Formação Continuada do estabelecimento 
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No que se refere à formação continuada à equipe de docentes participa periodicamente de cursos oferecidos pela 

Secretaria Municipal de Educação, como, Semana Pedagógica, realizada no início do ano e em julho, bem como capacitações 

como Formação Continuada ofertada pela AMOP, UNIOESTE e ITAIPU conveniadas a SEMED e certificado pelas mesmas. 

Através destas formações esperamos:   

Apropriar de propostas de estudos envolvendo trabalhos coletivos que desenvolvam o raciocínio e possibilitem a 

valorização das práticas escolares.  Contribuir na construção de novos valores e novas reflexões individuais e coletivas sobre 

ensino aprendizagem: professor/aluno, escola/comunidade. Apropriar conhecimentos ampliando as experiências pedagógicas, 

abrindo espaços para novas e inusitadas situações que acontecem nas salas de aulas, gerando novos temas e interpretação da 

realidade em Língua Portuguesa, Formação Continuada em Matemática ofertado por instituições. 

A Equipe Pedagógica, apoiada pela Direção, deve procurar atuar na formação oferecendo aos profissionais a oportunidade 

de reflexão de sua prática, o encontro desta prática com o acervo teórico, nas intervenções, orientações para o planejamento do 

espaço, do tempo das práticas pedagógicas e nas questões dos professores frente aos desafios do exercício profissional individual 

e coletivo. O plano de formação da unidade é elaborado a partir de diagnóstico inicial, com base nos desafios encontrados na 

formação dos anos anteriores e das demandas apresentadas pelos profissionais da Instituição, indicações e orientações da 

Coordenação Pedagógica da SEMED. 

A formação continuada dos profissionais da Instituição além de estar apoiada nos recursos materiais para estudo na forma 

da documentação oficial que regulamenta e orienta as propostas de trabalho desenvolvidas, está pautada no trabalho efetivo do 

gestor, da Equipe Pedagógica e dos professores da unidade. O acompanhamento do trabalho pedagógico e a formação na 

unidade acontece nos momentos de permanência, sábados pedagógicos, encontros de estudo, durante o acompanhamento das 

práticas pedagógicas diárias. As estratégias de formação partem da análise das necessidades formativas das professoras, da 

análise e observação das práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores, as principais estratégias formativas são a 

observação e tematização da prática, análise de bons modelos e consistem em analisar as práticas didáticas utilizadas pelas 
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professoras (registro, observação e devolutivas), para estudar as teorias que ajudarão os professores a perceber as intervenções 

necessárias para as mudanças necessárias. 

 

4.4 Articulação/Comunicação e Engajamento com a Família 

 

Baseando-se na prática escolar realizado em nossa escola, constata-se que a participação coletiva com relação à família 

está sempre em busca de um bom aprendizado, na formação de um cidadão crítico e responsável. Para isso se faz necessário em 

primeiro lugar, uma interação entre toda comunidade escolar. Quando necessário entra-se em contato com a família do aluno para 

resolver problemas que não foi possível sanar na escola. O responsável pelo aluno é convidado a vir até a escola durante o ano 

letivo assim que achar oportuno.  

A participação da família do aluno se dá em: reuniões, entregas de boletins, apresentações culturais, etc. Deixando bem 

claro que a família pode e deve estar sempre em contato não só com a escola, mas também com o professor, por meio de 

telefone, redes sociais e até pessoalmente.  

Sempre que se faz necessário chamam-se os pais a comparecer na escola, também em assinaturas de boletins 

trimestrais, onde os mesmos acompanham o desempenho na aprendizagem e junto com os professores tentam buscar alternativas 

para a solução das dificuldades. 

Partindo desse pressuposto, deve haver um comprometimento participativo entre escola x pais, escola x alunos, escola x 

sociedade, para que possamos sanar o problema emergente que a educação está enfrentando. 

Sendo assim, são realizados ao longo do ano eventos como desfiles, festas comunitárias, atos cívicos, estudos de textos 

com as famílias, entre outros, contando sempre com a participação de todos. 
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4.5 Organização Do Atendimento Educacional Especializado 

 

Segundo o Referencial Curricular do Paraná: 

 

Para garantir o direito e atingir os objetivos educacionais propostos, não basta que as políticas públicas prevejam e disponibilizem 

serviços de atendimento educacional especializado, mas também, que as instituições de ensino consolidem a cultura do trabalho 

colaborativo entre professores das disciplinas e especialistas da educação especial, em prol da garantia da aprendizagem de todos 

os estudantes. (2020). 

 

A Escola Municipal Bartolomeu Bueno da Silva – EF está organizada de maneira democrática, dentro de suas limitações 

de espaço físico e pessoal, oferece educação básica – anos iniciais – e também conta com sala de recurso Multifuncional – Tipo I. 

 

4.5.1 Sala De Recursos 

 

De acordo com a resolução nº 5667/2017 e Parecer nº 696/2017 fica autorizada o funcionamento de 01 (uma) Sala de 

Recursos Multifuncional- Tipo I, Ensino Fundamental (anos iniciais), área da deficiência intelectual, deficiência física neuro-motora, 

transtornos globais do desenvolvimento e transtornos funcionais específicos. 

A Escola Municipal Bartolomeu Bueno da Silva atende os alunos de 1º ano ao 5º ano que apresentam dificuldades de 

aprendizagem, sendo que serão atendidos em horário contra turno ao que estudam, ou seja, no período vespertino. Esse 

atendimento se dá a partir do processo de avaliação, na qual será avaliado e encaminhado para Instituição competente, Classe 

Especial, APAE ou Sala de Recurso, envolvendo a Equipe Pedagógica da Unidade Escolar e da Coordenação Pedagógica de 

Educação Especial da SEMED e do NRE-Cascavel, bem como acompanhamento com a família, professores, psicóloga e 

neurologista o qual o educando é matriculado de acordo como é exigido pelo SERE.  
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4.6 Avaliação e Recuperação de estudos 

 

A avaliação tem como objetivo essencial garantir o melhor desempenho para todos os alunos, no sentido de aquisição dos 

conhecimentos indo além da meta quantitativa, garantindo a qualidade educativa que implica consciência crítica e na capacidade 

de ação do saber e na formação do indivíduo. Também entendemos o processo de avaliação para o professor com um meio de 

redimensionar o processo educativo e retomar os aspectos que não foram bem assimilados pelos alunos, já que a avaliação é o 

momento de reflexão sobre o aprendizado. Se for necessário, é a partir da avaliação que o educador refaz o seu planejamento 

inicial e reorganiza seus conteúdos e as suas estratégias com vistas a alcançar a qualidade de aprendizagem com toda a turma 

em questão. 

Quanto a recuperação de estudos, terá como objetivo, proporcionar aos alunos que demonstrarem rendimento insuficiente, 

oportunidade de aproveitamento e aprovação, serão planejados e elaborado pelo professor atendendo as necessidades de revisão 

e reforço nos conteúdos e objetivos considerados não atingidos pelos alunos e os que forem básicos, ou pré-requisitos para a série 

seguinte, e aplicados em função das necessidades individuais, considerando a deficiência da aprendizagem. 

O estabelecimento proporcionará as seguintes modalidades de recuperação: recuperação imediata/paralela, será 

desenvolvida paralelamente às atividades regulares dos alunos à medida que forem constatadas dificuldades ou falhas na 

aprendizagem; 

A proposta de recuperação de estudos deverá indicar a área de estudos e os conteúdos da disciplina em que o 

aproveitamento do aluno foi considerado insuficiente, dispondo de condições que lhe possibilitem a apreensão de conteúdos 

básicos. 
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Essa proposta de recuperação deverá receber das mantenedoras as condições necessárias para sua execução, contanto 

sempre com o acompanhamento da Equipe Pedagógica e a Família. 

 

4.7 Ações para melhoria da Aprendizagem dos Estudantes a partir dos resultados das Avaliações Externas 

 

Como forma de auxiliar o desenvolvimento escolar do educando e também como fonte de análise do trabalho desenvolvido 

em sala de aula a Secretaria Municipal de Educação realiza no final de cada trimestre um simulado com os conteúdos referente ao 

planejamento. Esse simulado é corrigido pela Secretaria Municipal de Educação. Em seguida volta para a escola onde a 

coordenação pedagógica juntamente com o professor de cada turma/ano realiza um levantamento dos conteúdos a serem 

retomados e os conteúdos dos quais os alunos apresentaram um bom aproveitamento. 

Tomamos também como instrumento de avaliação a Prova Paraná, Prova Brasil, Prova Fluência, na qual após serem 

aplicadas e corrigidas, os professores juntamente com a coordenação pedagógica discutem os acertos e os erros apresentados 

pelos alunos e juntos elaboram meios para recuperar o que ficou a desejar, ou seja, o que não foi compreendido pelos alunos. 

 

4.8 Processos de Avaliação, Promoção, Classificação e Reclassificação 

 

4.8.1 Processos de Avaliação  

 

De acordo com o Regimento Escolar, a avaliação deverá utilizar procedimentos diversificados como, por exemplo, 

avaliação oral, escrita, relatórios, seminários, conclusões, elaboração e execução de trabalhos tridimensionais, provas dissertativas 

e/ou objetivas, produção textuais, simulados trimestrais, etc., que assegurem o acompanhamento do pleno desenvolvimento do 

aluno, evitando-se a comparação dos alunos entre si. 
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O resultado da avaliação deve proporcionar dados que permitam a reflexão sobre a ação pedagógica, contribuindo para 

que a escola possa reorganizar conteúdos, instrumentos e métodos de ensino. 

A Escola Municipal Bartolomeu Bueno da Silva organiza seus registros de avaliações em três momentos durante o ano 

letivo sempre ao final do trimestre e conforme organizado e programado no calendário escolar, sendo que para as disciplinas de 

Português, Matemática, Ciências, História, Geografia, Arte e Educação Física o professor faz a mensuração com nota numérica de 

0,0 até 10,0 (zero vírgula zero até dez virgula zero), sendo que essas avaliações estão divididas em no mínimo uma avaliação 

valendo 6,0 (seis virgula zero) e um trabalho valendo 4,0 (quatro virgula zero) com suas respectivas recuperações ficando ao 

professor a liberdade de realizar outras avaliações desde de que registradas no livro e que sejam para o desenvolvimento de seus 

educandos. As notas são registradas no livro de chamada da turma, na Ata de Conselho de Classe da Coordenação pedagógica e 

nos registros do Sistema SERE de acompanhamento escolar.  Para a disciplina de Ensino Religioso, não se constitui objeto de 

retenção e não haverá registro de notas, a avaliação será através de parecer. 

 

4.8.2 Processos de Promoção 

 

De acordo com o Regimento Escolar, a promoção é resultado da avaliação do aproveitamento escolar do aluno, aliada à 

apuração da sua frequência. Será considerado aprovado para ano/série seguinte por frequência e rendimento o aluno que 

apresenta o mínimo exigido por matéria ou disciplina. Na promoção dos anos iniciais do Ensino Fundamental no regime de 9 anos 

(1º a 5º ano) a média mínima exigida é 6.0 (seis virgula zero) e frequência mínima exigida por lei 75%. Será aprovado o aluno que 

obtiver frequência igual ou superior a 75% e aproveitamento ou nota igual ou superior a 6.0 (seis virgula zero) na respectiva 

disciplina. Será reprovado quando tiver frequência inferior a 75% e tiver média anual inferior a 6.0 (seis virgula zero). 

 

4.8.3  Processo De Classificação 
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De acordo com o Regimento Escolar, a classificação no ensino fundamental é o procedimento que o estabelecimento de 

ensino adota para posicionar o aluno na etapa de estudos compatível com a idade, experiência e desenvolvimento adquirido por 

meios formais ou informais, podendo ser realizada:  

I- Por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, o ano ou fase anterior na própria escola; 

II- Por transferência, para os alunos procedentes de outras escolas, considerando a classificação da escola de origem; 

III-  Independente da escolarização anterior, mediante avaliação para posicionar o aluno no ano/ciclo, disciplina ou etapa 

compatível ao grau de desenvolvimento e experiência, adquiridos por meios formais ou informais. 

A classificação tem caráter pedagógico centrado na aprendizagem, e exige as seguintes ações: 

I- Organizar comissão formada por docentes, pedagogos e direção da escola para efetivar o processo; 

II- Proceder a avaliação diagnóstica, documentada pelo professor ou equipe pedagógica; 

III-  Comunicar o aluno e/ou responsável á respeito do processo para ser iniciado para obter o respectivo consentimento; 

IV-  Arquivar atas, provas, trabalhos, ou outros instrumentos utilizados; 

V-  Registrar os resultados no histórico escolar do aluno. 

 

4.8.4  Processo de Reclassificação 

 

De acordo com o Regimento Escolar, a reclassificação é o processo pelo qual o estabelecimento de ensino avalia o grau 

de experiência do aluno matriculado, preferencialmente no início do ano, levando em conta as normas curriculares gerais, afim de 

encaminhá-lo a etapa de estudos compatível com sua experiência e desenvolvimento, independentemente do que registre o seu 

Histórico Escolar. 
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- Cabe aos professores, ao verificarem as possibilidades de avanço na aprendizagem do aluno, dar conhecimento á equipe 

pedagógica para que a mesma possa iniciar o processo de reclassificação. 

- A equipe pedagógica comunicará, com a devida antecedência, ao aluno, e/ou seus responsáveis os procedimentos do 

processo a ser iniciado. 

- A equipe pedagógica do estabelecimento de ensino, assessorada pela equipe NRE, instituirá comissão, conforme 

orientações e manadas da SEED, afim de discutir as evidências e documentos que comprovem a necessidade de reclassificação. 

- Cabe a comissão elaborar relatório dos assuntos tratados nas reuniões, anexando os documentos que registrem os 

procedimentos avaliativos realizados, para que sejam arquivadas na pasta individual do aluno. 

- O aluno reclassificado deve ser acompanhado pela equipe pedagógica, durante dois anos, quanto aos seus resultados de 

aprendizagem. 

- O resultado final do processo de reclassificação será registrado em ata e integrará a pasta individual do aluno. 

- O resultado final do processo de reclassificação realizado pelo estabelecimento de ensino será registrado no relatório 

final a ser encaminhado a SEED. 

 

4.9 Oferta de estágio obrigatório e/ou não obrigatório. 

 

De acordo com a Lei Nº 11.788, de  25 de Setembro de 2008:  

Art. 1o  Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o 

trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação 

profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 

educação de jovens e adultos.  

§ 1o  O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.788-2008?OpenDocument


63 
 

§ 2o  O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, 

objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.  

Art. 2o  O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, 

modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso.  

§ 1o  Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e 

obtenção de diploma.  

§ 2o  Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória.  

A Escola oferta o estágio obrigatório e não obrigatório conforme as necessidades do aluno/acadêmico em conformidade com 

a Lei em vigor. Sendo que o estagiário é sempre recebido e supervisionado pela coordenação pedagógica e acompanhado pelo 

professor regente.  

O estágio obrigatório ou não obrigatório, concebido como procedimento didático-pedagógico e como ato educativo 

intencional, é planejado, executado e avaliado em conformidade com os objetivos propostos para a formação profissional dos 

estudantes, com os previstos no Projeto Político-Pedagógico e descritos no Plano de Estágio.  

A instituição de ensino é responsável pelo desenvolvimento do estágio, observados:  

a) Termo de Convênio para estágio com o ente público ou privado e a concedente de estágio; nas Instituições de Ensino 

da Rede Pública Estadual, de acordo com o Decreto nº 8654/10 que “Dispõe que os Órgãos e Entidades da Administração Pública 

Estadual Direta e Indireta, inclusive as Instituições Estaduais de Ensino Superior podem aceitar estagiários, na forma que 

especifica” e Instrução Normativa nº 28/2010 que “Orienta os procedimentos do Estágio dos estudantes da Educação Prof issional 

Técnica de Nível Médio, do Ensino Médio, da Educação Especial e dos anos finais do Ensino Fundamental, na modalidade 

Profissional da Educação de Jovens e Adultos, para a formalização do Termo de Convênio”.  
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b) Termo de Compromisso firmado com o educando e com seu representante ou assistente legal e com a parte 

concedente, indicando as condições adequadas do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação 

escolar do estudante e ao horário e calendário escolar;  

c) Plano de Estágio que deverá ser submetido à análise do NRE, juntamente com o Projeto Político-Pedagógico - ou em 

separado - no caso de estágio não obrigatório implantado posteriormente, visando assegurar a importância da relação teoria-

prática no desenvolvimento curricular, deve ser incorporado ao Termo de Compromisso e adequado à medida da avaliação de 

desempenho do aluno, por meio de aditivos.   

O estágio deverá ser desenvolvido com a mediação de professor orientador especificamente designado para essa função, 

o qual será responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades. Sendo que a carga horária não deve ultrapassar o que 

é decretado pela lei.  

O professor orientador, no caso de estágio não obrigatório, deverá aferir mediante relatório, as condições para a realização 

do estágio firmadas no Plano de Estágio e no Termo de Convênio.  

 

4.10 Proposta de Prevenção da Distorção idade/ano 

 

A distorção idade-série faz parte do contexto de problemas enfrentados pelas escolas e o aluno é considerado em 

defasagem quando a diferença entre a idade do estudante e a idade prevista para a série é de dois anos ou mais. Considerando 

que a distorção idade-série é uma dificuldade recorrente nas escolas surgem inquietações no ambiente escolar e familiar destes 

alunos. Pensando no desenvolvimento escolar do aluno bem como sua socialização no ambiente escolar busca-se uma interação 

e aproximação com a família para que os educandos se sintam valorizados e façam realmente parte da escola. 

Neste sentido, percebe-se que há uma frustração nos estudantes pelos anos perdidos e, no entanto, a escola precisa lidar 

com essa situação e diminuir as reprovações e evasões dos que já estão fora da idade adequada para a série em que estudam, 
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pensando em como realizar um trabalho com os professores, direção, equipe pedagógica e funcionários para um 

acompanhamento adequado com estes alunos. 

A Escola estabelece a importância da relação de confiança entre o professor e os alunos. Para que essa relação de 

aconteça é importante:  

- Mostrar aos alunos que está disponível para ensiná-lo, acompanhá-lo nas dúvidas, incentivando-o a avançar;  

- Valorizar os progressos do aluno e animá-lo nas suas dificuldades;  

- Não fazer distinção entre os alunos;  

- Mostrar o caminho mais adequado, sem desmerecer suas tentativas; 

- Todos os alunos merecem ser tratados com respeito por todos os educadores da escola; 

- No contexto escolar, a qualidade das relações pode influenciar tanto no sucesso quanto no fracasso escolar. 

 

4.11  Atendimento Domiciliar - Lei 13.716/2018; Atendimento Hospitalar (Sareh)   

 

A Escola em conformidade com a Lei 13.716/2018 assegura o atendimento educacional ao aluno que por motivo de 

doença não tenha condições de frequentar a escola. Diante das necessidades que o aluno apresentar cabe a equipe pedagógica 

juntamente com o professor elaborar e encaminhar atividades para que o aluno realize a domicilio/hospital e se preciso for à 

equipe pedagógica se deslocará até o aluno para esclarecimento de possíveis dúvidas e mantendo o contato direto com a família. 

Conforme garantido pela lei: 

Art. 1º. A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), passa a vigorar 

acrescida do seguinte art. 4º- A:  
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É assegurado atendimento educacional, durante o período de internação, ao aluno da educação básica internado para 

tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o Poder Público em 

regulamento, na esfera de sua competência federativa. 

 

4.12  Proposta de prevenção e combate à Evasão Escolar 

 

Identificar os alunos em risco de abandono e diagnosticar as causas é o primeiro passo para a prevenção e a construção 

de ações efetivas. Identificá-los, entender os motivos que podem levá-los a abandonar a escola e dar todo o suporte necessário 

para sua permanência são elementos-chave de sucesso. É importante que o diretor e toda a equipe escolar estejam atentos aos 

fatores intraescolares e extraescolares de risco e dialoguem constantemente com os estudantes. Principais fatores intraescolares 

de risco de abandono por categorias:  

Comportamental: infrequência, histórico de abandono e de transferências de escolas, baixo envolvimento nas atividades 

escolares, não realização de dever de casa, baixa participação em atividades extracurriculares.  

Acadêmico: déficit de aprendizagem, baixo desempenho em disciplinas, baixo desempenho acadêmico em avaliações 

internas e externas, dificuldade de fazer as atividades escolares, histórico de reprovações, distorção idade-série.  

Socioemocional: desinteresse pela escola, baixa percepção sobre a importância dos estudos, falta de expectativa de obter 

um diploma de ensino médio e superior, isolamento social, depressão, pouca resiliência emocional, falta de sentimento de 

pertencimento à escola, manifestação de vontade de abandonar a escola, falta de projeto e metas de vida. 

Disciplinar: histórico de suspensão e de expulsão, visitas frequentes à sala do diretor e da coordenação escolar, conflitos 

com professores e colegas.  

Principais fatores extraescolares de risco de abandono por categorias:  
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- Comportamental: gravidez na adolescência, envolvimento em atividades ilegais (delitos, crime e tráfico), uso de bebidas 

alcoólicas e drogas.  

- Social: estrutura familiar precária, baixo grau de escolaridade dos pais, pobreza, baixa renda, local de moradia, exposição 

à violência, ingresso precoce no mercado de trabalho.  

- Institucional: acesso precário ao sistema de saúde, aos serviços de segurança e justiça e a equipamentos culturais. 

Como proposta de prevenção e combate à evasão escolar, a Escola disponibiliza de programas com atividades 

diferenciadas como gincanas, passeios educativos, jogos escolares, atividades que envolvem as datas comemorativas, atos 

cívicos (festa da Páscoa, festa junina, dia das crianças, festa natalina) e apresentações que envolvem as crianças e as famílias 

como dia das mães, dia dos pais, dia da Família, etc, com o intuito de aumentar o desenvolvimento e a motivação das crianças 

para frequentarem a instituição.  

Diante de dados levantados através do Livro de Registro de Classe e do Relatório do Programa Bolsa Família, o professor, 

coordenação Pedagógica e Direção observa semanalmente a frequência dos alunos com o intuito de evitar a evasão escolar. Caso 

necessário a escola faz contato com a família abordando a importância da participação dos alunos nas aulas, pois suas faltas 

prejudicam a aprendizagem. Dessa forma, a escola precisa se antecipar com ações de planejamentos eficientes antes do início 

das aulas para desenvolver ao longo do ano letivo. 

 

4.13 Proposta De Transição 

 

Diante dos direitos de aprendizagens dispostos no texto da Base Nacional Comum Curricular, fica explícito que todos os 

estudantes devem ter as mesmas oportunidades de aprendizagem. Isto posto, a escolarização da infância, ou seja, da Educação 

Infantil ao Ensino Fundamental - Anos Iniciais, deve ser estabelecida por práticas educativas específicas visando ao 

desenvolvimento e à aprendizagem das crianças em suas diferentes faixas etárias e processos formativos. Portanto, os tempos e 
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espaços devem ser diferenciados, posicionando os estudantes em lugares distintos. A transição entre a Educação Infantil e o 

Ensino Fundamental é um momento crucial e complexo na vida das crianças e as instituições de ensino devem constituir ações 

que minimizem a ruptura que pode ser causada. O primordial é ter como critério que a educação infantil não se ocupa da 

preparação para a entrada no ensino fundamental, mas que, em cada ação e prática, o movimento seja de atender às 

especificidades, individualidades e as totalidades das crianças. 

Torna-se essencial compreender que a criança advinda da Educação Infantil, com cinco ou seis anos, ainda será criança 

até os nove ou dez anos de idade. Respeitar essa etapa da vida humana deve ser o objetivo de trabalho dos docentes e gestores 

de educação com vistas à formação integral. Assim, considerando que a educação infantil tem como finalidade atender as crianças 

em suas especificidades, o uso das linguagens da infância como a brincadeira, o jogo, o faz de conta, a liberdade de pensamento, 

deve ser mediada pelo docente do ensino fundamental ampliando ou reelaborando as práticas pedagógicas de forma a serem 

mais coerentes para e com as crianças. Cada momento de ingresso numa instituição de ensino deve ser organizado com vistas às 

necessidades físicas, cognitivas e emocionais das crianças, respeitando seus medos e inseguranças, amenizando angústias de 

adaptação, bem como o estabelecimento de estratégias de atuação nessa transição tenham início nos primeiros anos e continuem 

ocorrendo do 6º ano em diante.  

 

4.13.1 Educação Infantil e Ensino Fundamental 

 

A articulação entre a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, a educação infantil, historicamente 

baseada num eixo que é a infância e a sua peculiaridade, que envolve o jogo, a imaginação, o brincar, a expressão em inúmeras 

linguagens, o primeiro ano do ensino fundamental que se encontra sob a lógica da escolarização com a função de instruir a 

criança, essencialmente, nas primeiras letras. Assim, a criança vista como criança na educação infantil e passa ser o aluno 

aprendiz por natureza no ensino fundamental. 
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A falta de articulação entre as classes do pré-escolar em educação infantil e primeiro ano do ensino fundamental pode 

comprometer a futura aprendizagem das crianças, especialmente por que elas sofrem uma ruptura no entendimento do que seja 

escola, aprender na escola e qual o status do brincar no cotidiano institucional. 

É importante dizer que nesta fase de articulação, trabalhar com o lúdico nas práticas educacionais é essencial. As crianças 

precisam aprender brincando, pois assim ela esta criando os alicerces de sua personalidade. 

A atividade lúdica é fundamental, pois contribui para sua vida afetiva e intelectual. Se tivermos crianças que brincam, se 

aventuram em algo novo, teremos alunos equilibrados e seguros no decorrer dos anos escolares. 

A Educação Infantil é definida como a primeira etapa da Educação Básica. O trabalho pedagógico na Educação Infantil 

deve ser orientado pelo princípio do desenvolvimento da autonomia, isto é, a capacidade de construir suas próprias regras e meios 

de ação, que sejam flexíveis e negociações com outras pessoas sem os colegas ou professores. Esta construção inicia-se na 

Educação Infantil, portanto ela é a base de tudo. 

Na Educação Infantil procuramos descobrir e exercitar as potencialidades da criança, oportunizando-as, a livre criatividade 

do pensar e do expressar, objetivando sua autonomia, cooperação e auto-estima, por entendermos que são fatores fundamentais 

para seu pleno desenvolvimento, quando ingressar no Ensino Fundamental. 

Para que haja a articulação entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental séries iniciais devemos propor momentos de 

socialização e brincadeiras entre as crianças das modalidades citadas, favorecer o conhecimento dos professores do Ensino 

Fundamental a respeito da aprendizagem e desenvolvimento das crianças da Educação Infantil. 

Para que o processo realmente aconteça deve-se dar continuidade ao processo avaliativo da Educação Infantil, junto com 

a inclusão do aluno no Ensino Fundamental deverá vir todo o registro avaliativo de cada criança, onde os professores do Ensino 

Fundamental tenham a descrição e desenvolvimento das crianças durante todo o período da Educação Infantil.   

No decorrer do processo educativo, são elaborados momentos de culminância onde exista a participação do aluno da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental. 
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Portanto, articular as modalidades de ensino (Educação Infantil e Ensino Fundamental) é estruturar com segurança e 

eficiência o trabalho docente.  

 

  4.13.2 Ensino Fundamental - Anos Inicias 5º para 6º 

 

Cada momento de ingresso numa instituição de ensino deve ser organizado com vistas às necessidades físicas, cognitivas 

e emocionais das crianças, respeitando seus medos e inseguranças, amenizando angústias de adaptação. O processo de 

municipalização da oferta do ensino fundamental no Brasil foi intenso ao longo das últimas décadas. Esse fato ocorreu de forma 

gradativa e diversa entre os 26 estados da federação, separando em diferentes esferas administrativas, em maior ou menor grau, 

a fase dos anos iniciais (1º ao 5º ano), que ficou sob a responsabilidade dos municípios, e a fase dos anos finais (6º ao 9º ano), 

que ficou sob a responsabilidade dos estados. No Paraná, atualmente, o resultado desse processo significa que a municipalização 

da oferta dos anos iniciais do ensino fundamental nas escolas públicas chega a 99,49% (BRASIL, 2017). 

Nesse cenário, a essencial tarefa organizadora e unificadora do currículo por meio da Base Nacional Comum Curricular, 

como potencial articulador do ensino fundamental, não se realiza por si só. É necessário ponderar o indispensável trabalho 

conjunto de professores, sujeitos que atribuem vitalidade ao currículo e que atuam nas duas fases dessa etapa, de forma que os 

esforços por conhecer a organização curricular nos anos iniciais e finais, bem como o estabelecimento de estratégias de atuação 

nessa transição tenham início nos primeiros anos e continuem ocorrendo do 6º ano em diante. Ou seja, se faz necessária uma 

atenção especial na reflexão e viabilização de práticas pedagógicas que integrem os envolvidos no processo, tendo como 

elemento indutor uma política educacional articuladora entre as etapas e fases: da creche para pré-escola, da pré-escola para os 

anos iniciais do ensino fundamental e destes para os anos finais. Esse esforço de ampliação das oportunidades de sucesso do 

estudante pode possibilitar efetivamente o desenvolvimento integral do estudante. 
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4.14 Intervenções pedagógicas para o atendimento a alunos com dificuldades de aprendizagem 

 

De acordo com Orientação 05/2015 – DEB, as intervenções pedagógicas para o atendimento a alunos com dificuldades de 

aprendizagem na Escola se darão diante do acompanhamento e de avaliações realizadas por professores e pela equipe 

pedagógica, para o encaminhamento aos profissionais que possam identificar o tipo de transtorno apresentado, e se necessário for 

será solicitado um professor especializado para acompanhar e ajudar este aluno em sala, sanando algumas dificuldades no 

processo de ensino e aprendizagem. Também será conversado com os pais sobre cada caso, a fim de que estes possam 

contribuir para que o trabalho pedagógico se realize da melhor maneira possível.  

Ainda para melhor atender estes alunos, a equipe pedagógica auxiliará disponibilizando materiais didáticos pedagógicos 

que contribuem para o melhor desenvolvimento integral desses alunos.  

Ao identificar um aluno com dificuldades de aprendizagem buscará estratégias para trabalhar com este aluno de forma 

diferenciada na tentativa de sanar as principais dificuldades de aprendizagem deste aluno. Para isso, será importante o professor e 

a equipe pedagógica preparar materiais pedagógicos que despertem uma maior atenção do aluno, como trabalhar como a 

diversificação dos conteúdos, com jogos, atividades lúdicas e material concreto.  

Utilização de material concreto: recursos como material dourado, blocos lógicos, material contável, cédulas e moedas de 

brinquedo tornam os conceitos matemáticos mais concretos, facilitando o processo de aprendizagem.  

Diversificação: apresentar o mesmo conteúdo de formas diferentes favorece que alunos com dificuldade possam 

compreender melhor o conteúdo  

Jogos ou atividades lúdicas: Através do jogo é possível, ao mesmo tempo despertar o interesse do aluno e favorecer que 

construa conhecimentos. As atividades lúdicas podem desenvolver a criatividade e favorecer que o aluno estabeleça vínculos 

positivos com o ambiente e os conteúdos escolares. É possível desenvolver jogos que envolvam conhecimentos de diversas 

áreas.   
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4.15 DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS/ LEGISLAÇÕES OBRIGATÓRIAS NO CURRÍCULO 

 

Os tempos mudam e, com isso, as exigências educacionais também e para tal, é preciso enfrentar alguns desafios. Tudo 

isso requer uma escola com um perfil contemporâneo de aprendizado, que ajude o aluno a vencer todos os desafios que a 

sociedade impõe. É preciso criar estratégias inovadoras de ensino para auxiliar no desenvolvimento dos alunos, além disso, é 

importante que a escola se proponha a desenvolver nos alunos não apenas o ponto de vista cognitivo, mas também no que diz 

respeito à dimensão socioemocional, conforme apontado pela BNCC. Isso porque o documento defende a formação integral do 

aluno, com o objetivo de fazer com que os alunos tenham a capacidade de aplicar o que aprendem em sala de aula fora da escola 

para resolver desafios e problemas. 

Dessa forma, o papel da escola e do corpo docente é de se manter sempre dispostos a atualizar e melhorar suas práticas 

pedagógicas, sendo que uma forma de se alcançar isso é por meio da formação continuada dos professores.  

No decorrer do ano serão abordados os Desafios Contemporâneos, seu desenvolvimento dar-se-a apartir dos conteúdos 

de cada série/ano, quais estes estão inclusos nas PPC – Proposta Pedagógica Curricular. 

 

4.15.1 Direito da criança/adolescente/jovem  

 

As legislações devem estar articuladas ao currículo escolar nas etapas e modalidades de ensino da Educação Básica, 

observando-se a sua vigência, uma vez que estas podem vir a ser alteradas. Lei Federal n.º 8.069/1990. Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Obrigatoriedade: Não especifica.  Lei Federal n.º 11.525/2007. Acrescenta §5º ao art. 32 da Lei n.º 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, para incluir conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes no currículo do ensino 

fundamental. Instituições de ensino da rede pública e privada – Ensino Fundamental.  Lei Federal n.º 12.852/2013. SINAJUVE. 

Institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude 

https://www.somospar.com.br/maiores-desafios-do-professor/
https://conteudos.somospar.com.br/lp-ebook-competencias-socioemocionais-na-bncc/?utm_source=blog&utm_medium=post&utm_campaign=desafios-da-escola-no-mundo-contemporaneo
https://conteudos.somospar.com.br/lp-bate-papo-a-formacao-continuada-e-o-planejamento-escolar/?utm_source=blog&utm_medium=post&utm_campaign=desafios-da-escola-no-mundo-contemporaneo
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e o Sistema Nacional de Juventude. Obrigatoriedade: Instituições de ensino da rede pública e privada – Educação Básica/ 

Educação Superior.  

 

4.15.2 Direitos Humanos  

 

Resolução n.º 1, de 30 de maio de 2012 – CNE/CP. Estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos. Instituições de ensino da rede pública e privada – Educação Básica/ Educação Superior. Decreto n.º 7.037/2009, de 21 

de dezembro de 2009 – BR. Aprova o Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH-3 e dá outras providências. Não 

especifica.  Deliberação n.º 02/15, de 13 de abril de 2015 – CEE/PR. Normas Estaduais para a Educação em Direitos Humanos no 

Sistema Estadual de Ensino do Paraná. Instituições de ensino da rede pública e privada – Educação Básica/ Educação Superior.  

Declaração Universal da Diversidade Cultural. UNESCO – Proclama os princípios e adota a Declaração Universal da Diversidade 

Cultural de 2002. Obrigatoriedade: Não especifica.   

  

4.15.3 Relações étnico-raciais 

 

O ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena Lei n.º 10.639/2003 altera a Lei n.º 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino 

a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afrobrasileira", e dá outras providências. Inclui no calendário escolar o dia 20 de 

novembro como ‘Dia Nacional da Consciência Negra’. Instituições de ensino da rede pública e privada – Ensino Fundamental/ 

Ensino Médio.  Lei Federal n.º 11.645/2008. Altera a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei n.º 10639, de 

9 de janeiro de 2003, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para incluir no currículo oficial da rede de 

ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Instituições de ensino da rede pública e 
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privada – Ensino Fundamental/ Ensino Médio.  Lei Federal n.º 12.288/2010. Institui o Estatuto da Igualdade Racial e altera as Leis 

n.º 7.716, de 5 de janeiro de 1989, 9.029, de 13 de abril de 1995, 7.347, de 24 de julho de 1985, e 10.778, de 24 de novembro de 

2003. ** torna obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil. Obrigatoriedade: 

Instituições de ensino da rede pública e privada – Ensino Fundamental/ Ensino Médio. Resolução n.º 1, de 17 de junho de 2004 – 

CNE. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana. Instituições de ensino da rede pública e privada, que atuam nos níveis e modalidades da Educação 

Brasileira.  Resolução n.º 5, de 22 de junho de 2012 – CNE. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Indígena na Educação Básica. Instituições de ensino indígenas que ofertam a Educação Básica.  Lei Estadual n.º 13.381/2001. 

Torna obrigatório, no Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública Estadual de Ensino, conteúdos da disciplina História do 

Paraná. Instituições de ensino da rede pública estadual – Ensino Fundamental/ Ensino Médio.  Deliberação n.º 04/06 CEE/ PR. 

Normas Complementares às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Instituições de ensino da rede pública e privada que atuam nos níveis e modalidades 

do Sistema Estadual de Ensino.  Convenção n.º 169 da OIT. Convenção sobre Povos Indígenas e Tribais. Obrigatoriedade: Não 

especifica.  

  

4.15.4 Ensino de História Afro-Brasileira, Africana e Indígena 

 

Com a LDB, Lei nº.9394/1996, tivemos o marco legal para a estruturação da educação no Brasil, estabelecendo princípios, 

determinações e finalidades, entre outros aspectos e, em 2004, foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação – CNE 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana (BRASIL 2005). Vale ressaltar que apesar de o título enfatizar discussões relacionadas à História e Cultura de 
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origem negras, em várias passagens do texto são abordadas as questões referentes a indígenas, bem como por analogia, vários 

aspectos dessas diretrizes se aplicam a todas as etnias. 

Todavia, a inclusão da educação como direito fundamental dos cidadãos brasileiros esteve distante da realidade de 

gerações anteriores e se constituiu em um processo lento e gradativo, conquistado através de várias lutas sociais e políticas em 

diversos processos na nossa história, e que, durante as etapas de sua construção, muitas vezes se priorizou a satisfação de 

interesses de grupos dirigentes e não se garantiu total acesso da população em geral ao exercício da cidadania plena e a uma 

efetiva participação política. E, como afirma Tardif (2002), muitas vezes as legislações são impostas com repercussão direta nas 

práticas docentes, sem que haja uma adequada preparação destes para os fins que são buscados. 

No que tange ao ensino de História, esse deve cada vez mais debruçar-se sobre as contribuições que pode oferecer e 

incentivar a memória dos segmentos sociais excluídos em uma perspectiva inclusiva, valorizadora da diversidade. Como afirma 

(FONSECA 2003, p. 29), “Explorar esse território, contestá-lo e transformá-lo implica enfrentar uma temática óbvia para nós 

historiadores: a relação orgânica entre educação, memória e ensino de História”, podendo, no entanto, o professor abordar 

estratégias diversificadas como, palestras, apresentações culturais, exposições de trabalhos, entre outros. 

A determinação da inclusão da temática História e Cultura Afro-brasileira e Indígena nos currículos dos ensinos 

fundamental e médio, por determinação das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, que alteraram a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – Lei 9.394/1996, ratificam um momento histórico de consolidação e amadurecimento da democracia no Brasil 

e busca, não somente transformar o foco etnocêntrico dos currículos escolares, mas ampliar esse horizonte para a diversidade 

étnica, histórica, cultural, social e econômica em nosso país. Nessa direção, “a transformação do ensino de história é estratégica, 

não só na luta pelo rompimento com as práticas homogeneizadas e acríticas, mas também na criação de novas práticas 

escolares”. (FONSECA 2003, p. 34). 

  

4.15.5 Educação ambiental   
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Lei Federal n.º 9.795/1999 (regulamentada pelo Dec.4281/02). Dispõe especificamente sobre a Educação Ambiental (EA) 

e institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), como componente essencial e permanente da educação nacional, 

devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo. Instituições de ensino da 

rede pública e privada – Educação Básica/ Educação Superior. Resolução n.º 2, de 15 de junho de 2012 CNE/CP. Estabelece as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental a serem observadas pelos sistemas de ensino e suas instituições de 

Educação Básica e de Educação Superior, orientando a implementação do determinado pela Constituição Federal e pela Lei n.º 

9.795, de 1999. Instituições de ensino da rede pública e privada – Educação Básica/ Educação Superior.  Deliberação n.º 04/13, 

de 12 de novembro de 2013 – CEE/PR. Normas estaduais para a Educação Ambiental no Sistema Estadual de Ensino do Paraná, 

com fundamento na Lei Federal n.º 9.795/1999, Lei Estadual n.º 17.505/2013 e Resolução CNE/CP n.º 02/2012. Instituições de 

ensino da rede pública e privada que atuam nos níveis e modalidades do Sistema Estadual de Ensino do Paraná.  Lei Estadual n.º 

17.505/2013. Institui a Política Estadual de Educação Ambiental e o Sistema de Educação Ambiental e adota outras providências. 

Obrigatoriedade: Instituições de ensino da rede pública e privada – Educação Básica/ Educação Superior. Cita-se como exemplos 

Passeios Culturais em Parques Ecológicos, Zoológicos, entre outros. 

  

4.15.6  Estatuto do idoso  

 

Lei n° 10.741, de 01 de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. ** art. 22°: “Nos 

currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao 

respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria”. Instituições de 

ensino da rede pública e privada – Educação Básica/ Ensino Superior.  Lei Estadual n.º 17.858/2013. Estabelece a política de 

Proteção ao Idoso. Obrigatoriedade: Não especifica.  
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4.15.7  Prevenção ao uso de drogas 

 

Lei Federal n.º 11.343/ 2006. Institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad; prescreve medidas 

para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para 

repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras providências. ** art. 19, inciso XI: “a 

implantação de projetos pedagógicos de prevenção do uso indevido de drogas, nas instituições de ensino público e privado, 

alinhados às Diretrizes Curriculares Nacionais e aos conhecimentos relacionados a drogas”. Instituições de ensino da rede pública 

e privada – Educação Básica.  

Decreto Federal n.º 6.117, de 22 de maio de 2007, aprova a Política Nacional sobre o Álcool, dispõe sobre as medidas 

para redução do uso indevido de álcool e sua associação com a violência e criminalidade, e dá outras providências.  

Obrigatoriedade: Não especifica.  Lei Estadual n.º 11.273/1995. Cria a obrigatoriedade da realização de palestras sobre drogas 

tóxicas e entorpecentes em geral, nas atividades das escolas da rede pública estadual do Paraná, conforme especifica e adota 

outras providências. Instituições de ensino da rede pública estadual do Paraná. Lei Estadual n.º 12.338/1998. Autoriza o Poder 

Executivo incluir no currículo dos níveis de Ensino Fundamental e Médio, conteúdo referente a informações e estudos sobre a 

dependência de drogas e seus efeitos físicos, neuropsicológicos e sociais. Instituições de ensino da rede pública e privada – 

Ensino Fundamental/ Ensino Médio.  Lei Estadual n.º 13.198/2001. Autoriza a inclusão nas disciplinas de Química e Biologia, de 

aulas sobre efeitos de substâncias que causam dependência física ou psíquica no ser humano. Instituições de ensino da rede 

pública e privada – Ensino Médio.  Lei Estadual n.º 17.650/2013. Regulamenta o Programa Educacional de Resistência às Drogas 

e à Violência – PROERD. Instituições de ensino da rede pública e privada – Ensino Fundamental/ Ensino Médio. Decreto Estadual 

n.º 5.679, de 16 de novembro de 2005 – PR. Institui no âmbito do Território Paranaense, em todas as instituições públicas 

estaduais de ensino que ofertam o Ensino Fundamental, Médio e a Educação Superior, o Programa de Formação da Cidadania 
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Plena que estabelece a inclusão nas disciplinas afins, do tema específico que aborde, informe e esclareça Cidadania, Qualidade 

de Vida com enfoque na prevenção ao uso indevido de drogas lícitas e ilícitas.  Obrigatoriedade: Instituições de ensino da rede 

pública estadual do Paraná – Ensino Fundamental/ Ensino Médio.  

 

4.15.8 Educação fiscal/ educação tributária   

 

Portaria Interministerial 413/02 MF/MEC implementa o Programa Nacional de Educação Fiscal-PNEF. Decreto Estadual 

5.739 da Educação Básica. /12 – Educação Fiscal. Institui o Programa Estadual de Educação Fiscal – PEEF/PR. Obrigatoriedade: 

Instituições de ensino da Educação Básica.  

 

4.15.9 Gênero e diversidade sexual  

 

Resolução n.º 12, de 16 de janeiro de 2015 – CNCD/ LGBT. Estabelece parâmetros para a garantia das condições de 

acesso e permanência de pessoas travestis e transexuais - e todas aquelas que tenham sua identidade de gênero não 

reconhecida em diferentes espaços sociais – nos sistemas e instituições de ensino, formulando orientações quanto ao 

reconhecimento institucional da identidade de gênero e sua operacionalização. Instituições de ensino da rede pública e privada – 

todos os níveis e modalidades.  Lei Estadual n.º 16.454/2010. Institui o Dia Estadual de Combate a Homofobia, a ser promovido, 

anualmente, no dia 17 de maio. Obrigatoriedade: Não especifica. Lei Estadual n.º 18.447/2015. Institui a Semana Maria da Penha 

nas escolas estaduais. Segundo a lei, todos os anos, no mês de março, os colégios estaduais realizarão atividades para instruir os 

jovens sobre a Lei Maria da Penha, que criminaliza e pune atos de violência contra a mulher. Obrigatoriedade: Instituições de 

ensino da rede pública estadual – Ensino Fundamental/ Ensino Médio.  
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4.15.10  Combate à violência  

 

Lei Estadual n.º 17.335/2012. Institui o Programa de Combate ao Bullying, de ação interdisciplinar e de participação 

comunitária, nas Escolas Públicas e Privadas do Estado do Paraná. Instituições de ensino da rede pública e privada – Educação 

Básica.   

  

4.15.11 Educação para o trânsito   

 

Lei Federal n.º 9.503/97. Institui o Código de Trânsito Brasileiro. Projetos como Escola Trânsito, Caminhadas ao redor da 

Escola para conhecimento e aprofundamento das sinalizações de trânsito. Obrigatoriedade: Não especifica.  

  

4.15.12 Inclusão social   

 

Lei Federal n.º 12.073/2009. Institui o dia 10 de dezembro como o Dia da Inclusão Social. Não especifica. Lei Federal n.º 

13146/2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). **art. 28, inciso 

XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e tecnológica, de temas 

relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento”. Obrigatoriedade: Instituições de ensino da rede 

pública e privada – Ensino Médio/Ensino Superior.   

  

4.15.13 Símbolos   
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Lei Federal n.º 12.031/2009. Altera a Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, para determinar a obrigatoriedade de 

execução semanal do Hino Nacional nos estabelecimentos de ensino fundamental. Instituições de ensino da rede pública e privada 

– Ensino Fundamental.  Lei Federal n.º 12.472/2011. Acrescenta § 6° ao art. 32 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, incluindo os símbolos nacionais como tema transversal nos currículos do 

ensino fundamental. Instituições de ensino da rede pública e privada – Ensino Fundamental.  Lei Federal n.º 12.981/2014. Dispõe 

sobre a oficialização no território nacional do Hino. Obrigatoriedade: Não especifica.  

  

4.15.14 Exibição de filmes de produção nacional   

 

Lei Federal n.º 13.006/2014. Acrescenta § 8° ao art. 26 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelecem as 

Diretrizes e Bases da educação Nacional, sobre a obrigatoriedade da exibição de filmes de produção nacional nas escolas de 

Educação Básica (mínimo 2 horas semanais). Obrigatoriedade: Instituições de ensino da Educação Básica.   

  

4.15.15 Educação alimentar   

 

Lei Federal n.º 11.947/2009. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar. Obrigatoriedade: Instituições de ensino 

da Educação Básica. Tais como: Dia da Fruta – mensal, cardápios diversificados, seguindo orientações de nutricionistas 

responsável pela alimentação escolar, palestras educativas a respeito. 

  

4.15.16 Segurança e saúde  
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Lei Federal n.º 12.645/2012. Institui o dia 10 de outubro como Dia Nacional de Segurança e de Saúde nas Escolas.  

Obrigatoriedade: Não especifica. Palestras, atividades de conscientização, painéis expositivos, vídeos explicativos. 

 

4.15.17 Noções Básicas De Primeiros Socorros 

 

Lei Municipal nº 1073/2018. Dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos públicos e privados voltados ao ensino 

ou recreação Infantil e Fundamental a capacitarem seu corpo docente e funcional em noções básicas de primeiros socorros. 

Com objetivo principal: 

I – Identificar e agir preventivamente em situações de emergências e urgências médicas; 

II – Intervir no socorro imediato do(s) acidentado(s) até que o suporte médico especializado, local ou remoto, torne-se 

possível. 

 

4.15.18 Liberdade de Consciência e crença 

 

Lei 13.796/2018, a liberdade de consciência deve ser acolhida sem restrições, isto não quer dizer que quando confrontada 

com outro direito ela não possa ser inibida. Quando certa convicção estiver contrariando lei, e não podendo ser contornada, deve-

se restringir essa liberdade. Entrementes, não pode ser freada sem qualquer fundamento, para que isso ocorra deve-se ter 

primeiramente um grande motivo que justifique essa limitação, do contrário estaria se constituindo um ato arbitrário e 

antidemocrático. No entanto, esse direito deve ser respeitado por todos os povos, desde as crianças até o mais sábio dos idosos, 

tendo em vista seu caráter de direito fundamental, de grande importância para o crescimento da humanidade.  Porém, não é de se 

imaginar que a liberdade de consciência é somente o direito de manifestar seu pensamento, ela abarca muito mais, como: Direito 

de religião, de escusar-se de um dever a todos imposto, direito de reunião, e até o próprio direito a ter crenças folclóricas. A 
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liberdade de crença de modo pleno é um grande direito que os brasileiros alcançaram, pois nem sempre foi assim. No período do 

império somente existe uma liberdade de crença limitada, visto que existia a liberdade de crença, mas não a liberdade de culto, 

não poderia haver templos que não fossem católicos. Após a Constituição de 1891 essa realidade começa a mudar, haja vista que 

é acolhida a liberdade de crença de modo total, sem restrições.  

A Constituição Federal proclama a liberdade de crença em seu inciso VI, art. 5º, que diz: “é inviolável a liberdade de 

consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos 

locais de culto e a suas liturgias”. A grande proeza dessa Constituição é que além de dar liberdade ainda garante proteção, para 

que não surjam grande religiões que venham a suprimir as minúsculas. Um exemplo da proteção que a dada a liberdade de crença 

é a isenção de impostos. 

 

4.15.19 Prevenção a Gravidez na Adolescência  

  

Com base em informações de saúde e comportamentais, a proposta é despertar a reflexão e promover o diálogo entre os 

jovens e as suas famílias em relação ao desenvolvimento afetivo, autonomia e responsabilidade. E, ainda, incentivá-los a buscar 

orientações nas unidades de saúde sobre as formas de se prevenir. Assim, os adolescentes poderão tomar decisões, de forma 

mais consciente, sobre a vivência da sua sexualidade, de forma segura, responsável e com conhecimento sobre seu corpo. A ideia 

é disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da gravidez na adolescência. 

Por isso, a necessidade de diversificar a abordagem sobre prevenção da gravidez na adolescência, incluindo, palestras, diálogo 

com a família, assistência psicológica, como estratégias para prevenir/reduzir os casos de gravidez não intencional na 

adolescência. 

 

4.15.20 Sexualidade  
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A sexualidade é um aspecto fundamental da vida humana; tem dimensões físicas, psicológicas, espirituais, sociais, 

econômicas, políticas e culturais.  

 Este tema deve ser abordado principalmente nas famílias, pois é nelas que se formam os primeiros laços emocionais, 

afetivos, e deve existir um ambiente adequado para os primeiros passos sobre a sexualidade. À escola, cabe complementar essa 

formação, contextualizando de forma didática e respeitando as fases de desenvolvimento da criança.   

A parceria Família e Escola cada vez mais integrada em prol da saúde sexual das crianças formam adultos mais saudáveis 

e prontos para respeitar a sexualidade do seu próximo e, assim, as diversas formas de Bullying e/ou de violência sexual serão 

coisa do passado.   

 

4.15.21 História do Paraná  

 

O estudo da história do Paraná tem como objetivo resgatar o princípio de que quem faz a história é o próprio homem, em 

determinadas condições, o conhecimento das ações, relações e condições vivenciadas em diferentes sociedades, épocas e 

regiões e que são essenciais para conhecer e entender a realidade social atual.  A História do Paraná é um domínio de estudos da 

história do Brasil, voltado para a análise dos fatos históricos, que se entende desde as primeiras expedições exploradoras até os 

dias atuais.    No entanto a História do Paraná precisa deixar de ser entendida como pronta e acabada, e a educação deixar de ser 

compreendida como pura transmissão de dados, datas, fatos e informações cristalizadas, o que pressupõe que os educandos e 

educadores compreendam-se como integrantes de uma mesma realidade ainda que em condições diferentes. Desenvolvendo a 

necessidade da pesquisa para reconstruir a realidade histórica, pois a História do Paraná começa antes do descobrimento do 

Brasil, quando eram ainda habitados por povos indígenas até os dias atuais.  Assim os conteúdos deverão dar conta de possibilitar 

a compreensão de como os homens vivem, produzem e se reproduzem como, por meio do trabalho, estabelecem relações com a 
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natureza e com os demais homens; como transformam e são transformados nas relações sociais, transformando o meio e a si 

mesmo e estabelecendo relações sociais, políticas e econômicas e vão organizando e reorganizando os espaços e limites, 

obtendo plenitude na sociedade.   

  

4.15.22 Plano Estadual de Políticas para Mulheres  

 

De acordo com a Deliberação nº 002/2018 – CEDM/PR, “A valorização da pessoa humana e a garantia do exercício de 

seus direitos tornam-se desafios ainda maiores quando se trata de grupos vulnerabilizados por estigmas sociais. Todas as formas, 

explícitas ou implícitas, de atos ou omissões, de segregação, intolerância, comportamento hostil ou discriminatório, dão origem a 

tratamento desiguais e a várias formas de violência social e interpessoal. Quando se trata da mulher, colocamo-nos à frente do 

desafio de superar o antigo e ainda persistente preconceito de gênero, com visões sobre a feminilidade que estabelecem lugares e 

papéis fixos para as mulheres. Há, ainda, os preconceitos e discriminações transversais vivenciados por grupos de mulheres por 

questão de raça/etnia, geração, orientação sexual, identidade de gênero, posição social ou pertencimento cultural”. 

Pensando em uma política igualitária entre todas as pessoas de diferentes raças, cores ou sexos a escola desenvolve um 

trabalho com os educandos no que se refere a valorização da mulher em todas as esferas da sociedade - na política, trabalhos, 

cidadania, entre outros – visando assim desde cedo uma consciência dos direitos de todos diante da sociedade. 

Neste contexto, a Escola poderá abordar palestras, seminários, apresentações culturais, debates, entre outros, sobre o 

tema.  

 

4.15.23 Plano Nacional e Estadual de Cidadania e Direitos Humanos 
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O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH/2006) se define sendo uma política pública que consolida 

um projeto de sociedade baseado nos princípios da democracia, da cidadania e da justiça social, por meio de um instrumento de 

construção de uma cultura de direitos humanos que visa o exercício da solidariedade e do respeito às diversidades. 

A definição considerada para a Educação em Direitos Humanos é de um processo sistemático e multidimensional que orienta a 

formação do sujeito de direitos, articulando as seguintes dimensões:  

- Apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e a sua relação com os contextos internacional, 

nacional e local; 

- Afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos direitos humanos em todos os espaços da 

sociedade; 

- Formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis cognitivo, social, ético e político; 

- Desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos 

contextualizados; 

- Fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa 

dos direitos humanos, bem como da reparação das violações. 

Sendo assim, a Escola realizará no início do ano reuniões com os responsáveis dos alunos e apresentando os direitos e 

deveres dos alunos, bem como da Comunidade Escolar para um bom andamento das atividades escolares e relações interpessoal 

entre escola e sociedade, abordando a valorização e a construção da cidadania. 

 

4.16 LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

 

A rede Municipal de Ensino não oferta em sua Grade Curricular o ensino de Língua Estrangeira. 
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5. AVALIAÇÃO 

 

5.1 PLANO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

A Escola Municipal Bartolomeu Bueno da Silva tem como objetivo trabalhar em equipe com todos os envolvidos no 

processo de ensino aprendizagem, o diretor, a coordenação pedagógica, os professores e demais funcionários devem estar 

sempre trocando experiências e procurando meios para que todos apresentem um bom trabalho e um melhor desenvolvimento no 

âmbito escolar, ajudando e compartilhando dos mesmos ideais, contribuindo com sugestões e críticas construtivas.  

Avaliação Institucional 

Escola Municipal Bartolomeu Bueno da Silva 

1) Como ocorre a revisão do PPP na escola? 

 

2) Como ocorre a Avaliação Institucional em relação às atividades realizadas na Unidade Escolar? 

0

2

4

6

8

10

Professores

 Desconhecemos

Não ocorre

É revisado com a participação da
comunidade escolar num todo.
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3) O Conselho de Classe realizado na unidade escolar promove o debate acerca do andamento das ações pedagógicas 

realizadas no dia-a-dia? 
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8

Professores 1

Desconhecemos como ocorre;

É realizado uma discussão no
coletivo para avaliar as ações
realizadas.

Ocorre parcialmente as
avaliações em relação as
atividades realizadas na
comunidade escolar.
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8

10

12

Professores

 Nunca

Algumas vezes

Frequentemente
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4) A equipe gestora e pedagógica da escola realiza a avaliação interna das atividades desenvolvidas? 

 

5) Que indicadores educacionais a escola costuma utilizar em seus processos de  planejamento e gestão escolar? 
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Não há avaliação interna;

Há avaliação interna sem a
participação de todos os
segmentos da unidade escolar;
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envolvendo todos que fazem
parte do processo educativo.

4,4
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Professores 6

Resultados da Avaliação
Nacional da Alfabetização
(ANA), Prova Brasil, Mais
Alfabetização e Prova Paraná.

Resultados dos Simulados  e
Leituras Diagnósticas
individuais realizados pela
Semed;
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6) Recomenda-se que o Conselho de Classe seja participativo, envolvendo todos os segmentos da comunidade escolar sobre a 

aprendizagem efetiva dos estudantes e as práticas dos professores, indicando alternativas que promovam a melhoria do Processo 

ensino aprendizagem.  

 

 

7) Considerando uma gestão participativa, como é possível avaliar a comunicação entre a escola e a comunidade escolar? 
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Equipe gestora, professores e
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8) Com relação as estratégias de comunicação utilizadas para estimular o envolvimento dos responsáveis pelos estudantes na 

aprendizagem. A equipe gestora faz reuniões periódicas envolvendo os responsáveis pelos estudantes, para apresentação e 

discussão das propostas pedagógicas? 

 

 

 9) A gestão escolar promove ações que legitimam as práticas e programas de educação, prevenção, atenção e atendimento a 

violência? 
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10) Diante da realidade enfrentada nas escolas, qual Formação Continuada seria importante para auxiliar o professor em sua 

prática docente? 
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 11) Com que frequência a equipe gestora acompanha sistematicamente o Diário de Classe? 

 

 

12) Para uma boa organização escolar é importante que sejam feito os registros e arquivamentos das prestações de contas, das 

atas de reuniões, das atas de assembléias e demais documentos das instâncias colegiadas. Como você avalia esta organização 

em sua unidade escolar? 
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93 
 

5.2 Avaliação da implementação do Projeto Político-Pedagógico: 

 

A Escola Municipal Bartolomeu Bueno da Silva organizou o presente Projeto Político Pedagógico à partir de discussões 

desenvolvidas com todo o quadro de professores da rede municipal de ensino, em conjunto com as equipes pedagógicas das 

escolas, o Conselho Escolar e a equipe de Pedagógica da SEMED que colaborou na elaboração das Diretrizes Curriculares da 

Região Oeste do Paraná construídas pelos 49 municípios pertencentes à AMOP. 

A avaliação da implementação do Projeto Político Pedagógico será realizada pelas instâncias colegiadas compostas pelos 

alunos e seus familiares, professores, funcionários e por demais membros da comunidade (APMF e Conselho Escolar). Deste 

modo, todo o processo que ocorre na escola deve ser realizado de forma transparente e democrática, uma vez, que deve-se 

prestar conta de todas as atividades realizadas.   

As seleções dos conteúdos, bem como os demais encaminhamentos deste PPP, tiveram um encaminhamento parecido 

nas quatro escolas municipais devido à intenção de se manter uma unidade pedagógica entre as escolas da rede. 

Para que a reformulação da proposta pedagógica durante este ano possa adquirir forma e jeito da nossa escola, 

estaremos trabalhando a reorganização e reescrita desta unidade escolar, garantindo com isso que cada um dos atores educativos 

possa ser ouvido e que as suas expectativas possam ser contempladas. 

As atividades são programadas em conjunto com Direção, Coordenação Pedagógica e Equipe Docente, no início de cada 

ano letivo e aprimorado com o decorrer das atividades pedagógicas desenvolvidas, visando o desenvolvimento dos nossos 

educandos, conta também com o apoio e colaboração da SEMED - Secretaria Municipal de Educação, para a realização de tais 

eventos. 

O PPP tem vigência de 05 anos, porém deve ser revisto e analisado a cada ano e/ou quando se fizer necessário, a fim de 

que se possa realizar o replanejamento de algumas as ações que não obtiveram os resultados esperados, quais os objetivos que 

foram atingidos, quais as metas que não foram alcançadas e quais ações necessitam de redirecionamento. 
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7. ANEXOS 

 

7.1 PROJETO DE TRANSIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

PÚBLICO ALVO: Alunos do Infantil 5 que adentrarão para o Ensino Fundamental I. 

TEMPO PREVISTO: O projeto é trabalhado em todo o ano letivo. 

ENVOLVIDOS: Professores, alunos, coordenadores pedagógicos, diretores e pais. 

JUSTIFICATIVA: 

A transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental I envolve muitos aspectos e, na maioria das vezes, acaba 

sendo traumática para alunos e pais.  Novos colegas, outros professores, conteúdos mais complexos e espaços diferentes são 

alguns dos fatores que mais abalam as crianças durante a transição de uma etapa de ensino para outra. A Educação Infantil é 

mais focada na recreação e os educadores têm a missão de ensinar através de brincadeiras. Por sua vez, o Ensino Fundamental 

começa a exigir mais responsabilidades do aluno com o intuito de prepará-lo para as etapas seguintes. Além disso, a rotina do 

Fundamental faz com que a criança aprenda a conviver com a obrigatoriedade de concluir as atividades. 

 

COMO A SEMED DO MUNICÍPIO DE LINDOESTE TRABALHA ESSA TRANSIÇÃO 

 

Como é de nosso conhecimento, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, aprovadas pelo Ministério 

da Educação (MEC), também apontam a necessidade de as instituições de ensino assegurarem que essa transição ocorra de 

forma a dar continuidade aos processos de aprendizagem e de desenvolvimento, de buscar elos de ligação entre o que se propõe 

como trabalho de qualidade para as crianças. Portanto, essa não é uma preocupação só nossa, do Município de Lindoeste. Por 

isso, aqui se trabalha essa transição de forma tranquila, harmoniosa e de maneira que garanta à criança uma vivência equilibrada. 

Os conflitos vividos pelo 1º ano demonstram a necessidade de a escola reconhecer cada indivíduo em suas múltiplas dimensões. 
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Para que isso aconteça, garantimos que tempo e espaço sejam adequados para os momentos de brincadeira e interação. Afinal, 

assim como na Educação Infantil, no Ensino Fundamental também é esperado que as propostas pedagógicas valorizem o 

movimento, que as aulas levem em conta os saberes prévios das crianças e os contextos social e cultural em que elas estão 

inseridas. 

Para amenizar as dificuldades que surgem com a mudança de fase, a realização de ações que funcionam como uma 

socialização antecipatória e facilitam a passagem de uma etapa de ensino para a outra é uma das atividades que a Semed do 

Município de Lindoeste realiza. As crianças, desde a educação infantil conhecem os espaços e os professores dos anos iniciais do 

ensino fundamental, e os alunos que estão no início do ensino fundamental vão aos espaços que já passaram, sendo essa uma 

alternativa saudável para que a transição aconteça harmonicamente.  

 

OBJETIVOS: 

 Contribuir para que a criança desenvolva uma imagem positiva de si, estimulando capacidades de ordem física, 

cognitiva e afetiva para que tenha maior segurança a adentrar no 1° ano do Ensino Fundamental.  

  Desenvolver a socialização em ambiente acolhedor, com a finalidade de ampliar o espaço de atuação da criança no 

ambiente onde prosseguirá seus estudos e dessa forma ampliar sua percepção do mundo que o cerca. 

 

ESTRATÉGIAS 

Elaboramos algumas ações para amenizar esse processo, como: Dia do brinquedo, parquinho todos os dias, ludicidade 

mesmo nos momentos de atividades pedagógicas, hora da história e uma série de outras propostas. Também é muito importante 

pensar na formação continuada para capacitar os educadores e promover um trabalho mais coeso entre as etapas de ensino. Por 

isso, no Município de Lindoeste, toda a equipe das unidades de educação infantil e ensino fundamental I passam por uma 
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formação continuada e recebem relatórios bem específicos sobre cada educando para darem continuidade ao processo ensino e 

aprendizagem. 

Mais do que pensar na transição como uma questão pedagógica, obrigatória ou legal, é preciso ter a certeza que este 

processo precisa acontecer de maneira apropriada para garantir à criança uma infância plena, cheia de possibilidades, pois 

estamos falando de crianças ainda na infância! 

 

1. COMO TRABALHAMOS COM OS PAIS ESSA TRANSIÇÃO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL? 

Nós orientamos os pais a confiar na escola que escolheram para o filho é o principal.  Acompanhar e observar como está 

sendo o trabalho também é muito importante. Porém, não adianta apenas acompanhar, orientamos aos pais que escola e pais 

devem caminhar juntos, entendendo que têm um objetivo em comum: o desenvolvimento da criança. Nesta idade, o natural é a 

criança querer aprender e fazer tudo, pois as conexões do cérebro estão em desenvolvimento acelerado. A criança está passando 

pela transição de uma etapa de ensino mais lúdica para uma etapa mais formal e um dos fatores que podem ajudar muito é a lição 

de casa, que é o início das responsabilidades que ela terá, agora com mais intensidade e os pais devem auxiliá-los. 

Também é importante que se tenha coerência com a criança, pois ela não entende exceções. Mesmo a criança que entrou 

cedo na escola, precisa de acompanhamento nesta fase escolar. 

Portanto, uma boa dica é preparar um lugar adequado e criar uma rotina de tarefas de casa e hora de estudos para que 

tenham um excelente desempenho no processo educativo. 

 

2. O QUE ESSA TRANSIÇÃO SIGNIFICA PARA O ALUNO, PRINCIPALMENTE NO ASPECTO EMOCIONAL? 

Na Educação Infantil é permitido e valorizado que a criança corra, brinque, converse quando dá vontade. Poucos meses 

depois, em fevereiro, a situação é outra: a mesma criança precisa ficar sentada em sua carteira, em silêncio e trabalhar sozinha. Ir 

ao parque, só é permitido uma vez na semana. Normalmente, esse é o cenário da transição da Educação Infantil para o Ensino 
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Fundamental. Procurando manter a rotina a que estão acostumados, os pequenos desenvolvem algumas estratégias. Levantam-se 

constantemente para apontar o lápis, conversam baixinho, se mexem na cadeira, levam brinquedos escondidos e transformam 

materiais escolares em ferramentas da cultura infantil. Essas ações demonstram como as crianças buscam manter o controle de 

sua vida e tentam compartilhá-lo com os demais colegas. 

Estas são evidências de como os alunos continuam sendo crianças após ingressar no 1º ano. Portanto, para a criança 

desta faixa etária, que vive essa transição, o misto de sentimentos é intenso. Prazer, descoberta, alegria, medo, novidade, 

intensidade, ritmo... enfim, uma gama de emoções que trazem como consequência um universo de desejos, que deixam essa 

criança ora assertiva, ora insegura, mas que nos mostra uma naturalidade em ser criança que desabrocha e amadurece e à 

medida que isso acontece, enfrenta os novos desafios como alguém que explora um mundo ainda a ser descoberto. 

No entanto, a transição de uma etapa de ensino para a outra sempre envolve muitos fatores: novos colegas, mais 

matérias, conteúdos mais avançados, outros professores. Assim, a mudança do ensino infantil para os anos iniciais do ensino 

fundamental tende a ser bastante traumática, pois, se uma etapa é focada mais na brincadeira, a outra já começa a preparar o 

aluno para as etapas seguintes de educação. Essa ruptura, na opinião de especialistas, não pode existir, e o trabalho entre os 

ensinos infantil e fundamental I deve ser mais coeso e unificado, para o bom andamento de todas as atividades desenvolvidas no 

processo educativo. 

 

RECURSOS: 

Material didático diversificado, dinâmicas, roda de conversa, músicas, filmes e vídeos educativos, gincanas. 

 

AVALIAÇÃO: 

A avaliação é realizada de forma contínua e o sucesso da adaptação é resultado de vivências e trocas de experiências 

entre os alunos, e outros colegas e, também, com os professores. É preciso que a escola e a família respeitem o tempo de cada 
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criança. Isso significa deixar que o aluno se sinta seguro e tenha coragem de mergulhar no mundo das palavras, acelerando o 

processo de alfabetização. Valorizar o todo é muito importante. 

 

7.2 PROJETO DE TRANSIÇÃO DO 5º PARA O 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

PÚBLICO ALVO: Alunos dos 5º Anos das Séries Iniciais do Ensino Fundamental. 

TEMPO PREVISTO: O projeto é trabalhado em todo o ano letivo. 

ENVOLVIDOS: Professores, alunos, coordenadores pedagógicos a, diretores e pais. 

JUSTIFICATIVA 

Os períodos de mudança sempre geram expectativas e angústias, e no processo de transição escolar não é diferente. 

Mesmo permanecendo na mesma escola, os alunos do 5º ano sabem que terão de lidar com novas rotinas e demandas ao 

ingressar no Fundamental II, aumentando seu nível de autonomia e responsabilidade. 

Para que esta transição ocorra de modo articulado, mantendo uma continuidade no trabalho pedagógico, realizamos 

algumas ações como: roda de conversa, troca de experiência com os alunos do 6º ano, miniaulas de Língua Portuguesa e 

Matemática e café com os professores do Fundamental II. 

No início, do 6º ano é um verdadeiro quebra-cabeça!  Somada a tantos ajustes, as transformações físicas se aceleram e 

boa parte das meninas vivenciam a primeira menstruação (menarca), os meninos crescem rapidamente e as transformações 

físicas tornam-se evidentes; em todos, a vaidade é despertada, o que pode tornar os primeiros dias de aula do 6º ano do 

Fundamental II, um desafio aparentemente intransponível. Sofrem ainda a perda de status no pátio: no 5º ano, eram os maiores 

entre os menores, no 6º, voltam a ser os menores entre os maiores! Para que a transição do 5º para o 6º ano seja tranquila é 

preciso que haja integração entre o colégio e a família.  

 

OBJETIVOS 
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 Contribuir para que o educando tenha uma imagem positiva de si, estimulando capacidades de ordem física, cognitiva 

e afetiva. 

 Contribuir para a construção da identidade do educando e uma crescente autonomia. 

 Desenvolver a socialização em ambiente acolhedor, com a finalidade de ampliar o espaço de atuação do educando e 

sua percepção do mundo. Favorecer o convívio social e respeito às normas, em um novo ambiente estudantil. 

 Considerar o conhecimento prévio dos alunos e desenvolver atividades que visem à aproximação ao universo das 

linguagens (escrita, leitura, música, artes, jogos corporais); representação matemática, conhecimento de mundo e natureza para 

que tenham melhor desempenho no processo ensino e aprendizagem. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Relacionar-se com outras pessoas é uma necessidade constante para o bem-estar psíquico e também físico. Apesar 

dos altos e baixos nas relações interpessoais, o ser humano precisa do contato com o outro para viver bem.  

 

ESTRATÉGIAS 

Pensando nisto, seguem abaixo quatro dicas que utilizamos para auxiliar este processo: 

 Mudança do turno escolar: os pais devem procurar transmitir confiança para a criança e reforçar que isso demostra o 

quanto ela evoluiu em sua carreira escolar, o quanto está mais madura e que, com tranquilidade, superará cada novidade. 

 

 Lidar com o horário de disciplinas e professores diferentes: a partir do 6º ano, o aluno terá de continuar a lidar com 

um horário escolar mais definido, organizando-se para isso. Isso significa que terá de aprender a: trazer o material previsto para 

cada aula; organizar a realização das lições de casa e trabalhos para entregá-los no prazo pedido; entender a continuidade dos 
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assuntos, mesmo após alguns dias sem contato com o professor e a matéria e, a se adaptar ao método de ensino de cada 

professor. 

 

 Ter contato com conteúdos mais aprofundados: No sexto ano são introduzidas novas disciplinas, o que pode gerar 

ansiedade. O mais importante é não ampliar o medo da criança com comentários sobre as dificuldades que os próprios pais 

passaram. Muito antes pelo contrário, mostrar o lado interessante que os novos temas trazem, dar segurança de que ela tem total 

condição de acompanhar e entender, e que deve procurar sempre o professor em caso de dúvidas. 

 Vivenciar a entrada na adolescência: a passagem para o 6º ano coincide com o início do período de adolescência, 

neste momento, a escola deixa de ser o único centro de referência da sua vida, com o surgimento de outros interesses tais como: 

a vida social, futebol, sexualidade, enfim, instâncias particulares de interesses além da escola. E isso pode refletir no desempenho 

escolar. 

Há um último ponto que desejamos recordar: este é o período em o aluno está ou estará passando pela fase da dispersão, 

despreocupação… o mais importante vai ficando para depois e o mais interessante vive-se agora e intensamente. Daqui para 

frente, ele precisará muito mais de acompanhamento e ajuda. Sem esquecer o significado da palavra ajuda: “Ajudar quer dizer 

cooperar ou auxiliar”. De forma alguma a ajuda deve “tomar lugar de”, “superproteger” ou “fazer os deveres ou pesquisa pelo 

aluno”. Faz-se necessário que o aluno experimente o sucesso pelo seu próprio esforço. 

É realizada pela SEMED uma Avaliação Diagnóstica em relação aos conhecimentos adquiridos dos alunos do 5 ° ano e 

que adentrarão ao 6 ° Ano. O objetivo das avaliações diagnósticas é fundamentalmente para identificar as características de 

aprendizagem do aluno com a finalidade de escolher o tipo de trabalho mais adequado a tais características no 6° ano. Ou seja, a 

avaliação diagnóstica coloca em evidência os aspectos fortes e fracos de cada aluno, sendo capaz de precisar o ponto adequado 

de entrada em uma sequencia da aprendizagem, o que permite a partir de aí determinar o modo de ensino mais adequado. Com 

esse tipo de avaliação previne-se a detecção tardia das dificuldades de aprendizagem dos alunos ao mesmo tempo em que se 
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busca conhecer, principalmente, as aptidões, os interesses e as capacidades e competências enquanto pré-requisitos para futuras 

ações pedagógicas. As avaliações são elaboradas contemplando língua portuguesa e seus segmentos e a matemática 

contemplando as 4 operações, o raciocínio lógico. Investigar o repertório de conhecimento dos alunos é fundamental, 

especialmente pelo fato de que esse “retrato inicial” favorecerá o planejamento de atividades que venham ao encontro das 

necessidades e interesses da turma. Todos os relatórios com hipóteses de escrita e domínio do raciocínio lógico em relação a 

matemática, são encaminhados para os professores do 6° ano e pedagogos para que os mesmos tenham um real retrato da turma 

que estarão recebendo. 

 

RECURSOS: 

Material didático diversificado, dinâmicas, roda de conversa, músicas, gincanas. 

 

AVALIAÇÃO: 

A avaliação é realizada de forma contínua, a socialização na escola e com a entrada no 6° ano, tem um importante papel 

na formação individual de cada aluno. O ambiente escolar é um cenário vivo de interações de trocas explícitas de ideias, valores e 

interesses diferentes que os acompanharam para toda a vida. 

 

7.3 PROJETO DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

PÚBLICO ALVO: Alunos dos 5º Anos do Ensino Fundamental. 

TEMPO PREVISTO: O projeto é trabalhado no 2° semestre do ano letivo. 

ENVOLVIDO: Professores, alunos, DETRAN, coordenadores pedagógicos, diretores e pais. 

JUSTIFICATIVA  
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Atualmente existem muitos veículos nas ruas e as crianças saem mais de casa, isso acarreta um fluxo maior de pedestres 

e transportes nas ruas e avenidas de nossa cidade. Nossas crianças residem numa cidade tranquila, mas muito movimentada com 

grande fluxo de veículos. Além disso, a maioria das unidades escolares localizam-se em ruas de grande movimento, na qual não 

há semáforos para garantir uma maior segurança das crianças e seus responsáveis ao atravessar a rua e adentrarem as escolas . 

Diante desta realidade faz-se necessário abordar com os alunos conceitos de segurança no trânsito que é oferecido pelo 

DETRAN. 

 

2 – OBJETIVOS 

 Espera-se que, ao fim deste projeto, os alunos: 

 - Andem sempre pela calçada e do lado de dentro da mesma;  

- Olhem para os dois lados antes de atravessar a rua; 

 - Atravessem sempre na faixa de segurança, ou na falta desta, utilizem a beira das calçadas, ou em último caso,  

 - Deixem que um adulto o segure pelo punho para sua maior segurança;  

- Reconheçam o semáforo de veículos e de pedestres, sua importância e significado; 

 - Contribuam para um trânsito mais seguro; - tenham consciência da importância das normas de trânsito.  

 

3 – METAS/PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS 

 Pretende-se que no mínimo 80% dos alunos alcancem os objetivos propostos. Almeja-se que no mínimo 95% dos alunos 

participem e interajam das atividades sugeridas durante este projeto.  

 

4 – METODOLOGIA/ESTRATÉGIA DE AÇÃO  
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 Motivação os alunos serão motivados e incentivados em relação ao projeto através de músicas que mencionam o tema, 

com livros de literatura infantil, clipe infantil e cartazes. 

  

5 - CONTEÚDO  

No decorrer do projeto serão trabalhados os seguintes conteúdos:  Semáforo (pedestre e veículo)  Conduta no trânsito  

Faixa de segurança  Apresentação de algumas placas de trânsito. 

  Metodologia Os conteúdos serão desenvolvidos de forma lúdica e atrativa, através de:  Música  Cartazes  Pintura, 

recorte e colagem  Simulação de uma vivência de trânsito  Roda de conversa  Brincadeiras dirigidas  Artes com sucata. 

 Fixação Para tornar permanente a proposta trabalhada neste projeto, no decorrer do ano letivo será abordada a maneira 

correta de se portar no trânsito em:  Histórias que serão contadas;  Rodas de conversa;  Vídeos que por ventura mostrem 

cenas que seja possível tratar este aluno;  Brincadeiras;  Excursões (Visita ao DETRAN);  Enfim, em qualquer situação que 

seja possível tratar deste tema. 

 

6 - AVALIAÇÃO  

A avaliação será contínua e acontecerá através da observação do desempenho das crianças  em todas as atividades 

propostas.  

 

7 – ALGUMAS ATIVIDADES REALIZADAS: 

Confecção de semáforo de veículos com caixinha de sucata. 

 

7.4 PROJETO ESCOLA DO CAMPO (COOPAVEL) PARA O 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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PÚBLICO ALVO: Alunos dos 5º Anos do Ensino Fundamental. 

TEMPO PREVISTO: O projeto é trabalhado no 2° semestre do ano letivo. 

ENVOLVIDOS: Professores, alunos, Coopavel, coordenadores pedagógicos, diretores e pais. 

 

1 - JUSTIFICATIVA  

Pensar no tema Educação no Campo é pensar na cultura que deve ser resgatada, pois, a mesma está se perdendo por 

encontrar dificuldades no processo de ensino aprendizagem. 

            Entendemos por cultura: “Todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, artes, moral, lei, costumes ou qualquer outra 

capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade” (Edward Tylor, Cultura Primitiva, 1871). 

            Sendo assim, o professor deve trazer de volta os aspectos culturais dessa área, trabalhar com o tema diversidade na sala 

de aula para proporcionar ao aluno o respeito das diferenças pelas outras pessoas, nesse sentido: “Diversidade diz respeito á 

variedade e convivência de idéias, características ou elementos entre si em determinados assuntos, situação ou ambiente. ”, então 

cultura e diversidade são elementos indissociáveis que precisam caminhar juntos. 

Podemos afirmar que o presente projeto encontra justificativa na crescente necessidade de conhecimento dos avanços e possíveis 

retrocessos nas políticas educativas e nos processos de educação, em especial na Educação no Campo, nos seus obstáculos 

estruturais, nas suas propostas pedagógicas específicas, na capacitação docente coerente, democrática, ativa, crítica, criativa, 

inclusiva e contextualizada com a realidade da criança no campo, ou seja, o professor não deve se acomodar diante da situação 

em que é vivido na realidade, ele precisa buscar o novo, o desconhecido, procurar pensar em ações no presente para alcançar 

melhorias no futuro. 

            A população do campo vem sendo submetida à precariedade sociocultural, decorrendo do desamparo e por conseqüência, 

essa população se reflete nos altos índices de analfabetismo. 
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            É necessário ampliar as discussões sobre educação no campo com os diversos ministros, diferentes órgãos públicos, 

movimentos sociais e organizações não-governamentais, com vistas à formulação e a implementação de políticas de educação, e 

de desenvolvimento sustentável no campo. 

            A educação no campo é vista como uma ação estratégica para a emancipação e cidadania de todos os sujeitos que vivem 

no campo, colaborando com a formação das crianças, jovens e adultos, para o desenvolvimento sustentável regional e nacional. 

            A autora do livro A Educação Rural no Brasil, Claudia Souza Passador, doutora em educação pela Universidade de São 

Paulo (USP), diz que: 

 “A maioria das escolas estigmatizam o agricultor. As crianças são levadas a pensar que trabalhar na roça é para quem não tem 

estudo. Um erro. O conhecimento é útil em todas as áreas. O Brasil, especialmente, precisa de pessoas bem formadas para esse 

setor, porque 80% dos municípios tem uma economia rural. ” 

            A educação isoladamente pode não resolver os problemas do campo e da sociedade, mas é um dos caminhos para a 

promoção da inclusão social, apontada como prioridade no resgate dessa população. Para que isso ocorra, o educador precisa 

conhecer a realidade que o aluno apresenta na sociedade. 

Segundo a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica, em seu art. 28: 

 

“Na oferta da Educação Básica para a população rural, os sistemas de ensino proverão as adaptações necessárias à sua 

adequação, à peculiaridade da vida rural e de cada região, especialmente: conteúdos curriculares e metodologia apropriada às 

reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural, organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário 

escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas, adequação à natureza do trabalho na zona rural”. 

 

Portanto, todo o material cedido pela Coopavel, patrocinado pela Syngenta, dá ênfase ao desenvolvimento sustentável, 

conscientizando os estudantes do 5° ano do Ensino Fundamental sobre a necessidade da conservação dos recursos naturais, 

promovendo ao mesmo tempo, a qualidade de vida dos estudantes e da comunidade rural como um todo. Porém, todo o material 
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elaborado reuni textos e atividades interessantes e atuais, que despertam no educando, o sentimento de cidadania, para que eles 

sintam capazes, responsáveis e atuantes na tarefa de construir um mundo mais sustentável. 

 

OBJETIVOS: 

Espera-se que, ao fim deste projeto, os alunos: 

- Conheçam de forma mais ampla o contexto que se dá a educação do campo para que as informações se convertam em 

ações que beneficiem os conhecimentos dos professores e principalmente dos educandos. 

- Divulgar o tema Educação no Campo; e ensiná-los como manter uma horta em casa. 

- Incentivá-los a ter uma alimentação saudável e uma vida ativa; 

- Englobar o tema cultura e diversidade para expansão de conhecimentos; valorizando a educação do campo. 

- Possibilitar discussões, soluções, sobre os obstáculos na educação no campo. 

- Conhecer, discutir sobre a Pirâmide dos alimentos para termos uma vida saudável. 

- Conhecer e discutir de onde vem a comida que comemos. 

-Conhecer e discutir sobre as diversas tecnologias do campo. 

- Discutir e refletir sobre a importância da água para o planeta. 

 

METAS/PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS: 

 Pretende-se que no mínimo 80% dos alunos alcancem os objetivos propostos. Almeja-se que no mínimo 95% dos alunos 

participem e interajam das atividades sugeridas durante este projeto.  

 

METODOLOGIA/ESTRATÉGIA DE AÇÃO:  



111 
 

Motivação os alunos serão motivados e incentivados em relação ao projeto através de músicas que mencionam o tema, 

com livros de literatura infantil, clipe infantil e cartazes, filmes, Kit recebido da Coopavel com atividades diversificadas. 

 

CONTEÚDO  

- A Água, o ar, a terra, a energia que utilizamos, os alimentos que comemos, de onde vem nossa comida? 

- Plantando sustentabilidade e as tecnologias do campo. 

AVALIAÇÃO  

A avaliação será contínua e acontecerá através da observação do desempenho dos educandos em todas as atividades 

propostas.  

 

7.5 PROJETO – LIXO NO LIXO, NOSSA ESCOLA É UM CAPRICHO. 

 

PÚBLICO-ALVO 

Alunos, professores e demais funcionários  do Cemei Irmã Dulce e demais Escolas da Rede Municipal de Ensino do Município de 

Lindoeste de  (1º ao 5º ano do ensino fundamental). 

https://2.bp.blogspot.com/-PsTZ9R5nRYs/WJcz18x2I9I/AAAAAAAAAoo/cnwt5IZrdi8fwvL91IQ1f_oiMhw5oK88gCLcB/s1600/lixo-e-no-lixo-1-728.jpg
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JUSTIFICATIVA 

O projeto: Meio ambiente (lixo no lixo nossa escola é um capricho), tem por princípio básico conscientizar os alunos e a 

comunidade escolar sobre a necessidade de se construir uma prática social baseada na preservação do ambiente, isto é, 

buscarmos nos conscientizarmos de que para estarmos no mundo é necessário que cuidemos dele, não poluindo e criando formas 

de efetivar ações e atitudes de respeito e preservação ao meio ambiente. Nesse sentido, o tema visa sensibilizar a comunidade 

escolar para a prática de atitudes concretas em relação ao meio ambiente escolar a fim de perceber que as ações mais próximas 

podem contribuir para preservação do planeta. 

 

OBJETIVOS 

- Formar, criar consciência ecológica com a comunidade escolar.  

- Discutir e criar formas alternativas de ação, de como cuidar melhor do meio ambiente.  

- Divulgar os trabalhos realizados durante o projeto meio ambiente.  

- Zelar pelo ambiente escolar; 

- Promover ações concretas de atitudes positivas em relação ao meio ambiente; 

 

DESENVOLVIMENTO 

• Pesquisas bibliográficas sobre o assunto; (Questão ambiental). 

• Pesquisa fotográfica. 

• Palestras com pessoas envolvidas com a questão ambiental. 

• Vídeos (assistir e produzir filmes, documentários sobre o assunto). 

• Confecção de cartazes, murais. 
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• Montagem de maquetes; 

• Elaboração de princípios de preservação e cuidados com o meio ambiente.  

• Trabalhar textos, histórias, músicas com a temática ambiental. 

 

OBSERVAÇÃO: Estarão envolvidos na execução do Projeto: “Lixo no Lixo nossa escola é um capricho” Direção, 

coordenação pedagógica, professores, funcionários, alunos e comunidade em geral. 

 

AÇÕES RESPONSÁVEIS COMO FAZER 

Será indicado um alunos de cada turma, como 

monitores ambientais, que terão a 

responsabilidade de zelar junto aos colegas 

pelo cumprimento das atitudes elencadas 

anteriormente juntamente com os alunos. 

Professor, funcionários  e 

aluno de cada turma 

Durante as aulas observar, orientar o e 

avaliar o estado de conservação da sala de 

aula e do pátio. 

Serão confeccionados cartazes ilustrativos e 

informativos a partir da pesquisa e registros 

(elaborados pelos alunos) para expor no hall da 

escola. 

Professor, corpo discente e 

funcionários. 

Através de aulas e vídeos informativos. 

Dramatização e oficinas de aprendizagens, 

música também poderá fazer parte do projeto. 

Professores, funcionários  e 

alunos 

Atividades em sala 
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Algumas sugestões de atividades: reciclar o 

papel, mutirão de limpeza na escola, 

construção de brinquedos com materiais 

recicláveis. 

Professores, funcionários  e 

alunos 

Oficina de artes 

Escolha de monitores mirins, responsáveis pelo 

monitoramento do recreio observando e 

alertando, para posturas ambientalmente 

corretas aos outros colegas. 

Professores, funcionários e 

alunos. 

Através da observação no horário do recreio 

Cuidar das plantas e árvores da escola, (cada 

dia uma turma irá ficar responsável em aguar e 

cuidar das plantas), 

Professores, funcionários 

alunos. 

Cada dia uma professora irá ficar responsável 

em levar a sua turma para cuidar e aguar as 

plantas 

 Manter as salas e outras dependências da 

escola sempre limpas. 

Alunos, professores, 

funcionários. 

Monitorando e conscientizando sobre a 

importância da preservação das 

dependências da escola 

Zelar pelo patrimônio público  Todos os funcionários, 

alunos e professores 

Conscientização 

Buscar junto às empresas da região apoio para 

adquirirmos lixeiras para coleta correta do lixo. 

Direção e pedagógico Através de ofícios 
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Conhecer as leis municipais sobre o meio 

ambiente.  

Professores, alunos e 

funcionários. 

Através de aulas explicativas e informativas 

Montagens de jogos, como bingos, trilhas, 

etc...  

Professores, alunos e 

funcionários. 

Através de oficinas 

Palestras sobre o tema ambiental.  Secretaria do Meio ambiente Solicitação através de e-mail 

Concurso literário Meio Ambiente Professores, funcionários, 

alunos. 

Através do concurso: Desenhos, frases e 

poesias. 

Debate com demais funcionários da escola, 

sobre necessidade de preservação do 

patrimônio público. 

Agentes de serviço, diretor  

e Outros. 

Bate papo no início da aula. 

 

OBSERVAÇÃO:   

IDÉIAS: 

Todos os dias, se produz, na escola, grande quantidade de lixo: o que resta no final dos recreios, nas salas de aula e nos 

vários ambientes onde alunos, professores e outros profissionais desenvolvem suas atividades. Pensando nesta questão e na 

necessidade de se refletir sobre pontos importantes como desperdício, consumo desenfreado, reaproveitamento, reciclagem, enfim 

como surge e que destino dar a este lixo, idealizou-se tal projeto. Pretendemos fazer com que os alunos, baseados nesta reflexão, 

possam partir para a ação: separando o lixo da escola, buscando a melhor forma de descartá-lo e disseminando estes 

conhecimentos para a comunidade. 
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ATIVIDADES: 

Fazer uma análise do lixo que é encontrado no ambiente escolar, realizar a coleta aos arredores das Unidades Escolares 

quando for necessário. Discutir as questões, através de vídeos, relatos, entrevistas, histórias. Promover oficinas de reciclagem, 

não só para os alunos, mas abertas a comunidade, utilizando o material que separarmos que poderão se tornar brinquedos, 

enfeites, instrumentos, potes, vasos e o que mais a imaginação permitir.  

 

DESEJOS: 

Pretendemos mudar a visão sobre os resíduos que são produzidos por nós, além de repensar hábitos de descarte 

incorretos. No final, talvez tenhamos uma escola mais limpa, com uma coleta seletiva regular e com alunos e profissionais mais 

comprometidos como o meio ambiente. 

 

PESSOAS: 

Será, portanto, um projeto da escola, interdisciplinar, e não apenas de uma área ou atividade. Pretendemos, assim, tentar 

fazer com que os alunos levem o que estão desenvolvendo na escola para as suas casas e, quem sabe, venham a influenciar na 

separação do lixo da sua casa, da sua rua e do seu bairro. Todos estarão envolvidos, desde os alunos, professores, funcionários, 

direção, os pais, a comunidade e, se possível, instituições que possam nos ajudar. 

 

 AVALIAÇÃO 

Deverá ser feita de acordo com os resultados obtidos, levando em consideração a receptividade da comunidade escolar, o 

entendimento dos envolvidos bem como, a mudança de atitudes em relação ao meio ambiente e o ambiente escolar. 
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7.6 PROJETO PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência.  

PÚBLICO ALVO: Alunos dos 5º Anos do Ensino Fundamental das Escolas da Rede Municipal. 

TEMPO PREVISTO: O projeto é trabalhado durante um semestre por ano letivo, em todos os 5° anos do Ensino Fundamental. 

ENVOLVIDOS: Policial do Proerd, professores, alunos, funcionários, coordenadores pedagógicos, diretores e pais. 

JUSTIFICATIVA: 

O Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) consiste num esforço cooperativo estabelecido entre a Polícia Militar, 

a Escola e a Família, tendo como missão e visão: 

 Missão: ensinar às estudantes habilidades para tomada de boas decisões, para ajudá-los a conduzir suas vidas de maneira 

segura e saudável. 

 Visão: construir um mundo no qual os jovens de todos os lugares estejam capacitados para respeitar os outros e para escolherem 

conduzir suas vidas livre do abuso de drogas, da violência e de outros comportamentos perigosos. 

 

OBJETIVOS: 

 É transmitir uma mensagem de valorização à vida, e da importância de manter-se longe das drogas e da violência. 

No Proerd Pais são reforçados a importância da amizade e supervisão dos pais com os filhos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Trabalhar sobre as causas do uso de drogas lícitas e ilícitas estabelecendo sobre os riscos decorrentes da dependência 

química e orientando as crianças, adolescentes, assim como seus pais ou responsáveis, acerca da busca de soluções e medidas 

eficazes quanto à resistência às drogas; 

- Fortalecer a autoestima das crianças e adolescentes a valorizarem a vida, mostrando opções saudáveis de 

comportamento, longe das drogas e da violência; 
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- Sensibilizar as crianças e adolescentes para valores morais e éticos, possibilitando a visualização, bem como 

proporcionar a construção de uma sociedade mais justa, sadia e feliz; 

- Disponibilizar aos pais e/ou responsáveis ferramentas para que, quando questionados sobre os efeitos negativos das 

drogas, possam atender às expectativas, bem como mostrar a importância do fortalecimento da estrutura familiar; 

- Prevenir a criminalidade relacionada direta ou indiretamente ao uso de drogas; 

  

- Disponibilizar aos Policiais Militares técnicas pedagógicas adequadas para aplicação do programa para crianças, 

adolescentes e para pais e/ou responsáveis; 

- Ensinar e aprofundar os conhecimentos dos Policiais Militares quanto às drogas lícitas e ilícitas, questões legais sobre o 

tema e como proceder quando da constatação de alguma forma delituosa dentro e nos arredores do ambiente escolar; 

- Aproximar a Polícia Militar da comunidade escolar, e por conseqüência da comunidade em geral. Proporcionando um 

clima de parceria e confiança, gerando informações tornando possível um melhor atendimento aos anseios sociais, bem como 

mostrar a importância do papel social da corporação. 

- Desenvolver o programa, da Polícia Militar, de prevenção primária ao uso das drogas, alertando sobre os malefícios 

causados à saúde física e mental do usuário das referidas substâncias.  

   

METODOLOGIA: 

O curso do Proerd é ministrado por um policial militar fardado com o auxílio do professor (a), uma vez por semana, durante 

o semestre. É dirigido a crianças do 5ª ano do ensino fundamental, na faixa etária dos 9 aos 12 anos, idade em que as crianças 

estão suscetíveis às pressões para experimentarem drogas ou agirem de modo violento. 

O conteúdo didático e pedagógico do programa é composto de 17 lições abordando os seguintes temas: segurança 

pessoal, maneiras de dizer não às ofertas de drogas,  abuso e uso das drogas, auto-estima, influência dos meios de comunicação 
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(propaganda), alternativas para não usar drogas, pressão dos companheiros, conseqüências do uso das drogas lícitas e ilícitas 

(principalmente o álcool e o cigarro), noções de cidadania, maneiras de se lidar com as tensões do dia-a-dia e formas de evitar a 

violência. 

As lições são desenvolvidas em sala de aula, por um policial militar com o acompanhamento e auxílio do professor (a) e de 

forma interdisciplinar. As lições são ministradas por meio de encenações teatrais e trabalhos em grupos para alunos e palestras 

para pais e professores. 

 

ESTRÁTEGIAS: 

 Conversa informal e dirigida sobre a opinião dos assuntos estudados em sala de aula, ouvindo o conceito de cada aluno; 

 Roda de leitura; 

 Visitas à biblioteca; 

 Produções textuais; 

 Concurso de frases e produções textuais; 

 Cartazes coletivos; 

 

RECURSOS: 

Uso de uma apostila composta de 17 lições abordando os seguintes temas: segurança pessoal, maneiras de dizer não às 

ofertas de drogas, abuso e uso das drogas, autoestima, influência dos meios de comunicação (propaganda), alternativas para não 

usar drogas, pressão dos companheiros, resumindo, aprendendo a dizer sempre não as drogas. 

Livros paradidáticos diversos também voltados ao tema das drogas, cartolina, papel Kraft, cola, canetinha, lápis de cor, giz 

de cera, tesoura, régua. 
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AVALIAÇÃO: 

A avaliação é realizada de forma contínua, através das produções individuais e coletivas dos educandos, da 

responsabilidade e do interesse dos alunos em realizar as atividades propostas em sala de aula, assim como as tarefas de casa.  

 

7.7 PROJETO PEDAGÓGICO DE LEITURA E ESCRITA 

 

PROJETO: LEITURA EM MINHA CASA: Vamos viajar com a família na leitura. PÚBLICO ALVO: Da Educação Infantil ao 5º Ano 

das Séries Iniciais do Ensino Fundamental. 

TEMPO PREVISTO: O projeto é trabalhado em todo o ano letivo, porém com temas diferentes a cada bimestre. 

ENVOLVIDOS: Professores, alunos, coordenadores pedagógicos a, diretores e pais. 

JUSTIFICATIVA: 

As histórias educam e estimulam o desenvolvimento, atenção, imaginação, observação, memória, reflexão e linguagem. 

Tendo em vista a fundamental importância da formação do leitor, este projeto de leitura foi elaborado com o objetivo de 

incentivar o hábito de ler no convívio familiar e estimular a criatividade do aluno. Dessa forma, o contato com o mundo da leitura 

explorado em contos, versos ou prosa, fará com que o aluno aprenda através da fantasia, a solucionar eventuais problemas da sua 

vida diária, compensando as pressões de seu cotidiano, desenvolvendo o otimismo, transmitindo uma mensagem de felicidade e 

realização. 

O projeto é desenvolvido em todas as Unidades Escolas, em todas as turmas, também no CMEI nas turmas do Infantil 5. 

Foi denominado “PROJETO: LEITURA EM MINHA CASA”” por contar com a utilização de uma bolsa, que viaja de dois em dois 

dias com uma criança e que vai acompanhada de alguns livros que deverão ser lidos junto com a família e um caderno de registro 

onde deverá ser registrado o que a criança mais gostar da história que lhe foi contada e também uma ficha para que ela responda 

algumas questões referentes o que ele mais gostou do livro escolhido. 
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O projeto tem como finalidade proporcionar, através da interação da criança com o adulto, tanto na escola como no 

ambiente familiar, uma oportunidade para as mesmas, de conviverem de forma dinâmica, criativa e prazerosa com os adultos e 

com livros de literatura infantil bem como com história populares, lendas e histórias locais, favorecendo a formação do espírito 

critico do leitor e socialização de uma informação. 

  

OBJETIVOS: 

 Desenvolver estratégias e procedimentos de leitura eficientes para ensinar os alunos, começando pelo trabalho com a mala 

viajante; 

 Propor situações didáticas que garantam, de maneira contínua, a abordagem de gêneros diversos selecionados em função de 

temas de estudo e com grau de dificuldade crescente; 

 Fazer parte de situações sociais de leitura, como as discussões sobre obras lidas e a indicação das apreciadas; 

 Oportunizar aos estudantes o acervo de inúmeras obras literárias de variados autores, buscando sempre, ampliar seus 

conhecimentos e suas capacidades criativas; 

 Incentivar o estudante a compreender e utilizar melhor as regras ortográficas da Língua Portuguesa; 

 Ler individualmente e em grupo, conhecendo os clássicos e identificar recursos linguísticos, procedimentos e estratégias 

discursivas para relacioná-las com seu gênero; 

 Reconhecer a leitura como uma fonte essencial para produzir bons textos; 

 Proporcionar a interação da criança com a sua família, convivendo de forma dinâmica, criativa e prazerosa com os familiares e 

com livros de literatura bem como com histórias populares, lendas e histórias locais, favorecendo a formação do espírito critico do 

leitor; 

 Aprimorar a linguagem oral e escrita dos alunos, de modo a ampliar o vocabulário.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Diferentes propósitos de leitura. 

 Linguagem escrita e produção de texto. 

  Produção de texto oral com destino escrito. 

  Características de diferentes gêneros literários. 

 

METODOLOGIA: 

1. A Secretaria da Educação fornece a todas as escolas e CEMEI uma Bolsinha de Leitura padrão conforme modelo anexo: 

 

2. Dentro da bolsinha são colocados três livros, de acordo com a faixa etária dos educandos, anexando à mesma um caderno de 

registro e uma folha com encaminhamentos para que pais e filhos deem sua opinião sobre as leituras realizadas. A cada dois dias 

um educando leva, seguindo a lista da chamada. 

3. Chegando em casa a criança deverá escolher um dos livros e começar a sua leitura. É necessário contar com o auxilio dos pais 

nessa empreitada, pois eles devem acompanhar a história junto com os filhos. Após a leitura a criança deverá fazer um registro no 

caderno, resumindo a leitura que realizou e dando a opinião sobre o Projeto. Além do caderno na Bolsinha segue uma folha com 
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alguns questionamentos referente a autores, ilustradores, personagens e assunto abordado pelo livro lido que a criança mais se 

identificou para que a criança preencha. 

4. Proporcionar rodas de leitura; 

 

ESTRÁTEGIAS: 

 Conversa informal e dirigida sobre a opinião dos livros lidos, ouvindo o conceito de cada aluno; 

 Roda de leitura; 

 Visitas a biblioteca; 

 Organizar o cantinho da leitura em sala de aula; 

 Produções textuais; 

 Concurso de frases e produções textuais; 

 Elaboração de mural com exposição das produções textuais; 

 Cartazes coletivos; 

 Leitura e Declamação de poemas e poesias; 

 Organizar roda de leitura para que os alunos expressem os sentimentos que aparecem no texto durante a leitura, como medo, 

alegria, espanto, tristeza e humor. 

 Conversar com a turma sobre alguns aspectos importantes dos livros. 

 

RECURSOS: 

Livros paradidáticos diversos, cartolina, papel Kraft, cola, canetinha, lápis de cor, giz de cera, tesoura, régua. 
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AVALIAÇÃO: 

A avaliação é realizada de forma contínua, através das produções individuais e coletivas dos educandos, da 

responsabilidade e do interesse dos alunos em realizar as atividades propostas em sala de aula. Também é realizada uma 

avaliação, levando em consideração a opinião dos pais e alunos em relação ao caderno e a folha de encaminhamentos que os 

mesmos respondem e dão a opinião sobre o Projeto. 

 

7.8 PROJETO PEDAGÓGICO DE SAÚDE BUCAL  

PROJETO: SAÚDE BUCAL CUIDADO COM OS DENTES É FUNDAMENTAL. 

PÚBLICO ALVO: Todos os educandos do Ensino Fundamental. 

TEMPO PREVISTO: O projeto é trabalhado durante todo o ano letivo. 

ENVOLVIDOS: Professores, alunos, coordenadores pedagógicos a, diretores e dentista.  

 

INTRODUÇÃO: 

 Distribuição de escovas e cremes dentais;  

 Escovação diária após merenda escolar;  

 Escovação supervisionada e aplicação tópica de flúor semestralmente; 

  Agendamento dos alunos para atendimento dentário, apenas os casos mais graves; 

 

JUSTIFICATIVA: 

Não se pode separar higiene bucal de saúde, é um dos cuidados básicos não apenas com a aparência, mas com uma das 

partes mais importantes do corpo humano, por onde consumimos alimentos e líquidos que nos mantém vivos. 
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Cuidar de nossa boca, nossos dentes não apenas deixar o sorriso mais bonito e faz bem para a autoestima, mas também 

previne muitos males como cáries, tártaro, mau hálito, e até certo ponto alguns males do estômago. Nesse sentido, é importante 

que a escola trabalhe estes temas com os alunos, de forma a atuar preventivamente (os ensinando a evitar transtornos futuros). 

 Muitas crianças possuem cáries, feridas na boca, mau hálito e perca de dente precoce, sendo a maioria das crianças de baixa 

renda. 

 

OBJETIVOS: 

 Desenvolver hábitos de higiene bucal corretos e regulares, através da conscientização de sua importância, e oferecendo 

exemplos de práticas como escovar os dentes, a língua, como usar o fio dental e etc.; 

 Cuidar da saúde dos alunos e ensiná-los a cuidar de si mesmos; 

 Desenvolver raciocínio lógico e coordenação motora; 

 Ensinar respeito e disciplina para com o próprio corpo. 

 Diminuir a incidência da cárie dentária;  

  Formar multiplicadores,  

 Promover melhoria na condição bucal dos alunos e famílias envolvidas, 

 Conhecer mais sobre nossa boca, nossos dentes, suas funções e etc.; 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Orientar as crianças sobre os cuidados com a higiene bucal e usa-las como transmissores de novas experiências; 

  Ampliar conhecimento e favorecendo a analises criticas e a compreensão dos fatores protetores e dos fatores protetores e dos 

determinantes do processo de saúde-doença bucal para os cuidadores; 
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 Familiarizar as crianças com o profissional de odontologia visando reduzir sentimentos de ansiedade e medo em relação ao 

tratamento. 

 

METODOLOGIA: 

É organizado rodas de conversa com os alunos, feito a demonstração da maneira correta de fazer a escovação, é 

explicado a importância dos cuidados com a boca, a dentista utiliza de várias técnicas para ensinar como se deve fazer a 

escovação, mostrou dentes cariados para que as crianças tenham noção de como ficaria os dentes caso não seja feita uma 

higiene adequada.   

 

ESTRÁTEGIAS: 

5. Materiais Didáticos  

6.  Jogos Lúdicos  

7.  Filmes educativos;  

8. Músicas infantis;  

9.  Teatros;  

10.  Palestras de caráter informal; 

11.  Escovação supervisionada; 

 

RECURSOS: 

Escovas. Creme Dental. Moldes de gesso em tamanho grande. Escova Grande. Folders. Maquina fotográfica. 

 

RESULTADOS ESPERADOS:  
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Observou-se melhora na higiene oral dos que participaram das ações na escola, aumento no número daqueles que 

apresentaram gengiva saudável ou inflamação leve no segundo exame nos grupos da escola.  Houve um aumento na frequência 

de escovação no grupo escola.  

 

AVALIAÇÃO: 

A avaliação é realizada de forma contínua, conscientizando os alunos da importância de manter uma saúde bucal 

adequada. Tais como ações para uma melhoria na qualidade de vida das crianças.  

 

7.9 RECREIO INTERATIVO – PARECER 02/2003 CNE 

DURAÇÃO: Anual 

ESCOLAS MUNICIPAIS: Bartolomeu Bueno da Silva 

ABRANGÊNCIA DISCIPLINAR: Todas as disciplinas do Ensino Fundamental I  

PÚBLICO ALVO: Alunos do Ensino Fundamental I  

Nos poucos minutos de pausa entre as aulas, os professores têm a oportunidade de tomar um café e os alunos de se 

alimentar e deixar transbordar toda a energia acumulada durante as horas sentadas em sala. É para isso que serve o recreio, 

certo? Não só. O intervalo na rotina também é uma ocasião pedagógica. A escola é um ambiente educacional e todos os 

momentos devem ser aproveitados como situações de ensino. Quando bate o sinal, os estudantes têm alguns minutos reservados 

para a alimentação e, depois, ganham autonomia para escolher de qual atividade querem participar no pátio ou na quadra, onde 

funcionários e professores os aguardam. 

 

OBJETIVO GERAL: 
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Propiciar aos alunos do Ensino Fundamental I de todas as escolas municipais do Município de Lindoeste-Pr na hora do 

Intervalo atividades psicomotoras e afetivo-sociais, através da ludicidade e jogos monitorados na hora do , minimizando assim 

brincadeiras indesejadas que muitas vezes causam brigas e acidentes. Promover a interação entre os alunos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Desenvolver valores humanos, tais como respeito, solidariedade, amizade, compartilhar e brincar com o outro. 

 Oportunizar através da prática de atividades físicas um momento calmo e prazeroso durante o intervalo das aulas, evitando assim 

brigas, correrias e possíveis acidentes. 

 Trabalhar habilidades esportivas, artísticas culturais, desenvolvendo assim a psicomotricidade da criança. 

 Resgatar a historicidade cultural através de brincadeiras e cantigas de roda. 

 

JUSTIFICATIVA: 

Partindo da ideia de que é na escola que se forma cidadãos com valores positivos que influencia nas relações 

interpessoais na sociedade, observamos a necessidade de minimizar as brincadeiras desorganizadas das crianças na hora do 

intervalo que às vezes causam brigas e acidentes, precisa-se de um grupo de servidores que coordene e acompanhe tais 

brincadeiras. E tais atividades são coordenadas pelos próprios professores em dupla, em forma de cronograma, elaborados pelos 

diretores e coordenadores de cada Unidade Escolar.  

 

METODOLOGIA: 

Os professores obedecem ao cronograma de cada Unidade de Ensino, que é disponibilizado com antecedência para que 

os mesmos possam organizar e coordenar as brincadeiras através de jogos pedagógicos, brincadeiras de roda, pula corda e 

minitorneios esportivos, procurando evitar brigas e acidentes, durante os 15 minutos do intervalo dos recreios de todas as turmas. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: 

O comportamento agressivo entre estudantes é um problema universal, tradicionalmente admitido como natural e frequentemente 

ignorado ou não valorizado pelos adultos. Estudos realizados nas duas últimas décadas demonstraram que a sua prática pode ter 

consequências negativas imediatas e tardias para todas as crianças e adolescentes direta ou indiretamente envolvidos. 

A violência é um problema de saúde pública importante e crescente no mundo com sérias consequências individuais e sociais, 

particularmente para os jovens, que aparecem nas estatísticas como os que mais morrem e os que mais matam. Quando 

abordamos a violência contra crianças e adolescentes e a vinculamos aos ambientes onde ela ocorre, a escola surge como um 

espaço ainda pouco explorado, principalmente com relação ao comportamento agressivo existente entre os próprios estudantes. 

O termo “violência escolar” diz respeito a todos os comportamentos agressivos e anti-sociais, incluindo os conflitos interpessoais, 

danos ao patrimônio, atos criminosos, etc. Muitas dessas situações dependem de fatores externos, cujas intervenções podem 

estar além da competência e capacidade das entidades de ensino e de seus funcionários. Porém, para um grande número delas a 

solução possível pode ser obtida no próprio ambiente escolar. 

A agressividade nas escolas é um problema universal. O bullying e a vitimização representam diferentes tipos de envolvimento em 

situações de violência durante a infância e adolescência. O bullying diz respeito a uma forma de afirmação de poder interpessoal 

através da agressão. A vitimização ocorre quando uma pessoa é feita de receptor do comportamento agressivo de outra mais 

poderosa. 

 

ROTEIRO DE ALGUMAS BRINCADEIRAS E ATIVIDADES UTILIZADAS NOS QUINZE MINUTOS DE INTERVALO. 

 

BOCA DO FORNO 
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Primeiro uma pessoa é eleita como "o senhor”, esta pessoa irá dar as ordens na brincadeira, os demais participantes terão apenas 

que cumprir suas ordens. A ordem consiste em achar um determinado objeto, caso a criança não consiga encontrar e trazer o 

objeto pedido ela é obrigada a pagar uma prenda que pode ser cantar ou dançar uma música, imitar um bicho ou qualquer outra 

coisa.  

 

Senhor: Boca de Forno 

Crianças: - Forno! 

Senhor: - Faz o que eu mandar? 

Crianças: - Faço 

Senhor: - Se não fizer? 

Crianças: - Toma bolo. 

Então o Senhor manda que as crianças peguem um objeto.  

 

BANDEIRINHA 

Formam dois grupos ou dois times, com o mesmo número de crianças. Podem ser do mesmo sexo ou não. Uma linha é traçada 

dividindo os dois campos. É fixada uma bandeirinha (que pode ser também um pedaço de pau) em cada campo. As duas 

bandeirinhas ficam na mesma distância da linha central. Depois disso, começa o jogo quando os membros dos grupos tentam 

entrar no campo do outro, tentando trazer da bandeira para o seu campo. O time que conseguir primeiro é o vencedor. Durante o 

jogo a criança que for pega dentro do campo adversário será "colada". Se for pega com a bandeirinha na mão, ficará "colada" no 

local onde a bandeirinha estava fixada. 

Se a criança colada não estiver com a bandeirinha na mão, ficará colada no lugar onde for pega. No início do jogo se decide se é 

do "puxa" ou não. O time é tirado no par ou impar. 



131 
 

A criança pode ser deslocada por outro jogador do seu time que por acaso chegue ao campo adversário.  

 

ADOLETÁ 

A-do-le-tá 

Le-pe-ti 

Pe-ti-pe-tá 

Le café com chocolá 

A-do-le-tá 

Os componentes fazem formação de roda, onde se desloca a mão direita de forma a bater com a palma no dorso da mão direita  

o seu componente do lado e assim em diante. Este movimento segue a silabação da música. O último a ser batido de acordo com 

a silabação da música sai da brincadeira. 

 

BARRA MANTEIGA.  

 

Dividir o grupo em dois. Traçar duas linhas com uma distância média de 8 m entre elas. Os jogadores posicionam-se nas linhas, 

lado a lado. Alternadamente, os jogadores vão até o lado adversário. Todos devem estar com as palmas das mãos viradas para 

cima, braços direitos dobrados na altura da cintura. O jogador bate com a palma de sua mão direita, devagar, em todas as mãos 

disponíveis, até que, repentinamente, dá um tapa mais definido numa das mãos e corre para o seu lado. Quem receber o toque, 

imediatamente corre atrás e tenta pegar o adversário. Se conseguir, este passa a ser da equipe que o apanhou, e o jogador que o 

pegou faz a mesma coisa no grupo contrário. 

A equipe que conseguir agarrar metade ou mais do outro grupo é a vencedora.  
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BATATA QUENTE 

Para não “morrer” com a bola na mão, as crianças precisam se concentrar e coordenar os movimentos ao ritmo da fala. 

 

IDADE: A partir de 5 anos. 

-LOCAL: Pátio. 

-MATERIAL: Bola. 

-PARTICIPANTES No mínimo três. 

-COMO BRINCAR O grupo fica em círculo, sentado ou em pé. Uma criança fica fora da roda, de costas ou com os olhos 

vendados, dizendo a frase: “Batata quente, quente, quente... queimou! ” Enquanto isso, os demais vão passando a bola de mão 

em mão até ouvirem a palavra “queimou”. Quem estiver com a bola nesse momento sai da roda. Ganha o último que sobrar. 

- Uma opção é pedir para as crianças mudarem o ritmo com que dizem a frase. As que estão na roda têm de passar a bola de mão 

em mão mais rápido ou devagar, conforme a fala. 

 

AMARELINHA 

Brincadeira não só de meninas, a Amarelinha, também conhecida como "Pular amarelinha", é uma brincadeira que estimula a 

criança a ter noções dos números, trabalhando a ordem das casas numéricas do número um ao número dez, além de estimular à 

habilidade do equilíbrio, pois as crianças nas áreas que não existem associações de casas, ou seja nos quadrados 1 - 4 -7-10, as 

crianças apenas podem colocar um pé, e nas demais com casas juntas 2 e 3 -5 e 6-8 e 9 e Céu podem e devem colocar os dois 

pés.  

Para brincar de Amarelinha é preciso riscar o chão com um giz. 
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NUNCA TRÊS 

Materiais necessários: Não há 

Descrição: 

É necessário um número par de pessoas e no mínimo 4 participantes, sendo que o envolvimento aumenta quão maior for o 

número de pessoas. Dividir os participantes em duplas. Distribuir todas as duplas (exceto uma) sentadas, dispersas em um grande 

espaço. Cada dupla deve ter um à frente, como numa fila. Dos integrantes da dupla em pé, um será a pega e o outro o fugitivo. 

Dá-se início à pega. Quando o fugitivo sentar atrás do último de alguma dupla, o primeiro deverá levantar e assumir a posição de 

fugitivo. Variações possíveis: a pessoa que levantar, ao invés de assumir a posição de fugitivo torna-se o pega, assim, o que antes 

era pega tem agora que fugir. Outra possibilidade é soltar duas duplas de pegadores e fugitivos. 

Benefícios: 

Socialização, velocidade, destreza e alto gasto calórico. 

 

DANÇA DA CADEIRA (Modo Cooperativo) 

Materiais necessários: 

Aparelho de som, CDs, cadeiras (1 a menos do que o número total de participantes). 

Descrição: 

Formação igual à dança da cadeira tradicional, ou seja, dispõem-se as cadeiras no centro de um círculo (uma a menos que o 

número de participantes), todas voltadas para fora. Os participantes formam um círculo maior ao redor das cadeiras e, ao som de 

uma música, começam a dançar ao mesmo tempo em que caminham no mesmo sentido, ao redor das cadeiras. Quando a música 

for instantaneamente desligada, todos procuram um lugar para sentar. Aqui começa a diferença fundamental com relação à versão 

tradicional, pois ao invés de uma pessoa sair da brincadeira (aquela que não conseguiu lugar), todos devem juntos pensar numa 

solução a fim de manter esta pessoa na brincadeira. Assim, esta pessoa senta no colo de outra. A música recomeça enquanto 
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mais uma cadeira é retirada e assim por diante. Como sugestão, propor ao final que o grupo descubra uma maneira de sentar 

todos juntos e sem nenhuma cadeira. Dentre as soluções possíveis, uma bastante interessante é que todos formem uma grande 

roda, voltem-se para o lado, de modo que um fique voltado para as costas do outro e, então, todos sentam ao mesmo tempo no 

colo do detrás. 

 

PASSANDO O BAMBOLÊ 

Material:vários  bambolês 

Fazendo a atividade: formação de um grande círculo com os alunos de mãos dadas com o bambolê entre os braços de dois alunos 

que terão de passar o bambolê sobre o corpo sem soltar as mãos. O professor para dificultar ainda mais, deverá ir colocando aos 

poucos mais bambolês no espaço livre para que os alunos passem os bambolês sem deixar o outro bambolê que vem atrás 

acumular. 

VARIAÇÂO: dividir os alunos em dois ou três grupos com o bambolê nos braços de dois alunos. Os alunos deverão passar o 

bambolê, sem soltar as mãos até chegar no lugar que ele estava. Vence a equipe que conseguir dar 5 voltas primeiro. 

 

CABO DE GUERRA 

O professor divide as equipes sendo que cada duas equipes ficarão com uma corda. O professor marca o meio da corda com um 

lenço e risca o chão para que ambas as equipes mantenham a mesma distância do centro da corda. Ao sinal do professor as 

equipes deverão puxar a corda para seu lado. Marca um ponto quem conseguir fazer o lenço da corda chegar no espaço riscado 

no chão do seu lado. Ganha quem marcar três pontos primeiro. Obs: trocar as equipes nas cordas sendo que todas as equipes 

joguem umas com as outras. VARIAÇÃO: Fazer cabo de guerra sem corda, com os primeiros alunos da fila (conforme a foto) 

segurando as mãos e os demais segurando na cintura. 
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NÓ HUMANO 

Formação: alunos divididos em grupos de no máximo 9 alunos. 

O professor pede para que os alunos do grupo fiquem em círculo e todos os alunos devem dar as mãos um aos outros 

entrelaçando as mãos. Nenhum aluno pode dar as mãos ao aluno do lado e também não pode segurar nas mãos da mesma 

pessoa. Termina a atividade quando os alunos do grupo, sem soltar as mãos formarem um círculo. Essa atividade é ideal para o 

início do ano e serve para o professor conhecer quem é o líder do grupo, aquele que lidera as ações, conhecer o aluno mais 

acomodado, aquele que não toma nenhuma iniciativa e conhecer aquele aluno ‘malandrinho’, aquele que quando o professor não 

está olhando, ele solta as mãos ou da um jeitinho de levar vantagem. 

 

VAQUEIRO LAÇADOR 

 

Formação inicial: Alunos espalhados pela quadra, o professor coloca no fundo da quadra, diversos bambolês. Escolhe um aluno 

que será o Vaqueiro que colocará um bombolê na cintura (simbolizando o cavalo) e o outro bambolê na mão (simbolizando uma 

corda). Ao sinal do professor, o aluno (vaqueiro) sai em perseguição aos demais alunos (conforme a foto). Assim que algum aluno 

for laçado, este deve pegar dois bambolês que estão no fundo da quadra e se torna vaqueiro, ajudando o primeiro na captura dos 

demais. Termina a atividade, quando todos forem capturados. 

 

 ZIGUE-ZAGUE 

Alunos divididos em dois grupos, com número igual de alunos e em fileira. Os alunos deverão ficar com os pés afastados um do 

outro e encostado no pé do aluno ao lado. Dado o sinal do professor, o primeiro aluno de cada equipe tem que se abaixar, e em 4 

apoios deve passar por baixo das pernas do companheiro fazendo o zigue-zague. Somente quando o primeiro aluno chegar no 

último aluno da fileira e ficar na posição dos demais é que o próximo da fila continua a atividade. 
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BOLA POR CIMA, BOLA POR BAIXO: 

Alunos dispostos em duas colunas, sendo o primeiro aluno de cada equipe com uma bola nas mãos. 

1). Ao sinal do professor o primeiro aluno de cada fileira deve passar a bola por cima da cabeça com as duas mãos até chegar ao 

último da fileira que deverá pegar a bola e correr até a frente e dar seqüência a atividade. 

2) assim que todos os alunos completarem a tarefa, o professor deve pedir para que todos fiquem de pernas afastadas e devem 

passar a bola por baixo de mão em mão, até que todos completem a tarefa. 

3). Na terceira etapa, o primeiro aluno da fileira deve passar a bola por cima da cabeça, o segundo aluno deve pegar a bola em 

cima e passar por baixo, o terceiro deve pegar embaixo e passar por cima e assim sucessivamente até que todos completem a 

prova. 

 

MATERIAIS 

 Bandeirinha 

 Bola 

 Giz 

 Aparelho de som, CDs, cadeiras 

 Bambolês 

 Cordas 

 

AVALIAÇÃO: 

O resultado da implantação do projeto recreio dirigido nas escolas municipais foi avaliado com os educadores como satisfatório. Se 

por um lado a agitação e os conflitos diminuíram, por outro aumentou a socialização e o respeito entre os alunos. Também houve 
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ganho na organização dos materiais, com os estudantes participando mais ativamente, e na ampliação do repertório de jogos e 

brincadeiras. 

 

7.10 PROJETO DE CULTURA DA PAZ NAS ESCOLAS 

JUSTIFICATIVA  

Diante de tantas barbáries e tragédias ocorridas nas escolas por comportamentos agressivos de alunos, sendo que estes 

trazem uma revolta muito grande por parte de todos os segmentos da sociedade, pensamos em desenvolver ações no combate a 

essa prática em nosso município para garantir aos estudantes a segurança necessária, bem como o conhecimento para que 

partindo destes possam refletir sobre seus atos, adotando comportamentos mais éticos e justos com as diferenças interpessoais. 

O cuidado da escola contra a violência exige não só atividades regulares como também profissionais. A forma de pensar dos 

alunos e da escola precisa ser respeitada, e as crianças precisam se sentir confortáveis para expressarem seus medos em relação 

aos outros alunos de modo a garantir que este projeto seja realmente eficaz. Assim sendo, serão discutidas várias medidas sócio 

educativas voltadas ao tema num efetivo trabalho de maneira interdisciplinar e contextualizada em consonância a Lei 13.663/2018. 

 

OBJETIVO:  

 Mobilizar a comunidade interna e externa para ações de combate a violência e cultivo da Paz no âmbito educacional;  

 Incentivar e buscar mudanças de atitudes e hábitos na disseminação da violência;  

 Utilizar a linguagem oral e escrita explorando a pesquisa do tema;  

 Explorar a curiosidade exercitar a imaginação e criatividade nos estudos relacionados; 

 Compreender as mensagens negativa que agridem ao próximo;  

 Adotar conduta e atitudes que façam a diferença em seu convívio social;  
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 Produzir textos coletivos e individuais relacionados ao tema.  

 

CONTEÚDOS: 

 Prevenção e Combate a Violência Escolar.  

  Estudo da Lei 16.663/2018; 

 Pesquisar sobre o assunto;  

 Palestras sobre o tema em todas as Unidades Escolares e também no CMEI. 

 

METODOLOGIA / PROCEDIMENTOS / CRONOGRAMA  

 Apresentar o conteúdo proposto através de slides com músicas e vídeos educativos nas Unidades Escolares. 

 Realização de teatros com a participação dos professores interagindo com os alunos.  

 Realizar debates sobre a violência, que impacto causa, deixar que façam intervenções e colocações quando se fizer necessário;  

 Mostrar estratégias para intuito de reverter possíveis situações de Violência Escolar; 

 Montar caixa de sugestões, depoimentos anônimos;  

 Trabalhar com a linguagem oral e escrita;  

 Montar com os alunos painéis de otimismo, com frases realizadas com a participação da família/responsável, com exposição no 

mural da escola; 

 Construção de regras (combinados) para o combate e disseminação da violência na escola; 

 Apresentação com fantoches de diversas histórias enfatizando a cultura da paz; 

 Interdisciplinaridade do tema através das diversas disciplinas;  

 Concursos de desenhos, frases e textos com premiações como forma de incentivo ao tema. 
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RECURSOS A SEREM UTILIZADOS (TECNOLÓGICOS OU NÃO) 

 Tv  

 Dvd  

 Câmera digital  

 Aparelho de som  

 Filmadora  

 Computador 

 Internet  

 Vídeo  

 Datashow  

 Giz e lousa 

 Livro Didático 

 Confecções de Murais/Cartazes 

 Desenhos/Pinturas 

 

REGISTROS DO PROCESSO  

Os registros serão em conformidade com o desenvolvimento da temática e de acordo com o cronograma do professor e pré-

estabelecido organizada pela Instituição Escolar. 

 

 AVALIAÇÃO E RESULTADOS ESPERADOS  
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A avaliação será através de observações na conduta dos educandos, comportamento, atitudes do grupo em geral, no decorrer e 

após o término do projeto. Contamos que o projeto atinja não só a comunidade interna como externa e sociedade em geral, com 

resultados positivos.  

 

DIVULGAÇÃO / SOCIALIZAÇÃO DO PROJETO REALIZADO  

Será realizado durante o ano letivo com ações previamente planejadas e ao término deste poderá ser realizado apresentações aos 

pais dos trabalhos realizados durante o período. 

 

CRONOGRAMA  

Durante o mês de janeiro a SEMED discute e organiza todas as ações a serem desenvolvidas – Distribuição das ações entre os 

professores, diretores, coordenadores. 

De fevereiro a dezembro trabalharemos por triimestres em todas as Unidades Escolares e o CMEI os seguintes assuntos:  

 O que é Bullying? 

 O que os alunos acham disto? 

 Como eles acham que podem intervir para coibir? 

 Que ações ou medidas devemos tomar?  

 Você já sofreu violência/bulliyng ou viu alguém sofrer? 

 E o cyberbullying? E como é lidar com isto na internet?  Dá para mudar? 

 Casos de violência nas escolas do Paraná! 

 Como você acha que a violência influência nas tragédias? 

 Como isto poderia ser evitado? Você conhece outros casos de situações que causam violência? 
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EQUIPE ENVOLVIDA NO PROJETO  

Equipe da Semed, diretores, coordenadores, professores, alunos e responsáveis, comunidade em geral. 

 

CONCLUSÃO: 

 No final do ano letivo ou de acordo com a organização da escola, poderá realizado uma apresentação para os pais e comunidade 

com todas as ações que foram desenvolvidas, bem como dos demais trabalhos, realizando registros para que esta iniciativa possa 

ter continuidade, evitando possíveis transtornos.   

Poderá ser realizado uma mesa de conversa, na qual serão levantados os pontos positivos e os que podem melhorar. 

 

7.11 PROJETO: JOGOS ESCOLARES. 

PÚBLICO ALVO: Todos os educandos do Ensino Fundamental. 

TEMPO PREVISTO: O projeto é trabalhado no decorrer do ano letivo previsto em calendário escolar. 

ENVOLVIDOS: Comunidade Escolar e o convite se dá aos pais/responsáveis.  

 

INTRODUÇÃO: 

 Organização das categorias feitas pelos professores da área de Educação Física;  

 Diálogos com os alunos e explanação da organização;  

 Desenvolvimento das regras das modalidades a serem realizadas; 

  Elaboração de cronogramas de treinamentos estabelecidos pelos professores de acordo com as modalidades; 

 

JUSTIFICATIVA: 
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Reconhecemos a importância da prática de esportes no ambiente escolar e na vida pessoal dos educandos, pois através 

das práticas esportivos facilita a socialização dos mesmos contribui para uma vida mais saudável. 

Com base nos esportes mais praticados em nossa região e também os mais práticos para nossa instituição de ensino a 

comunidade escolar optou-se nas seguintes modalidades: futsal, salto em altura, salto em distância e queima. 

 

OBJETIVOS: 

 Adotar atitudes de respeito em situações esportivas, repudiando qualquer espécie de violência; 

 Conhecer algumas de suas possibilidades e limitações corporais para estabelecer metas qualitativas ao mesmo; 

 Cuidar da saúde dos alunos e ensiná-los a cuidar de si mesmos; 

 Desenvolver raciocínio lógico e coordenação motora; 

 Ensinar respeito e disciplina para com o próprio corpo. 

 Formar multiplicadores; 

 Promover melhoria na saúde dos alunos e famílias envolvidas, 

 Conhecer mais sobre esportes, nossas habilidades, e etc.; 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Orientar as crianças sobre os possíveis acidentes que possam ocorrer no desenvolvimento das atividades; 

  Ampliar conhecimento sobre os esportes a serem praticados; 

 Familiarizar as crianças em relação ao trabalho em grupo; 

 Perceber a importância da pratica de esportes para a saúde e desenvolvimento humano. 

 

METODOLOGIA: 
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 Realização de aulas teóricas onde serão transmitidas as regras das modalidades e a organização do evento em geral; 

 Desenvolvimento de aulas práticas; 

 Apresentação das modalidades através de vídeos expositivos; 

 Vídeos motivacional referente a importância do esporte na vida das pessoas. 

 

ESTRÁTEGIAS: 

12.  Materiais Didáticos  

13.  Jogos Lúdicos; 

14.  Vídeos educativos;  

15.  Brincadeiras infantis;  

16.  Práticas de esportes; 

17.  Habilidades com os instrumentos; 

18.  Técnicas para desenvolver tais modalidades 

 

RECURSOS: 

Materiais esportivos, multimídia, jogos lúdicos, espaços adequados. 

RESULTADOS ESPERADOS:  

Que todos os educandos e demais envolvidos possam participar de maneira não apenas competitivas, mas que também 

adquirem conhecimento a respeito dos esportes e seus benefícios. Bem como melhorar a interação e participação entre as 

equipes.  

 

AVALIAÇÃO: 
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A avaliação é realizada de forma contínua, conscientizando os alunos da importância de manter uma saúde física e mental 

adequada. Tais como ações para uma melhoria na qualidade de vida das crianças.  

 

7.12 PROJETO/PROGRAMAS INTEGRADOS AO PPP  

 

7.12.1 CULTURA DA PAZ NAS ESCOLAS 

 

A  Lei 13.663/2018, que inclui entre as atribuições das escolas a promoção da cultura da paz e medidas de 

conscientização, incentivando práticas de solidariedade entre os alunos. 

Umas das propostas da Instituição para promover a cultura da paz é um trabalho contínuo, durante o ano letivo realizando 

palestras educativas, trimestrais, ensinando valores que contribuem para uma cultura de paz entre os educandos, bem como 

promover campanhas de arrecadação de agasalhos ou alimentos, por exemplo. Mostrar assim o quanto é importante é o papel dos 

alunos como cidadãos e como os mais privilegiados podem ajudar os menos favorecidos para transformar a sociedade em um 

lugar melhor para todos. 

Por isso, propõe-se buscar formas de prevenção para o ano todo, envolvendo toda a comunidade escolar (alunos, pais e 

educadores), por exemplo, realizar trabalhos em equipe é um ótimo meio para trabalhar habilidades socioemocionais de crianças e 

jovens. Ao mostrar para eles que cada um é responsável por uma parte que formará um todo, além de desenvolver a capacidade 

de colaboração, estaremos ajudando a construir neles o sentimento de pertencimento, tais como atividades culturais, esportivas ou 

de lazer, e se possível envolver não só os alunos, mas também as famílias e os professores. 

 

7.12.2 CONSCIÊNTIZAÇÃO DE COMBATE À VIOLÊNCIA 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13663.htm
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O combate a violência deve ser uma prioridade das instituições de ensino. Isso porque as práticas de intimidação que constituem 

o “bullying” podem causar enormes danos a toda a comunidade escolar. 

A violência é um problema social que está presente nas ações dentro das escolas, e se manifesta de diversas formas entre 

todos os envolvidos no processo educativo. A violência é hoje uma das principais preocupações da sociedade. Ela atinge a vida e 

a integridade física das pessoas. É um produto de modelos de desenvolvimento que tem suas raízes na história. A definição de 

violência se faz necessária para uma maior compreensão da violência escolar. É uma transgressão da ordem e das regras da vida 

em sociedade. É o atentado direto, físico contra a pessoa cuja vida, saúde e integridade física ou liberdade individual correm 

perigo a partir da ação de outros.  

No Brasil, a Lei nº 13.185, de 6 novembro de 2015, institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying). Ela prevê 

que as instituições de ensino têm o dever de promover campanhas de conscientização e desenvolver planos de ações para combater as 

intimidações no ambiente escolar. 

Destacamos métodos que podem ser adotados para prevenir episódios de violência e bullying em nossa Escola, como:  

 Promover palestras com professores e familiares conscientizando sobre o bullying; 

 Promover cinedebates com filmes que abordam a temática; 

 Promover peças teatrais para conscientizar os alunos; 

 Tematizar as rodas de leituras com livros e autores que falam sobre diversidade sociocultural, empatia, respeito, entre outros 

tópicos que se relacionam com o bullying; 

 Utilizar jogos e atividades lúdicas que estimulem a cooperação; 

 Aproximar professores e dos alunos para que o canal de comunicação seja reforçado e as situações identificadas com mais 

facilidade; 

 Promover palestras explicando como lidar com situações de violência e que possam colaborar com o atendimento dos 

alunos envolvidos; 

https://blog.wpensar.com.br/pedagogico/conheca-alguns-projetos-que-incentivam-leitura/?utm_source=wpensar-blog&utm_medium=post-link&utm_campaign=pedagogico&utm_term=&utm_content=bullying-na-escola
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 Treinar a equipe com técnicas de comunicação não-violenta, e  

 Incentivar os debates em todas as disciplinas, reforçando o trabalho da escola contra as agressões sofridas; 

 Convidar as famílias para participar ativamente das ações de combate ao bullying; 

 Enviar comunicados e campanhas às famílias conscientizando e alertando os pais a respeito de casos de violência que 

tenham ocorrido; 

 Criar campanhas de combate ao bullying; 

 Fixar cartazes alertando estimulando a denúncia de qualquer agressão; 

 Estimular conversas sobre a diversidade de cada aluno, trazer pautas que apresentem diferentes realidades culturais e 

sociais; 

 Dar atenção também aos agressores. Eles podem sofrer com algum problema que a escola ainda não identificou. A família 

pode colaborar muito com esse processo; 

 Criar uma política de atitudes em caso de bullying, com os direcionamentos e procedimentos a serem seguidos. Porém, 

quando casos de bullying já estão acontecendo, busca-se ações tais como o diálogo com as famílias de vítimas e agressores, para que se 

perceba a origem ou o porquê dos conflitos entre alunos, sendo este um dos recursos fundamentais para resolver um problema.  

 Outra postura que pode tomada por parte da Instituição é busca ajuda com profissionais especializados tais como 

psicólogos, que podem orientar tanto os alunos, quanto familiares e também a comunidade escolar quando necessário para se resolver 

possíveis problemas no âmbito escolar. 

 

7.12.3 EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

 

Os currículos da Educação Infantil e dos ensinos fundamental e médio deverão incluir o assunto educação alimentar e 

nutricional nas disciplinas de ciências e biologia, respectivamente. É o que estabelece a Lei 13.666/2018. 

https://www.menthordesenvolvimento.com.br/a-comunicacao-nao-violenta-no-contexto-escolar/
https://blog.wpensar.com.br/comunicacao-escolar/aplicativo-de-comunicacao-escolar/?utm_source=wpensar-blog&utm_medium=post-link&utm_campaign=pedagogico&utm_term=&utm_content=bullying-na-escola
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13666.htm
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A necessidade de garantir o aporte nutricional às crianças é um dos fatores mais importantes para incentivar a educação 

alimentar nas escolas. Priorizar uma alimentação saudável, desde cedo, é essencial à saúde infantil e ainda influencia a qualidade 

de vida da população no futuro. 

Nessa perspectiva, a alimentação saudável é fundamental para o desenvolvimento de práticas mais saudáveis de vida, 

pois influencia o crescimento e o desempenho cognitivo na idade escolar. Diante desta realidade, a Escola realiza mensalmente o 

dia da fruta na escola, onde todos os educandos trazem de suas casas uma fruta de sua preferência e na hora do lanche 

compartilha com o colega. Também são realizadas orientações aos professores, educandos e funcionários no geral pela 

Nutricionista do Município sobre hábitos saudáveis para se ter uma boa saúde. 

É necessário promover uma alimentação variada, saudável, adequada e condizente com a faixa etária da criança. 

Também é relevante que esses alimentos sejam seguros e respeitem a cultura, a tradição, os hábitos e os costumes de cada 

região do país. 

Por meio da oferta desses alimentos, a escola busca contribuir para o crescimento e o desenvolvimento de seus alunos. O 

foco no estímulo à aprendizagem e na melhoria do rendimento escolar torna-se primordial para o alcance desse objetivo. 

 

7.12.4 RECREIO INTERATIVO 

 

Na legislação, o recreio e os intervalos de aula são horas de efetivo trabalho escolar, conforme conceituou o CNE, no 

Parecer 02/2003 e no Parecer CEB nº 05/97: "As atividades escolares se realizam na tradicional sala de aula, do mesmo modo 

que em outros locais adequados a trabalhos teóricos e práticos, a leituras, pesquisas ou atividades em grupo, treinamento e 

demonstrações, contato com o meio ambiente e com as demais atividades humanas de natureza cultural e artística, visando à 

plenitude da formação de cada aluno”.  Assim, não são apenas os limites da sala de aula propriamente dita que caracterizam com 



148 
 

exclusividade a atividade escolar de que fala a lei. Esta se caracterizará por toda e qualquer programação incluída na proposta 

pedagógica da instituição, com freqüência exigível e efetiva orientação por professores habilitados.  

O Artigo 34 da LDBN diz: Art.34 – A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho 

efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na Escola. § 2.- O ensino fundamental será 

ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino”. O Parágrafo Segundo desse Artigo, deixa para 

os Sistemas de Ensino, por meio dos respectivos Conselhos de Educação, a responsabilidade de dizer como poderá ser cumprido 

esse tempo integral, devendo também, ser levado em conta o Plano Nacional de Educação. No conjunto da legislação vigente fica 

claro que a jornada obrigatória de quatro horas de trabalho no Ensino Fundamental não corresponde exclusivamente às atividades 

realizadas na tradicional sala de aula. São ainda atividades escolares aquelas realizadas em outros recintos, com frequência dos 

alunos controlada e efetiva orientação da escola, por meio de pessoal habilitado e competente, referidos no Parecer CNE/CEB 

05/97 que, no seu conjunto, integram os 200 dias de efetivo trabalho escolar e as 800 horas, mínimos fixados pela Lei Federal 

9394/96. 

Portanto, o recreio interativo é também um local de atividades pedagógicas e lúdicas. Na Escola, durante o intervalo, os 

estudantes têm alguns minutos reservados para a alimentação e, depois, ganham autonomia para escolher de qual atividade 

querem participar no pátio ou na quadra, onde funcionários e professores os aguardam. Para atendimento dos educandos é 

realizado um cronograma em forma de rodízio abrangendo todos os funcionários e corpo docente. O momento foi avaliado por 

todos como satisfatório, por um lado a agitação e os conflitos diminuíram, por outro aumentou a socialização e o respeito entre os 

alunos. Também houve ganho na organização dos materiais, com os estudantes participando mais ativamente, e na ampliação do 

repertório de jogos e brincadeiras, importantíssimo para o processo educativo. 
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8. MATRIZ CURRICULAR DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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9. CALENDÁRIO ESCOLAR 
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10. PLANO DE AÇÃO DA ESCOLA  

 
PLANO DE AÇÃO 2020 

Instituição Escolar: Escola Bartolomeu Bueno da Silva - EF 

NRE: Cascavel Paraná  DATA: 12/2019 

MUNICIPIO: Lindoeste   

 

DIMENSÃO FRENTES 
DE 
ATUAÇÃO 

OBJETIVO  
O QUE 
QUEREMO
S 
ALCANÇAR
? 

META  
QUAL 
RESULTADO 
ATINGIR? 

PRAZO  
EM QUANTO 
TEMPO? 

AÇÕES  
O QUE FAZER 
ONDE 
QUEREMOS? 

DETALAHMEN
TOS DAS 
AÇÕES  
COMO 
DESENVOLVE
R ESSAS 
AÇÕES? 

RESPONSÁ
VEL  
QUEM IRÁ 
EXECUTAR? 

Redução 
de 
reprovação  

Alunos 
faltosos  

- Presença 
dos alunos 
na escola. 
- Maior 
rendimento 
na 
aprendizage
m. 

- Máximo de 
frequência  
- Que os alunos 
alcancem o 
aprendizado 
suficiente para 
avançar de ano 
/serie. 

- Durante o 
ano letivo. 
- O 
necessário 
para superar 
as 
dificuldades 

-Conscientizando 
os alunos. 

- Reuniões com 
os pais, família; 

- Momentos de 
leitura. 

- Contação de 
histórias. 

- Aulas mais 
atraentes, 
diversificadas. 
- Atividades 
extraclasse  
- Trabalho em 
conjunto entre 
escola e família  

- Professor  
- 
Coordenação 
pedagógica 
- Direção  
- Família 

Defasagem 
de 
aprendizado 

Redução 
de 
abandono  

Melhorar o 
contato com 
responsáveis  

- 
Participação 
mais ativo 
do 
responsável.  
- 
Compromiss
o com a vida 
escolar do 

- Aumentar o 
vínculo com a 
família do aluno. 
- Fortalecer a 
importância do 
aluno na escola. 

- Toda a vida 
escolar do 
estudante  

- Conversas 
claras e 
amigáveis com 
o aluno e sua 
família. 
- Dialogar: ouvir 
e escutar  

- Oportunidade 
ao aluno e a 
família o direito 
de sugerir algo 
emprol da 
melhoria na 
vida escolar. 
- Troca de 
ideias. 

- Equipe 
Escola  
- APMF  
- Conselho 
tutelar 
- Alunos 
- 
Responsável 
pelo aluno 

Acompanham
ento dos 
alunos  
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aluno.  

Melhoria de 
aprendizag
em de 
leitura, 
interpretaç
ão e escrita 

Incentivo à 
leitura em 
todas as 
disciplinas  

- Gosto pela 
leitura 
- Alunos 
críticos  
- 
Aperfeiçoam
ento do 
vocabulário  
- Um clima 
de amizade 
entre todos 
que 
trabalham 
no ambiente 
escolar. 
   

- Bons leitores  
- Facilidade em 
produzir textos 
(redações). 
- 
Desenvolviment
o em todas as 
disciplinas. 
- Saber 
expressar-se 
oralmente. 
- Relatar fatos 
com clareza e 
precisão. 

- Ano todo, 
principalment
e no primeiro 
trimestre.  
- Em todas as 
oportunidade
s. 

- Buscar sempre 
novas 
estratégias. 
- Estar se 
aperfeiçoando 
sempre que 
possível. 
- Trocar 
experiências 
- Incentivar o 
desenvolviment
o nos alunos  
- Estar seguro 
de suas ações  

- Providenciar 
momentos 
prazerosos para 
leitura  
- Roda de 
conversa e 
registro coletivo 
da mesma. 
- Visita a 
biblioteca 
municipal 
- Leitura ao ar 
livre (praça)  
- Confecção de 
livrinho com 
histórias 
contadas pelos 
alunos.  

 - 
Professores  
- 
Coordenação 
Pedagógica 
- Direção  
- Alunos  
 

Interpretação 
de textos e 
imagens em 
todas as 
disciplinas  

Ações 
desenvolvida
s em outros 
ambientes  

Interpretaç
ão de 
dados e 
informaçõe
s para 
resolução e 
problemas  

Interpretação 
de dados e 
informações 
de problemas  

Que o aluno 
compreenda 
as 
informações 
exposta no 
gráfico e na 
tabela, bem 
como em 
outras 
situações 
problemas  

- Interpretação e 
resolução dos 
problemas 
apresentados. 
- Facilidade em 
entendimento 
do mesmo. 

- O trimestre 
o qual será 
trabalhando o 
conteúdo  

- Leitura, 
desenho E 
estrutura de 
gráficos e 
tabelas. 
- Praticas de 
exercícios. 
- Montar outros 
gráficos com 
dados dos 
próprios alunos 
ou da escola. 

- Transformar 
pesquisa e 
opiniões dos 
alunos em 
gráficos, 
tabelas e 
problemas 
escritos para 
maior 
compreensão 
dos conteúdos. 

- Professores 
- Alunos  
- 
Coordenação  
- Família  Interpretação 

de dados em 
gráficos e 
tabelas  

Cálculos e 
desenvolvime
nto de 
raciocínio 
lógico  
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PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR - PPC 

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS (1º AO 5º ANO) 
 

IDENTIFICAÇÃO: 
ESCOLA: Municipal Bartolomeu Bueno da Silva – Ensino Fundamental  
MUNICÍPIO: Lindoeste – Paraná 
ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagens  
COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 
CALENDÁRIO ESCOLAR: 200 dias letivos de efetivo trabalho escolar/ 800 horas ano 

 
1. Apresentação do Componente Curricular de Arte 

 

A Escola Municipal Bartolomeu Bueno da Silva através do Ensino da Arte visa favorecer a formação da identidade e de 

uma nova cidadania de crianças e jovens que se educam nas escolas, contribuindo para a aquisição de competências culturais e 

sociais no mundo no qual estão inseridos. O objetivo a que se propõe o ensino de Arte, em toda a sua especificidade prevista na 

forma de lei, é essencial para a construção da cidadania. 

O ensino de Arte visa construir uma proposta de ensino para os alunos, considera-se necessária uma reflexão a respeito 

da dimensão histórica dessa disciplina, como também ver os marcos importantes que influenciaram no desenvolvimento da arte no 

âmbito escolar, bem como alguns artistas que se preocuparam com o conhecimento em arte e instituições que foram sendo 

criadas para atender alunos de escolas públicas. Conhecer essa organização permitirá aprofundar a compreensão sobre a posição 

atual do ensino da arte em nosso país e, especialmente, no Paraná. Durante o período colonial, incluindo por onde hoje é o Estado 

do Paraná, ocorreu nas vilas e Reduções Jesuítas, a primeira forma registrada de arte na educação. A Companhia de Jesus veio 

ao Brasil e desenvolveu uma educação de tradição religiosa, para grupos de origem portuguesa, indígena e africana, onde ocorreu 

um trabalho de catequização dos indígenas com os ensinamentos de artes e ofícios, através da retórica, literatura, música, teatro, 

dança, pintura, escultura e artes manuais. Em todos os lugares onde a Companhia de Jesus se radicou promoveu essas formas 
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artísticas, não somente cultivando as formas ibéricas de alta Idade Média e Renascentista, como assimilando as locais. Esse 

trabalho jesuítico que perdurou 250 anos, período correspondente aos anos de 1500 a 1759, influenciou na constituição da matriz 

cultural brasileira. 

Por volta do século XVIII buscou-se a efetiva superação do modelo teocêntrico medieval, voltando-se ao projeto conhecido 

como iluminista, que tinha como característica marcante a convicção de que tudo pode ser explicado pela razão do homem e pela 

ciência. O governo do Marques de Pombal expulsa os Jesuítas do território do Brasil Colônia e estabelece uma reforma 

educacional colonial, conhecida como a Reforma Pombalina, onde os colégios jesuítas foram substituídos por colégios-seminário e 

outras congregações religiosas. Em 1808 com a vinda da família real de Portugal para o Brasil, iniciava -se uma série de obras e 

ações para acomodar em termos materiais e culturais, a corte Portuguesa. Entre essas ações destacam-se a chegada de um 

grupo de artistas encarregados da Fundação da Academia de Belas artes, na qual os alunos poderiam aprender as artes e ofícios 

artísticos. Esse grupo ficou conhecido Missão Francesa e obedeceu ao estilo Neoclássico fundamentado no culto à beleza, 

clássica, centrando os exercícios na cópia e reprodução de obras consagradas.   Esse padrão estético entrou em conflito com a 

arte colonial, como o barroco na arquitetura, escultura, talhe e pintura, presentes na obras de Antônio Francisco Lisboa 

(Aleijadinho), na música do Padre José Mauricio e outros artistas em sua maioria de origem humilde e mestiça, e em sua maioria 

recebiam uma proteção remunerada como os estrangeiros.  

Entre conflitos de ideais positivistas e liberais, os positivistas, inspirados em Augusto Conte, valorizavam a arte, o ensino 

do desenho geométrico, como forma de desenvolver a mente para o pensamento cientifico, e os liberais 3 valorizava o fazer 

artístico, a apreciação, os conhecimentos históricos, estéticos e contextuais. Surge à primeira reforma educacional em 1890, com o 

objetivo de atender a um modo de produção capitalista, caracterizado pelo início da industrialização no Brasil, secundarizava do 

currículo o ensino de arte. Durante o período Getúlio Vargas (1930-1945) com a generalização do ensino profissionalizante nas 

escolas públicas na ditadura militar (1964-1985) com o direcionamento às habilidades técnicas, e na segunda metade dos anos de 

1990 com a pedagogia das competências e habilidades e fundamentos aos Parâmetros Curriculares Nacionais, o ensino da Arte 



160 
 

também ficou em segundo plano. Um marco importante para a arte foi a Semana da Arte Moderna de 1992 que influenciou artistas 

brasileiros como, por exemplo, os modernistas Anita Malffati e Mário de Andrade que valorizavam a expressão individual e 

rompiam com os modos de representações realistas. Esse movimento valorizava a cultura do povo, pois entendia que toda as 

sociedades que habitaram o território onde hoje é Brasil, sempre ocorreu manifestações artísticas. Considerava também que a 

partir do processo de colonização, a arte indígena, artes medievais e renascentistas europeias e arte africana constituíram-se a 

matriz da cultura popular brasileira. Tendo como enfoque na expressividade e criatividade; pensado inicialmente para crianças, 

essa concepção foi gradativamente incorporada para o ensino de outras faixas etárias. O ensino da arte passa por várias 

mudanças e transformações com as políticas educacionais e movimentos artísticos, com o reconhecimento histórico e cultural, da 

sua importância dentro do sistema educacional. E com isso, compreender que os estudos da arte estão intrinsecamente ligados à 

história da humanidade, em um contexto sociocultural e político, abrangendo diferentes períodos, movimentos, tempos e espaços, 

a partir de variadas técnicas e estilos. 

De acordo com a BNCC, o Referencial Curricular do Paraná a arte apresenta relações com a cultura por meio das 

manifestações expressas de forma material – tais como pintura, escultura, desenhos, cinema, internet art, dentre outros e 

imateriais (práticas culturais individuais e coletivas como: música, teatro, dança etc.). De acordo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, a perspectiva multicultural do Ensino da Arte propicia que o estudante reconheça a importância das produções culturais 

e valorize os diferentes indivíduos e grupos sociais. Dessa forma, as competências (no Referencial Curricular do Paraná optou-se 

pela nomenclatura Objetivos de Aprendizagem) específicas de Arte para o Ensino Fundamental, definidas na BNCC apontam que 

os estudantes têm direito a:  

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.  
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2. Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas, inclusive aquelas possibilitadas pelo 

uso das novas tecnologias de informação e comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas condições particulares de produção, 

na prática de cada linguagem e nas suas articulações.  

3. Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais – especialmente aquelas manifestas na arte e nas culturas 

que constituem a identidade brasileira –, sua tradição e manifestações contemporâneas, reelaborando-as nas criações em Arte.  

4. Experiênciar 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 histórias e diferentes 

visões de mundo.  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVOS GERAIS 

• Proporcionar condições concretas de acesso à Arte, por meio da aquisição de instrumentos teóricos como o conhecimento 

da produção de diferentes culturas e matrizes estéticas, para além da Ocidental (considere-se a indígena, africana, oriental, latino-

americana, entre outras), visando à compreensão e à interpretação dos significados das representações artísticas;  
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• Promover a humanização dos sentidos, proporcionando a ampliação da consciência de mundo e da sua realidade próxima, 

bem como o desenvolvimento da autoconsciência, com vistas à superação da alienação e do senso comum;  

• Elevar o nível da sensibilidade estética e aprimorar os sentidos do aluno, por meio da criação/fruição/reflexão sobre/em 

Arte, para suplantar o embrutecimento a que os sentidos humanos foram submetidos na sociedade capitalista. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

ARTES VISUAIS 

a) Oportunizar vivências e experiências artísticas, por meio da fruição/criação/compreensão em Artes Visuais, para ampliar seu 

repertório cultural e suas possibilidades expressivas;  

b) Apropriar-se do conjunto de conhecimentos – estéticos, artísticos – oriundos da Estética, da História da Arte e outras 

disciplinas científicas – produzidos historicamente pela humanidade, para acessar e compreender os códigos da produção em 

Artes Visuais;  

c) Compreender a produção artística como fenômeno cultural e seu papel na sociedade contribuindo para apreensão dos 

conceitos estéticos de diferentes origens, incluindo as manifestações artísticas de diferentes povos, estilos, épocas e tendências;  

d) Apropriar-se dos elementos formadores das Artes Visuais e das técnicas artísticas, por meio da criação/produção e 

apreciação de obras de Arte, estabelecendo relações significativas entre o conteúdo escolar e sua própria produção;  

e) Proporcionar a pesquisa/investigação em Arte, a partir do estudo do artesanato local, bem como da obra dos artistas locais 

e profissionais ligados a Arte, de modo a promover aproximações culturais, regionais, nacionais;  

f) Frequentar espaços culturais diversos – apresentações folclóricas, exposições de Arte, museus, entre outros espaços – 

geradores de vivências estéticas, reflexões, possibilitando a inserção do estudante no universo da Arte.  
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MÚSICA 

a) Oportunizar vivências e experiências estéticas, por meio da fruição/criação/produção em Música, para ampliar seu repertório 

cultural e suas possibilidades expressivas;  

b) Apropriar-se do conjunto de conhecimentos – estéticos, artísticos – oriundos da Estética, da História da Música e outras 

disciplinas científicas – produzidos historicamente pela humanidade, para acessar e compreender os códigos da produção musical;  

c) Compreender a Música como fenômeno cultural e seu papel na sociedade, contribuindo para apreensão dos conceitos 

estéticos de diferentes origens, incluindo a Música de diferentes povos, estilos, épocas e tendências; 

d) Apropriar-se dos elementos formadores da música e desenvolver habilidades musicais, por meio da criação, exploração de 

objetos sonoros e apreciação de obras musicais, estabelecendo relações significativas entre o conteúdo escolar e sua própria 

produção;  

e) Proporcionar a pesquisa/investigação em Música, a partir do estudo de músicos locais e profissionais ligados à música, de 

modo a promover aproximações culturais, regionais, nacionais;  

f) Frequentar atividades musicais diversas – apresentações folclóricas, shows, concertos, recitais, entre outras –, geradoras 

de vivências estéticas, reflexões, possibilitando a inserção do estudante no universo da Música.  

 

DANÇA 

a) Oportunizar vivências e experiências corporais, por meio da fruição/criação/reflexão sobre Dança, para ampliar seu 

repertório cultural e suas possibilidades expressivas.  

b) Apropriar-se do conjunto de conhecimentos – estéticos artísticos – oriundos da Estética, da História da Dança e outras 

disciplinas científicas – produzidos historicamente pela humanidade, para acessar e compreender os códigos da produção em 

Dança;  
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c) Compreender a Dança como fenômeno cultural e seu papel na sociedade, contribuindo para apreensão dos conceitos 

estéticos de diferentes origens, incluindo as manifestações expressivas de diferentes povos, estilos, épocas e tendências;  

d) Apropriar-se dos elementos formadores da Dança, dos fatores do movimento e de técnicas expressivas por meio da 

criação/produção e apreciação de espetáculos de Dança, de manifestações folclóricas, estabelecendo relações significativas entre 

o conteúdo escolar e sua própria produção;  

e) e) Proporcionar a pesquisa/investigação em Dança, a partir do estudo de grupos de dança local e profissionais ligados à 

Dança, de companhias de dança brasileiras, de modo a promover aproximações culturais, regionais, nacionais;  

f) Frequentar espaços/atividades culturais diversas – apresentações folclóricas, espetáculos de Dança, Teatro, manifestação 

de dança populares, entre outros espaços – geradores de vivências estéticas, reflexões, possibilitando a inserção do estudante no 

universo da Dança.  

 

TEATRO 

 a) Oportunizar vivências e experiências cênicas, por meio da fruição/criação/reflexão sobre Teatro, para ampliar seu repertório 

cultural e suas possibilidades expressivas;  

b) Apropriar-se do conjunto de conhecimentos – estéticos, artísticos – oriundos da Estética, da História do Teatro e outras 

disciplinas científicas – produzidos historicamente pela humanidade, para acessar e compreender os códigos da produção teatral; 

c) Compreender o Teatro como fenômeno cultural e seu papel na sociedade, contribuindo para apreensão dos conceitos estéticos 

de diferentes origens, incluindo as manifestações cênicas expressivas de diferentes povos, estilos, épocas e tendências;  

d) Apropriar-se dos elementos formadores do Teatro e de técnicas expressivas por meio da criação, improvisação, dramatização e 

apreciação de espetáculos/peças teatrais, estabelecendo relações significativas entre o conteúdo escolar e sua própria produção.  

e) Proporcionar a pesquisa/investigação em Teatro, a partir do estudo de grupos de teatro local e profissionais ligados ao Teatro,  

de companhias brasileiras, de modo a promover aproximações culturais, regionais, nacionais;  
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f) Frequentar espaços/atividades culturais diversas – apresentações folclóricas, espetáculos de Teatro, manifestação de Teatro 

popular, entre outros – geradores de vivências estéticas, reflexões, possibilitando a inserção do estudante no universo do Teatro. 

 

3. Conteúdos do Componente Curricular de Arte 
 

UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Artes 
Visuais 

Contextos e 
práticas 

 

(EF15AR01) Identificar e apreciar formas 
distintas das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório imagético.  

Contextos e práticas: 
identificação de formas distintas 
das artes visuais das tradicionais 
às contemporâneas. 

1ºT 

    

Conhecer e perceber os diferentes gêneros da 
arte como: retrato e autorretrato, paisagem, 
natureza morta, cenas da mitologia, cenas 
religiosas e cenas históricas e dos diferentes 
contextos históricos/artísticos comparando-os a 
partir das diferenças formais. 

    

 
Elementos da 

linguagem 
 

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

Elementos da linguagem visual: 
identificação dos elementos. 

1ºT 
    

Conhecer, reconhecer e explorar os elementos 
da linguagem visual (ponto, linha, forma, cor, 
volume, superfície), presentes na natureza, nas 
obras de arte e imagens do cotidiano, para 
elaborar composições artísticas tanto no 
bidimensional, como no tridimensional. 

Elementos da linguagem visual: 
identificação e distinção destes 
nas imagens diversas e na 
natureza. 

1ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Conhecer e distinguir cores primárias e cores 
secundárias, para realizar experimentações e 
composições artísticas diversas em suportes 
variados. 
 

Cores primarias e secundarias.  1ºT 

    

Realizar composições artísticas, tendo como 
referência, não como modelo, obras de arte ou 
objetos artísticos de alguns diferentes períodos 
(Pré-história à Contemporaneidade, sem a 
obrigatoriedade de ser linear) para compreender 
o conceito de bidimensional e tridimensional. 

Realizar trabalhos de monotipia (técnica de 
impressão), para realizar composições 
artísticas em suportes diversos 

Artes 
Visuais 

Matrizes 
estéticas 
culturais 

(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência 
de distintas matrizes estéticas e culturais das 
artes visuais nas manifestações artísticas das 
culturas locais, regionais e nacionais. 

Reconhecimento de distintas 
matrizes estéticas e culturais 
local, regional e nacional. 

2ºT 

    

Conhecer as diversas expressões artísticas em 
artes visuais encontradas no seu  dia-a-dia, para 
reconhecer a importância da arte como um meio 
de comunicação, de transformação social e de 
acesso à cultura, respeitando as diferenças e o 
diálogo de distintas culturas, etnias e línguas 
percebendo ser um importante exercício para a 
cidadania. 

Conhecer as diversas 
expressões artísticas em artes 
visuais e diferenças culturais. 

2ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materialidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de 
expressão artística (desenho, pintura, colagem, 
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso 
sustentável de materiais, instrumentos, recursos 
e técnicas convencionais e não convencionais. 

Composições artísticas visuais 
diversas fazendo uso 
sustentável de materiais, 
instrumentos, recursos e 
técnicas convencionais e não 
convencionais. 

2ºT 

    

 Realizar trabalhos de diversas expressões 
artísticas: desenho, pintura, colagem, 
modelagem, gravura, fotografia, construções 
tridimensionais e outros, conhecendo os 
diferentes materiais, instrumentos e técnicas, 
para que tenha maior domínio no seu fazer 
artístico desenvolvendo uma linguagem própria / 
poética pessoal na perspectiva da criação, 
experimentação, exercício e investigação de 
materiais artísticos e alternativos e na produção 
de trabalhos originais. 

Expressões Artísticas. 2ºT 

    

Produzir trabalhos de diversas expressões 
artísticas, utilizando diferentes suportes (papel, 
tecido, muro, chão etc.) de cores, formas, 
tamanhos e texturas diferentes, propiciando 
segurança e variedade de possibilidades em 
suas criações. 

Diversas expressões artísticas, 
formas, tamanhos e texturas. 

2ºT 
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Artes 
Visuais 

 
 
 
 
 
 
 

Materialidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Explorar diferentes tipos de tintas e materiais 
pictóricos (industrializados e artesanais), em 
diferentes suportes, para experienciar 
possibilidades diversas e perceber efeitos com 
relação ao material, tamanho do suporte, textura 
e cor, experimentando as diversas possibilidades 
de uso de materiais, para desenvolver a 
pesquisa, a capacidade de observação, a 
memória visual, a imaginação criadora. 

Tipos de tintas e materiais 
pictóricos. 

2ºT 

    

 Realizar composições artísticas, tendo como 
referência, não como modelo, obras de arte ou 
objetos artísticos de alguns diferentes períodos 
(Pré- história à Contemporaneidade, não tendo a 
necessidade de ser linear), para compreender o 
conceito de bidimensional e tridimensional. 

Obras de arte. 2ºT 

    

Fazer composições artísticas explorando 
materiais sustentáveis, como por exemplo: tintas 
com pigmentos de elementos da natureza 
(terra/solo, folhas, flores, frutos, raízes) e/ou 
papel reciclável para utilizá-los em trabalhos 
artísticos ou como suporte (superfície onde é 
realizado o trabalho), para perceber outras 
possibilidades de experimentações e criações a 
partir da natureza. 

Composições artísticas com 
elementos naturais e confecção 
de tintas naturais. 

2ºT 
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Materialidades 

Explorar as técnicas de desenho, pintura e 
colagem, utilizando diferentes tipos de materiais 
(grafite de diferentes gramaturas e densidades, 
carvão, giz de cera etc.), em diferentes suportes 
(papel, tecido, muro, chão etc.), de cores, 
formas, tamanho e texturas diferentes e 
compreender a diferença entre desenho de 
observação, desenho de memória e desenho de 
criação, para experimentar diversas 
possibilidades de uso de materiais e efeitos ao 
desenhar e desenvolver a observação, a 
memória e a imaginação. 
 

Técnicas de expressões 
artísticas. 

2ºT 

    

Artes 
Visuais 

Realizar composições artísticas de retrato e 
autorretrato para se expressar, conhecer e 
distinguir este gênero da arte.  

Retrato e autorretrato. 2ºT 

    

Identificar e representar o gênero da arte retrato 
e autorretrato nas produções artísticas locais, 
regionais, nacionais e internacionais para se 
expressar, conhecer e distinguir este gênero da 
arte. 
 

    

  

    

Processos de 
criação 

(EF15AR05) Experimentar a criação em artes 
visuais de modo individual, coletivo e 
colaborativo, explorando diferentes espaços da 
escola e da comunidade. 

Diferentes espaços da escola e 
da comunidade. 

1ºT 
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 Compreender por meio do fazer artístico e da 
leitura da produção artística, que o processo de 
criação envolve ação investigativa, pesquisa, 
experimentação, levantamento de hipóteses, 
reflexão, acaso, sendo, tanto o produto artístico, 
como também o processo, significativos.  

Produção artística. 1ºT 

    

 Incorporar o lúdico ao processo criativo, de 
modo que ao desenvolver as propostas 
artísticas, os conteúdos da linguagem da arte, 
sejam contemplados. 

Linguagem lúdico da arte. 1ºT 

    

 (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as 
dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

Diálogo nos sentidos plurais. 
 

2ºT 
    

Realizar apresentações das linguagens artísticas 
e exposições de artes visuais aos pais e a 
comunidade escolar, para realizar momentos de 
expressão, fruição e integração entre escola e 
comunidade. 

Linguagens artísticas. 2ºT 

    

Explorar as técnicas de desenho, pintura e 
colagem, utilizando diferentes tipos de materiais 
(grafite, carvão, giz de cera, tinta guache, 
acrílica, mista dentre outros), como técnicas 
expressivas e compreender como os artistas 
utilizam delas para comunicar ideias, 
pensamentos e sua percepção sensível. 

Técnicas de expressões 
artísticas. 

2ºT 
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Artes 
Visuais 

Sistemas da 
linguagem 

(EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do 
sistema das artes visuais (museus, galerias, 
instituições, feiras, artistas, artesãos, curadores 
etc.), local ou regional, por meio de visitas e/ou 
registros fotográficos, cartazes, catálogos e/ou 
meios audiovisuais. 

Reconhecimento e registro de 
algumas Categorias do sistema 
das artes visuais. 

3ºT 

    

Contextos e 
práticas 

(EF15AR01) Identificar e apreciar formas 
distintas das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório imagético.  

Formas distintas das artes 
visuais das tradicionais às 
contemporâneas. 

1º 
T 

    

Conhecer e perceber os diferentes gêneros da 
arte como: retrato e autorretrato, paisagem, 
natureza morta, cenas da mitologia, cenas 
religiosas e cenas históricas e dos diferentes 
contextos históricos/ artísticos comparando-os a 
partir das diferenças formais. 

Conhecer e apreciar a produção artística de 
artistas ou regionais para compreender a 
realidade histórica e cultural regional. 

 
Elementos da 

Linguagem 

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

Elementos da linguagem visual: 
identificação e distinção destes 
nas imagens diversas e na 

 
 
 

1ºT 
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Conhecer, reconhecer e explorar os elementos 
da linguagem visual (ponto, linha, forma, cor, 
volume, superfície), presentes na natureza, nas 
obras de arte e imagens do cotidiano, para 
elaborar composições artísticas tanto no 
bidimensional, como no tridimensional. 

natureza. 

Artes 
Visuais 

 

Realizar composições artísticas, tendo como 
referência, não como modelo, obras de arte ou 
objetos artísticos de alguns diferentes períodos 
(Pré-história à Contemporaneidade, sem a 
obrigatoriedade de ser linear) para compreender 
o conceito de bidimensional e tridimensional.  

Composições artísticas 
bidimensionais e tridimensionais 
tendo como referências obras e 
objetos artísticos. 

 

3ºT    

Conhecer e realizar trabalhos artísticos de 
monocomia e policromia para saber distingui-las 
e realizar composições artísticas 
monocromáticas e policromáticas. 

Monocromia e policromia  

2ºT    

Matrizes 
estéticas e 
culturais 

(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência 
de distintas matrizes estéticas e culturais das 
artes visuais nas manifestações artísticas das 
culturas locais, regionais e nacionais. 

Reconhecimento de distintas 
matrizes estéticas e culturais 
local, regional e nacional. 

 

1ºT    

Conhecer as diversas expressões artísticas em 
artes visuais encontradas no seu  dia-a-dia, para 
reconhecer a importância da arte como um meio 
de comunicação, de transformação social e de 
acesso à cultura, respeitando as diferenças e o 
diálogo de distintas culturas, etnias e línguas 
percebendo ser um importante exercício para a 
cidadania. 

Objetivo como essencialmente 
procedimental (metodologia).   

 

3ºT    
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Conhecer arte Naïf para apreciação estética e 
realização de propostas artísticas relacionadas a 
este tipo de arte. 

Arte Naïf: conhecimento e 
composições artísticas. 

 

3ºT    

Conhecer o conceito de Land Art , identificando 
alguns de seus produtores (as) para apreciação, 
criação de repertório e de produção artística. 

Land Art: composições artísticas 
pautado na fusão da natureza 
com a arte. 

 
2ºT    

Materialidades 
 

(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de 
expressão artística (desenho, pintura, colagem, 
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, fotografia, etc.), fazendo uso 
sustentável de materiais, instrumentos, recursos 
e técnicas convencionais e não convencionais. 

Formas de expressão artística   

1ºT    

Artes 
Visuais 

 
 

Materialidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explorar diferentes tipos de tintas e materiais 
pictóricos (industrializados e artesanais), em 
diferentes suportes, para experienciar 
possibilidades diversas e perceber efeitos com 
relação ao material, tamanho do suporte, textura 
e cor, experimentando as diversas possibilidades 
de uso de materiais, para desenvolver a 
pesquisa, a capacidade de observação, a 
memória visual, a imaginação criadora. 

Tipos de tintas.  

1ºT    

Realizar composições artísticas, tendo como 
referência, não como modelo, obras de arte ou 
objetos artísticos de alguns diferentes períodos 
(Pré-história à Contemporaneidade, não tendo a 
necessidade de ser linear), para compreender o 
conceito de bidimensional e tridimensional. 

Composições artísticas.  

2ºT    
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Fazer composições artísticas explorando 
materiais sustentáveis, como por exemplo: 
tintas com pigmentos de elementos da natureza 
(terra/solo, folhas, flores, frutos, raízes) e/ou 
papel reciclável para utilizá-los em trabalhos 
artísticos ou como suporte (superfície onde é 
realizado o trabalho), para perceber outras 
possibilidades de experimentações e criações a 
partir da natureza. 
 

Composições artísticas 
explorando materiais. 

 

2ºT    

Artes 
Visuais 

 

Explorar as técnicas de desenho, pintura e 
colagem, utilizando diferentes tipos de materiais 
(grafite de diferentes gramaturas e densidades, 
carvão, giz de cera etc.), em diferentes suportes 
(papel, tecido, muro, chão etc.), de cores, 
formas, tamanho e texturas diferentes e 
compreender a diferença entre desenho de 
observação, desenho de memória e desenho 
de criação, para experimentar diversas 
possibilidades de uso de materiais e efeitos ao 
desenhar e desenvolver a observação, a 
memória e a imaginação. 
 

Técnicas de desenho, pintura e 
colagem. 

 2ºT 

   

Identificar e realizar composições artísticas de 
natureza morta locais, regionais, nacionais e 
internacionais para se expressar, conhecer e 
distinguir este gênero da arte. 
 

Natureza morta.  

3ºT    
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Identificar e representar o gênero da arte 
natureza morta nas produções artísticas locais, 
regionais, nacionais e internacionais para se 
expressar, conhecer e distinguir este gênero da 
arte. 

Representação do gênero da 
arte natureza morta. 

 

3ºT    

Processos de 
criação 

Processos de 
criação 

(EF15AR05) Experimentar a criação em artes 
visuais de modo individual, coletivo e 
colaborativo, explorando diferentes espaços da 
escola e da comunidade. 

Artes visuais em diferentes 
espaços da escola e da 
comunidade. 

 

1ºT    

Compreender por meio do fazer artístico e da 
leitura da produção artística, que o processo de 
criação envolve ação investigativa, pesquisa, 
experimentação, levantamento de hipóteses, 
reflexão, acaso, sendo, tanto o produto artístico, 
como também o processo, significativos. 

  
Leitura da produção artística.   

 

1ºT 

   

 Incorporar o lúdico ao processo criativo, de 
modo que ao desenvolver as propostas 
artísticas, os conteúdos da linguagem da arte, 
sejam contemplados. 

 

   

Artes 
Visuais 

 

Conhecer, compreender e realizar relações 
cromáticas – monocromia e policromia e seus 
significados em um contexto colorístico, para 
diferenciá-las nas obras de arte e imagens do 
cotidiano. 

Monocromia e policromia.  

3ºT    

(EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as 
dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

Diálogo nos sentidos plurais. 
 

 
1ºT    
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Realizar apresentações das linguagens artísticas 
e exposições de artes visuais aos pais e a 
comunidade escolar, para realizar momentos de 
expressão, fruição e integração entre escola e 
comunidade. 

Apresentações das linguagens 
artísticas. 

 

3ºT    

Sistemas da 
linguagem 

(EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do 
sistema das artes visuais (museus, galerias, 
instituições, feiras, artistas, artesãos, curadores 
etc.), local ou regional, por meio de visitas e/ou 
registros fotográficos, cartazes, catálogos e/ou 
meios audiovisuais. 

Reconhecimento e registro de 
algumas Categorias do sistema 
das artes visuais. 

 

3ºT    

Contextos e 
práticas 

(EF15AR01) Identificar e apreciar formas 
distintas das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório imagético.  

Formas distintas das artes 
visuais das tradicionais às 
contemporâneas. 

 

 1ºT   

Pesquisar e conhecer a produção artística de 
artistas paranaenses para compreender a 
realidade histórica e cultural regional. 

Conhecer obras de arte 
paranaense e seus produtores. 

 
 1ºT   

Pesquisar e conhecer a produção artística de 
artistas paranaenses para compreender a 
realidade histórica e cultural regional. 

Conhecer obras de arte 
paranaense e seus produtores. 

 
 1ºT   
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Conhecer, diferenciar e caracterizar a produção 
artística abstrata da produção artística figurativa, 
seus produtores(as) de algumas diferentes 
épocas (Pré-história à Contemporaneidade, sem 
a obrigatoriedade de ser linear), para realizar 
composições artísticas abstratas e figurativas, 
desenvolvendo sua percepção estética e 
reconhecendo os princípios estéticos. 

Gênero da arte: Paisagem.  

 

3ºT 

  

Artes 
Visuais 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos da 
linguagem 

 
 
 
 
 

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

Elementos da linguagem visual: 
identificação dos elementos. 

 
 1ºT   

Realizar composições artísticas, tendo como 
referência, não como modelo, obras de arte ou 
objetos artísticos de alguns diferentes períodos 
(Pré-história à Contemporaneidade, sem a 
obrigatoriedade de ser linear) para compreender 
o conceito de bidimensional e tridimensional.  

Composições artísticas 
bidimensionais e tridimensionais 
tendo como referências obras e 
objetos artísticos. 

 

 1ºT   

Identificar, reconhecer e explorar os elementos 
da linguagem visual (ponto, linha, forma, cor, 
volume, superfície, presentes na natureza, nas 
obras de arte e imagens do cotidiano, para 
elaborar composições artísticas tanto no 
bidimensional, como no tridimensional 

Ponto, linha, forma, cor, volume.  

 1ºT   
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Relacionar e analisar os elementos formais nas 
obras de arte e objetos artísticos, de alguns 
diferentes períodos (Pré-história à 
Contemporaneidade, sem a obrigatoriedade de 
ser linear) nas produções gráficas (cartaz, 
outdoor, propaganda, catálogo de museu, 
ilustrações e outros) para compreender as 
possibilidades do fazer artístico. 

Elementos formais nas obras de 
arte. 

 

 

1ºT 

  

Conhecer o conceito de proporção e simetria 
para produzir composições artísticas, utilizando 
a proporção e simetria e reconhecê-los em 
imagens diversas. 

Conceito de proporção e 
simetria. 

 

 1ºT   

Compreender o conceito de cores quentes e 
cores frias, realizando composições artísticas 
com elas experimentando esta relação. 

Conceito de cores quentes e 
cores frias. 

 
 1ºT   

 
Elementos da 

Linguagem 

Realizar composições artisticas, tendo como 
referência, não como modelo, obras de arte ou 
objetos artisticos de alguns diferentes períodos 
(Pré-história à Contemporaneidade, sem a 
obrigatoriedade de ser linear) para 
compreender o conceito de bidimensional e 
tridimensional. 

Conceito de bidimensional e 
tridimensional 

 

 1ºT   

Artes 
Visuais 

Matrizes 
estéticas 
culturais 

 

(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência 
de distintas matrizes estéticas e culturais das 
artes visuais nas manifestações artísticas das 
culturas locais, regionais e nacionais. 

Reconhecimento de distintas 
matrizes estéticas e culturais 
local, regional e nacional. 

 

 1ºT   
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Conhecer as diversas expressões artísticas em 
artes visuais encontradas no seu  dia-a-dia, para 
reconhecer a importância da arte como um meio 
de comunicação, de transformação social e de 
acesso à cultura, respeitando as diferenças e o 
diálogo de distintas culturas, etnias e línguas 
percebendo ser um importante exercício para a 
cidadania. 

Expressões artísticas em artes 
visuais.   

 

 1ºT   

Conhecer a arte brasileira e afro-brasileira em 
diferentes tempos, para valorizar, aumentar o 
repertório imagético e utilizá-las como suporte 
interpretativo. 

Arte brasileira e Afro-brasileira.  

 3ºT   

Conhecer arte Naïf para valorizá-las e realizar 
propostas artísticas relacionadas a este tipo de 
arte. 

Arte Naïf:  conhecimento e 
composições artísticas. 

 
 2ºT   

Conhecer o conceito de Land Art , identificando 
alguns de seus produtores (as) para apreciação, 
criação de repertório e de produção artística. 

Land Art: composições artísticas 
pautado na fusão da natureza 
com a arte. 

 
 2ºT   

Materialidades 

(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de 
expressão artística (desenho, pintura, colagem, 
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso 
sustentável de materiais, instrumentos, recursos 
e técnicas convencionais e não convencionais. 

Composições artísticas visuais 
diversas fazendo o uso 
sustentável de materiais, 
instrumentos, recursos e 
técnicas convencionais e não 
convencionais. 

 

 1ºT   
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Artes 
Visuais 

Materialidades 

Realizar trabalhos de diversas expressões 
artísticas: desenho, pintura, colagem, 
modelagem, gravura, fotografia, construções 
tridimensionais e outros, conhecendo os 
diferentes materiais, instrumentos e técnicas, 
para que tenha maior domínio no seu fazer 
artístico desenvolvendo uma linguagem própria / 
poética pessoal na perspectiva da criação, 
experimentação, exercício e investigação de 
materiais artísticos e alternativos e na produção 
de trabalhos originais. 

Expressões artísticas com 
diferentes técnicas. 

 

 2ºT   

Produzir trabalhos de diversas expressões 
artísticas, utilizando diferentes suportes (papel, 
tecido, muro, chão etc.) de cores, formas, 
tamanhos e texturas diferentes, propiciando 
segurança e variedade de possibilidades em 
suas criações. 

Expressões artísticas diferentes 
suportes. 

 

 2ºT   

 Explorar diferentes tipos de tintas e materiais 
pictóricos (industrializados e artesanais), em 
diferentes suportes, para experienciar 
possibilidades diversas e perceber efeitos com 
relação ao material, tamanho do suporte, textura 
e cor, experimentando as diversas possibilidades 
de uso de materiais, para desenvolver a 
pesquisa, a capacidade de observação, a 
memória visual, a imaginação criadora. 

Tintas e materiais pictóricos.  

 2ºT   
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 Realizar composições artísticas, tendo como 
referência, não como modelo, obras de arte ou 
objetos artísticos de alguns diferentes períodos 
(Pré- história à Contemporaneidade, não tendo a 
necessidade de ser linear), para compreender o 
conceito de bidimensional e tridimensional. 

Composições artísticas.  

 3ºT   

Artes 
Visuais 

Materialidades 

Explorar as técnicas de desenho, pintura e 
colagem, utilizando diferentes tipos de materiais 
(grafite de diferentes gramaturas e densidades, 
carvão, giz de cera etc.), em diferentes suportes 
(papel, tecido, muro, chão etc.), de cores, 
formas, tamanho e texturas diferentes e 
compreender a diferença entre desenho de 
observação, desenho de memória e desenho de 
criação, para experimentar diversas 
possibilidades de uso de materiais e efeitos ao 
desenhar e desenvolver a observação, a 
memória e a imaginação. 

Técnicas de expressões 
artísticas. 

 

 2ºT   

Identificar e representar o gênero da arte 
paisagem: urbana, rural, litorânea, natural, 
construída de diferentes tempos e lugares – 
produções artísticas locais, regionais, nacionais 
e internacionais para se expressar, conhecer e 
distinguir este gênero da arte. 

Gênero da arte: Paisagem.  

 2ºT   
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Processos de 
criação 

(EF15AR05) Experimentar a criação em artes 
visuais de modo individual, coletivo e 
colaborativo, explorando diferentes espaços da 
escola e da comunidade. 

Criação em artes visuais em 
diferentes espaços da escola e 
da comunidade. 

 

 1ºT   

Compreender por meio do fazer artístico e da 
leitura da produção artística, que o processo de 
criação envolve ação investigativa, pesquisa, 
experimentação, levantamento de hipóteses, 
reflexão, acaso, sendo, tanto o produto artístico, 
como também o processo, significativos. 

Produção artística  

 2ºT   

 Incorporar o lúdico ao processo criativo, de 
modo que ao desenvolver as propostas 
artísticas, os conteúdos da linguagem da arte, 
sejam contemplados. 

Propostas artísticas.  

 1ºT   

Explorar as técnicas de desenho, pintura e 
colagem, utilizando diferentes tipos de materiais 
(grafite, carvão, giz de cera, tinta guache dentre 
outros).  

Técnicas de expressões 
artísticas. 

 

 2ºT   

 (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as 
dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

Diálogo nos sentidos plurais.    
 3ºT   

Artes 
Visuais 

 

Realizar apresentações das linguagens artísticas 
e exposições de artes visuais aos pais e a 
comunidade escolar, para realizar momentos de 
expressão, fruição e integração entre escola e 
comunidade. 

Exposições de artes visuais.  

 3ºT   
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TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Explorar as técnicas de desenho, pintura e 
colagem, utilizando diferentes tipos de materiais 
(grafite, carvão, giz de cera, tinta guache, 
acrílica, mista dentre outros), como técnicas 
expressivas e compreender como os artistas 
utilizam delas para comunicar ideias, 
pensamentos e sua percepção sensível. 

Técnicas de desenhos, pintura e 
colagem. 

 

 1ºT   

Sistemas de 
Linguagem 

(EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do 
sistema das artes visuais (museus, galerias, 
instituições, feiras, artistas, artesãos, curadores 
etc.). 

Reconhecimento e registro de 
algumas Categorias do sistema 
das artes visuais. 

 

 3ºT   

Contextos e 
práticas 

(EF15AR01) Identificar e apreciar formas 
distintas das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório imagético.  

Formas distintas das artes 
visuais das tradicionais às 
contemporâneas. 

 

  1ºT  

Compreender e analisar os diferentes gêneros 
da arte como: retrato e autorretrato, paisagem, 
natureza morta, cenas da mitologia, cenas 
religiosas e cenas históricas e dos diferentes 
contextos históricos/artísticos comparando-os a 
partir das diferenças formais. 

Gêneros da arte: cenas 
religiosas e/ou Cenas históricas. 

 

  2ºT  

Pesquisar e conhecer a produção artística de 
artistas locais ou regionais para compreender a 
realidade histórica e cultural regional. 

Arte locais e regionais: pesquisar 
sobre obras de arte paranaense 
e seus produtores. 

 
  2ºT  
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TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Elementos da 
Linguagem 

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

Elementos da linguagem visual: 
identificação dos elementos.  

 

   
2ºT 

 

Artes 
Visuais 

Elementos da 
Linguagem 

Identificar, reconhecer e explorar os elementos 
da linguagem visual (ponto, linha, forma, cor, 
volume, superfície, presentes na natureza, nas 
obras de arte e imagens do cotidiano, para 
elaborar composições artísticas tanto no 
bidimensional, como no tridimensional. 

Elementos da linguagem visual: 
identificação e distinção destes 
nas imagens diversas e na 
natureza. 

 

  1ºT  

Realizar composições artísticas, tendo como 
referência, não como modelo, obras de arte ou 
objetos artísticos de alguns diferentes períodos 
(Pré-história à Contemporaneidade, sem a 
obrigatoriedade de ser linear) para compreender 
o conceito de bidimensional e tridimensional.  

Composições artísticas 
bidimensionais e tridimensionais 
tendo como referências obras e 
objetos artísticos. 

 

  1ºT  

Produzir trabalhos práticos das diversas 
expressões artísticas ou modalidades: desenho, 
pintura, colagem, modelagem, gravura, 
fotografia, construções tridimensionais e outros, 
isoladamente ou articulados (juntos). 

Composições a partir de 
expressões artísticas diversas 
bidimensionais ou 
tridimensionais. 

 

 

 1ºT 
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E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Relacionar os elementos formais nas obras de 
arte e objetos artísticos, em alguns diferentes 
períodos (Pré-história à Contemporaneidade, 
sem a obrigatoriedade de ser linear) nas 
produções gráficas (cartaz, outdoor, 
propaganda, catálogo de museu, ilustrações e 
outros) para compreender as possibilidades do 
fazer artístico, de integração e articulação das 
linguagens gráficas, pictóricas entre outras. 

 

   

Matrizes 
estéticas e 
culturais 

(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência 
de distintas matrizes estéticas e culturais das 
artes visuais nas manifestações artísticas das 
culturas locais, regionais e nacionais. 

Reconhecimento de distintas 
matrizes estéticas e culturais 
local, regional e nacional. 

 

  2ºT  

  

Conhecer as diversas artes visuais encontradas 
no seu dia-a-dia, para reconhecer a importância 
da arte como um meio de comunicação, de 
transformação social e de acesso à cultura, 
respeitando as diferenças e o diálogo de 
distintas culturas, etnias e línguas percebendo 
ser um importante exercício para a cidadania. 

Diversidade na artes visuais.  

  2ºT  

Artes 
Visuais 

Materialidades 

(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de 
expressão artística (desenho, pintura, colagem, 
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso 
sustentável de materiais, instrumentos, recursos 
e técnicas convencionais e não convencionais. 

 
Expressão artística. 

 

  2ºT  
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TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Realizar trabalhos de diversas expressões 
artísticas: desenho, pintura, colagem, 
modelagem, gravura, fotografia, construções 
tridimensionais e outros, conhecendo os 
diferentes materiais, instrumentos e técnicas, 
para que tenha maior domínio no seu fazer 
artístico desenvolvendo uma linguagem própria / 
poética pessoal na perspectiva da criação, 
experimentação, exercício e investigação de 
materiais artísticos e alternativos e na produção 
de trabalhos originais. 

Expressão artística com 
diferentes técnicas. 

 

  2ºT  

Produzir trabalhos de diversas expressões 
artísticas, utilizando diferentes suportes (papel, 
tecido, muro, chão etc.) de cores, formas, 
tamanhos e texturas diferentes, propiciando 
segurança e variedade de possibilidades em 
suas criações. 

Expressões artísticas com 
diferentes suportes. 

 

  3ºT  

Materialidades 
 
 
 
 

Explorar diferentes tipos de tintas e materiais 
pictóricos (industrializados e artesanais), em 
diferentes suportes, para experienciar 
possibilidades diversas e perceber efeitos com 
relação ao material, tamanho do suporte, textura 
e cor, experimentando as diversas possibilidades 
de uso de materiais, para desenvolver a 
pesquisa, a capacidade de observação, a 
memória visual, a imaginação criadora. 

Tintas e materiais pictóricos.     

  3ºT  
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TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Artes 
Visuais 

Realizar composições artísticas, tendo como 
referência, não como modelo, obras de arte ou 
objetos artísticos de alguns diferentes períodos 
(Pré- história à Contemporaneidade, não tendo a 
necessidade de ser linear), para compreender o 
conceito de bidimensional e tridimensional. 

Composições artísticas 
bidimensionais e tridimensionais 
tendo como referências obras e 
objetos artísticos. 

 

  2ºT  

Explorar as técnicas de desenho, pintura e 
colagem, utilizando diferentes tipos de materiais 
(grafite de diferentes gramaturas e densidades, 
carvão, giz de cera etc.), em diferentes suportes 
(papel, tecido, muro, chão etc.), de cores, 
formas, tamanho e texturas diferentes e 
compreender a diferença entre desenho de 
observação, desenho de memória e desenho de 
criação, para experimentar diversas 
possibilidades de uso de materiais e efeitos ao 
desenhar e desenvolver a observação, a 
memória e a imaginação. 

Técnicas de expressões 
artísticas. 

 

  2ºT  

Conhecer trabalhos artísticos e seus produtores 
(as) de intervenções e de instalações, 
compreendendo seu conceito, para aumentar 
seu repertório imagético e realizar estes 
trabalhos na escola. 

Instalação: compreender e 
identificar o conceito de 
instalação. 

 

  1ºT  

Identificar conceitos de arte urbana ou street art, 
identificando alguns de seus produtores (as), 
para apreciação e criação de repertório. 

Arte Urbana: realização de 
composições artísticas. 

 
  1ºT  
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TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Artes 
Visuais 

Materialidades 
 

Conhecer as principais técnicas, materiais e 
conceitos da produção artística fotográfica para 
realizar apreciação, criação de repertório e de 
produção artística. 
 
 Técnica de produção Artística 

 

  

3ºT 

 

Identificar e representar o gênero da arte cenas 
da mitologia nas produções artísticas locais, 
regionais, nacionais e internacionais para se 
expressar, conhecer e distinguir este gênero da 
arte. 

 

   

Processos de 
criação 

 

(EF15AR05) Experimentar a criação em artes 
visuais de modo individual, coletivo e 
colaborativo, explorando diferentes espaços da 
escola e da comunidade. 

Artes visuais em diferentes 
espaços da escola e 
comunidade  

 

  1ºT  

Compreender por meio do fazer artístico e da 
leitura da produção artística, que o processo de 
criação envolve ação investigativa, pesquisa, 
experimentação, levantamento de hipóteses, 
reflexão, acaso, sendo, tanto o produto artístico, 
como também o processo, significativos. 

Leitura da produção artística  

  2ºT  

 Incorporar o lúdico ao processo criativo, de 
modo que ao desenvolver as propostas 
artísticas, os conteúdos da linguagem da arte, 
sejam contemplados. 

Processo criativo nas produções 
artísticas. 

 

  1ºT  



189 
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TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Explorar as técnicas de desenho, pintura e 
colagem, utilizando diferentes tipos de materiais 
(grafite carvão, giz de cera, tinta guache dentre 
outros). 

Técnicas de expressões 
artísticas. 

 

  2ºT  

 (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as 
dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

Diálogo nos sentidos plurais.    
  2ºT  

Realizar apresentações das linguagens artísticas 
e exposições de artes visuais aos pais e a 
comunidade escolar, para realizar momentos de 
expressão, fruição e integração entre escola e 
comunidade. 

Linguagens artísticas e 
exposições entre escola e 
comunidade. 

 

  3ºT  

 

Sistemas da 
linguagem 

(EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do 
sistema das artes visuais (museus, galerias, 
instituições, feiras, artistas, artesãos, curadores 
etc.), local ou regional, por meio de visitas e/ou 
registros fotográficos, cartazes, catálogos e/ou 
meios audiovisuais. 

Reconhecimento e registro de 
algumas Categorias do sistema 
das artes visuais. 

 

  1ºT  

Contextos e 
práticas 

(EF15AR01) Identificar e apreciar formas 
distintas das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório imagético.  

Formas distintas das artes 
visuais das tradicionais às 
contemporâneas. 

 

   1ºT 

Artes 
Visuais 

Compreender e analisar os diferentes gêneros 
da arte como: retrato e autorretrato, paisagem, 
natureza morta, cenas da mitologia, cenas 
religiosas e cenas históricas e dos diferentes 
contextos históricos/artísticos comparando-os a 
partir das diferenças formais. 

Gêneros da arte: cenas 
religiosas e/ou Cenas históricas. 

 

   

2ºT 
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TEMÁTI
CA 
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CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Pesquisar e conhecer a produção de artistas 
brasileiros cujas obras versem sobre o contexto 
histórico e cultural do Brasil, para compreender a 
realidade do país 

 

   

Elementos da 
linguagem 

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

Elementos da linguagem visual 
(ponto, linha, forma, cor, espaço, 
movimento etc.). 

 
   3ºT 

Identificar, reconhecer e explorar os elementos 
da linguagem visual (ponto, linha, forma, cor, 
volume, Superfície, presentes na natureza, nas 
obras de arte e imagens do cotidiano, para 
elaborar composições artísticas tanto no 
bidimensional, como no tridimensional. 

Elementos da linguagem visual.  

   1ºT 

Realizar composições artísticas, tendo como 
referência, não como modelo, obras de arte ou 
objetos artísticos de alguns diferentes períodos 
(Pré-história à Contemporaneidade, sem a 
obrigatoriedade de ser linear) para compreender 
o conceito de bidimensional e tridimensional. 
 

Obras de arte bidimensional e 
tridimensional. 

 
 

   3ºT 



191 
 

UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Artes 
Visuais 

 

 
Relacionar os elementos formais nas obras de 
arte e objetos artísticos, em alguns diferentes 
períodos (Pré-história à Contemporaneidade, 
sem a obrigatoriedade de ser linear) nas 
produções gráficas (cartaz, outdoor, 
propaganda, catálogo de museu, ilustrações e 
outros) para compreender as possibilidades do 
fazer artístico. de integração e articulação das 
linguagens gráficas, pictóricas entre outras. 

Elementos formais nas obras de 
arte. 

 

   3ºT 

Matrizes 
estéticas e 
culturais. 

(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência 
de distintas matrizes estéticas e culturais das 
artes visuais nas manifestações artísticas das 
culturas locais, regionais e nacionais. 

Matrizes estéticas e culturais: 
indígenas, africanas, afro-
brasileiras e outras - reconhecer 
algumas manifestações 
artísticas e culturais local e 
regional. 

 

   3ºT 

Conhecer as diversas expressões artísticas em 
artes visuais encontradas no seu  dia-a-dia, para 
reconhecer a importância da arte como um meio 
de comunicação, de transformação social e de 
acesso à cultura, respeitando as diferenças e o 
diálogo de distintas culturas, etnias e línguas 
percebendo ser um importante exercício para a 
cidadania. 

Diversidade das  expressões 
artísticas. 

 

   2ºT 
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NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Materialidades 
 

Textura 
gráfica ou 

visual 
 
 

(EF15AR04) Experimentar diferentes formas de 
expressão artística (desenho, pintura, colagem, 
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 
instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso 
sustentável de materiais, instrumentos, recursos 
e técnicas convencionais e não convencionais. 

Composições artísticas visuais 
diversas com o uso sustentável 
de materiais, instrumentos, 
recursos e técnicas 
convencionais e não 
convencionais. 

 

   1ºT 

Artes 
Visuais 

Intervenção e 
instalação 

 Realizar trabalhos de diversas expressões 
artísticas: desenho, pintura, colagem, 
modelagem, gravura, fotografia, construções 
tridimensionais e outros, conhecendo os 
diferentes materiais, instrumentos e técnicas, 
para que tenha maior domínio no seu fazer 
artístico desenvolvendo uma linguagem própria / 
poética pessoal na perspectiva da criação, 
experimentação, exercício e investigação de 
materiais artísticos e alternativos e na produção 
de trabalhos originais. 
 

Expressões artísticas.  

   2ºT 

Materialidades 
 

Textura 
gráfica ou 

visual 
 

Intervenção e 
instalação 

Produzir trabalhos de diversas expressões 
artísticas, utilizando diferentes suportes (papel, 
tecido, muro, chão etc.) de cores, formas, 
tamanhos e texturas diferentes, propiciando 
segurança e variedade de possibilidades em 
suas criações. 
 
 

Expressões artísticas com 
diferentes suportes. 

 

   2ºT 



193 
 

UNIDAD
E 

TEMÁTI
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OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Explorar diferentes tipos de tintas e materiais 
pictóricos (industrializados e artesanais), em 
diferentes suportes, para experienciar 
possibilidades diversas e perceber efeitos com 
relação ao material, tamanho do suporte, textura 
e cor, experimentando as diversas possibilidades 
de uso de materiais, para desenvolver a 
pesquisa, a capacidade de observação, a 
memória visual, a imaginação criadora. 

Tintas e materiais pictóricos  

   1ºT 

Realizar composições artísticas, tendo como 
referência, não como modelo, obras de arte ou 
objetos artísticos de alguns diferentes períodos 
(Pré- história à Contemporaneidade, não tendo a 
necessidade de ser linear), para compreender o 
conceito de bidimensional e tridimensional. 

Composições artísticas e obras 
de arte. 

 

   1ºT 

Artes 
Visuais 

Explorar as técnicas de desenho, pintura e 
colagem, utilizando diferentes tipos de materiais 
(grafite de diferentes gramaturas e densidades, 
carvão, giz de cera etc.), em diferentes suportes 
(papel, tecido, muro, chão etc.), de cores, 
formas, tamanho e texturas diferentes e 
compreender a diferença entre desenho de 
observação, desenho de memória e desenho de 
criação, para experimentar diversas 
possibilidades de uso de materiais e efeitos ao 
desenhar e desenvolver a observação, a 
memória e a imaginação. 

Técnicas de desenhos, pintura e 
colagem. 

 

   1ºT 
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OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Conhecer o conceito de textura gráfica 
realizando trabalhos que utilizem a textura 
gráfica ou visual: estamparia e grafismos 
corporais. 

Textura gráfica ou visual: 
estamparias e grafismos 
corporais. 

 

   2ºT 

Conhecer trabalhos artísticos e seus produtores 
(as) de intervenções e de instalações, 
compreendendo seu conceito, para aumentar 
seu repertório imagético e realizar estes 
trabalhos na escola. 

Instalação: compreender e 
identificar o conceito de 
instalação. 

 

   1ºT 

Identificar e representar o gênero da arte cenas 
religiosas e cenas históricas nas produções 
artísticas locais, regionais, nacionais e 
internacionais para se expressar, conhecer e 
distinguir este gênero da arte. 

Cenas religiosas e cenas 
históricas. 

 

   3ºT 

 
 

Processos de 
criação 

 
 
 
 
 
 

(EF15AR05) Experimentar a criação em artes 
visuais de modo individual, coletivo e 
colaborativo, explorando diferentes espaços da 
escola e da comunidade. 

Criação em artes visuais  

   1ºT 

Compreender por meio do fazer artístico e da 
leitura da produção artística, que o processo de 
criação envolve ação investigativa, pesquisa, 
experimentação, levantamento de hipóteses, 
reflexão, acaso, sendo, tanto o produto artístico, 
como também o processo, significativos. 

Leitura e produção artística.  

   2ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

 
 
 
 
 

Processos de 
criação 

 Incorporar o lúdico ao processo criativo, de 
modo que ao desenvolver as propostas 
artísticas, os conteúdos da linguagem da arte, 
sejam contemplados. 

Propostas artísticas  

   1ºT 

Artes 
Visuais 

Explorar as técnicas de desenho, pintura e 
colagem, utilizando diferentes tipos de materiais 
(grafite, carvão, giz de cera, tinta guache, 
acrílica, mista dentre outros). 

Técnicas de expressões 
artísticas. 

 

   2ºT 

 (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as 
dos colegas, para alcançar sentidos plurais. 

Diálogo no sentido plural.  
   2ºT 

Realizar apresentações das linguagens artísticas 
e exposições de artes visuais aos pais e a 
comunidade escolar, para realizar momentos de 
expressão, fruição e integração entre escola e 
comunidade. 

Apresentações e exposições 
entre escola e comunidade. 

 

   2ºT 

Sistemas da 
linguagem 

(EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do 
sistema das artes visuais (museus, galerias, 
instituições, feiras, artistas, artesãos, curadores 
etc.). 

Reconhecimento e registro de 
algumas Categorias do sistema 
das artes visuais. 

 

   2ºT 

Dança 
Contextos e 

práticas 

(EF15AR08) Experimentar e apreciar formas 
distintas de manifestações da dança, presentes 
em diferentes contextos, cultivando a percepção, 
o imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório corporal. 

Manifestações artísticas diversas 
em dança: festas e 
comemorações locais e/ou 
regionais. 

1ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Conhecer espaços de c e/ou regional, grupos de 
dança local e/ou regional, assistindo 
espetáculos, festas populares e manifestações 
culturais,  presencialmente ou por meio de canais 
de comunicação, para ampliar o repertório de 
movimento corporal e conhecimento de  
manifestações culturais. 

Dança local e regional.   3ºT 

    

Elementos da 
linguagem 

(EF15AR09) Estabelecer relações entre as 
partes do corpo e destas com o todo corporal na 
construção do movimento dançado. 

Corpo e movimento: 
relacionamento entre suas 
partes na construção de 
movimentos expressivos. 

1ºT 

    

Dança 

 

Conhecer o corpo como totalidade formado por 
dimensões (física, intelectual, emocional, 
psicológica, ética, social) compreendendo que se 
relacionam, analisando suas características 
corporais em suas singularidades: diferenças e 
potencialidades para explorar as possibilidades 
expressivas que o corpo pode realizar de modo 
integral e suas diferentes partes. 

Conhecimento do corpo.    2ºT 

    

Elementos da 
linguagem 

(EF15AR10) Experimentar diferentes formas de 
orientação no espaço (deslocamentos, planos, 
direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento 
(lento, moderado e rápido) na construção do 
movimento dançado. 

Locomoção no espaço: 
diferentes formas de orientação 
no espaço e ritmos de 
movimento na construção do 
movimento dançado. 

1ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Conhecer as várias ações básicas corporais 
(arrastar, enrolar, engatinhar, arremessar, 
chutar, esticar, dobrar, torcer, correr, sacudir, 
saltar, entre outras) em situações cotidianas e 
em brincadeiras, vivenciando-as. 

Ações básicas corporais em 
situações cotidianas e em 
brincadeiras. 

1ºT 

    

Processo de 
criação 

(EF15AR11) Criar e improvisar movimentos 
dançados de modo individual, coletivo e 
colaborativo, considerando os aspectos 
estruturais, dinâmicos e expressivos dos 
elementos constitutivos do movimento, com base 
nos códigos de dança. 

Criação e improviso de 
movimentos dançados-   
individual, coletivo e 
colaborativo. 

1ºT 

    

Realizar pequenas sequências coreográficas a 
partir das vivências, exercícios de expressão 
corporal, movimentos do cotidiano, sequências e 
estruturas rítmicas, percebendo-as por meio de 
brincadeiras e jogos como: parlendas, cantigas 
de roda, trava-línguas, percussão corporal, 
balança caixão, escravos de Jó, cirandas etc., 
para expressar-se corporalmente, por meio da 
dança, vivenciando-as. 

Sequências coreográficas: 
exercícios de expressão 
corporal,  movimentos do 
cotidiano, sequências e 
estruturas rítmicas, por meio 
de brincadeiras e jogos. 

3ºT 

    

Explorar a dança com o uso de figurinos e 
objetos, adereços e acessórios, com e sem o 
acompanhamento musical, em improvisações 
em dança. 

Dança; Figurinos e adereços. 3ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

(EF15AR12) Discutir, com respeito e sem 
preconceito, as experiências pessoais e 
coletivas em dança vivenciadas na escola, como 
fonte para a construção de vocabulários e 
repertórios próprios. 

Repertórios próprios da dança. 2ºT 

    

Compreender a dança como um momento da 
integração e convívio social presentes em 
diversos momentos da vida em sociedade 

Movimento da dança.   2ºT 
    

Dança 

Processos de 
criação 

Realizar exercícios reflexivos, a partir de rodas 
de conversa, sobre as diversas manifestações, 
em dança e suas origens, valorizando a 
identidade e a pluralidade cultural. 

Danças e suas origens. 1ºT 

    

Contextos e 
práticas 

(EF15AR08) Experimentar e apreciar formas 
distintas de manifestações da dança, presentes 
em diferentes contextos, cultivando a percepção, 
o imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório corporal. 

Manifestações artísticas diversas 
em dança: festas e 
comemorações locais e/ou 
regionais. 

 

3ºT    

Conhecer espaços de dança local e/ou regional, 
grupos de dança local e/ou regional, assistindo 
espetáculos, festas populares e manifestações 
culturais,  presencialmente ou por meio de canais 
de comunicação, para ampliar o repertório de 
movimento corporal e conhecimento de  
manifestações culturais. 

Dança local e regional.  

2ºT    

Elementos da 
Linguagem 

(EF15AR09) Estabelecer relações entre as 
partes do corpo e destas com o todo corporal na 
construção do movimento dançado. 

Corpo e movimento: 
relacionamento entre suas 
partes na construção de 
movimentos expressivos. 

 

3ºT    
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Conhecer o corpo como totalidade formado por 
dimensões (física, intelectual, emocional, 
psicológica, ética, social), compreendendo que 
se relacionam, analisando suas características 
corporais em suas singularidades: diferenças e 
potencialidades para explorar as possibilidades 
expressivas que o corpo pode realizar de modo 
integral e suas diferentes partes. 

Expressão corporal.  

1ºT    

(EF15AR10) Experimentar diferentes formas de 
orientação no espaço (deslocamentos, planos, 
direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento 
(lento, moderado e rápido) na construção do 
movimento dançado. 

Locomoção no espaço: 
diferentes formas de orientação 
no espaço e ritmos de 
movimento na construção do 
movimento dançado 

 

1ºT    

Conhecer as várias ações básicas corporais 
(arrastar, enrolar, engatinhar, arremessar, 
chutar, esticar, dobrar, torcer, correr, sacudir, 
saltar, entre outras) em situações cotidianas e 
em brincadeiras, vivenciando-as. 

Ações básicas corporais em 
situações cotidianas e em 
brincadeiras. 

 

1ºT    

Dança 
Processo de 

criação 

(EF15AR11) Criar e improvisar movimentos 
dançados de modo individual, coletivo e 
colaborativo, considerando os aspectos 
estruturais, dinâmicos e expressivos dos 
elementos constitutivos do movimento, com base 
nos códigos de dança. 

Criação e improviso de  
movimentos dançados individual 
, coletivo e colaborativo. 

 

2ºT    

Explorar a dança com o uso de figurinos e 
objetos, adereços e acessórios, com e sem o 
acompanhamento musical, em improvisações 
em dança. 

Dança e figurinos.  

2ºT    
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Realizar pequenas sequências coreográficas a 
partir das vivências, exercícios de expressão 
corporal, movimentos do cotidiano, sequências e 
estruturas rítmicas, percebendo-as por meio de 
brincadeiras e jogos como: parlendas, cantigas 
de roda, trava-línguas, percussão corporal, 
balança caixão, escravos de Jó, cirandas etc., 
para expressar-se corporalmente, por meio da 
dança, vivenciando-as. 

Sequências coreográficas a 
partir de vivências. 

 

2ºT    

(EF15AR12) Discutir, com respeito e sem 
preconceito, as experiências pessoais e 
coletivas em dança vivenciadas na escola, como 
fonte para a construção de vocabulários e 
repertórios próprios. 

Dança e construção de 
repertório. 

 

1ºT    

Compreender a dança como um momento da 
integração e convívio social presentes em 
diversos momentos da vida em sociedade 

Danças nos diversos momentos.  
1ºT    

Realizar exercícios reflexivos, a partir de rodas 
de conversa, sobre as diversas manifestações, 
em dança e suas origens, valorizando a 
identidade e a pluralidade cultural. 

Exercícios reflexivos.  

1ºT    

Contextos e 
práticas 

(EF15AR08) Experimentar e apreciar formas 
distintas de manifestações da dança, presentes 
em diferentes contextos, cultivando a percepção, 
o imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório corporal. 

Manifestações artísticas diversas 
em dança: festas e 
comemorações locais e/ou 
regionais. 

 

 2ºT   
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Dança 

Conhecer espaços de dança local e/ou regional, 
grupos de dança local e/ou regional, assistindo 
espetáculos, festas populares e manifestações 
culturais,  presencialmente ou por meio de canais 
de comunicação, para ampliar o repertório de 
movimento corporal e conhecimento de  
manifestações culturais. 

Dança local e regional.  

 3ºT   

Elementos da 
Linguagem 

(EF15AR09) Estabelecer relações entre as 
partes do corpo e destas com o todo corporal na 
construção do movimento dançado. 

Corpo e movimento: 
relacionamento entre suas 
partes na construção de 
movimentos expressivos. 

 

 1ºT   

Conhecer o corpo como totalidade formado por 
dimensões (física, intelectual, emocional, 
psicológica, ética, social) compreendendo que se 
relacionam, analisando suas características 
corporais em suas singularidades: diferenças e 
potencialidades para explorar as possibilidades 
expressivas que o corpo pode realizar de modo 
integral e suas diferentes partes. 

Expressão corporal.  

 2ºT   

Elementos da 
linguagem 

(EF15AR10) Experimentar diferentes formas de 
orientação no espaço (deslocamentos, planos, 
direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento 
(lento, moderado e rápido) na construção do 
movimento dançado. 

Locomoção no espaço: 
diferentes formas de orientação 
no espaço e ritmos de 
movimento. 

 

 1ºT   
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Conhecer e vivenciar as várias ações básicas 
corporais (arrastar, enrolar, engatinhar, 
arremessar, chutar, esticar, dobrar, torcer, 
correr, sacudir, saltar, entre outras) em situações 
cotidianas e em brincadeiras. 

Ações básicas corporais em 
situações cotidianas e 
brincadeiras. 

 

 2ºT   

Explorar e perceber o espaço que o corpo ocupa 
individualmente e compartilhado por outros 
corpos: união das células coreográficas. 

Coreografia: percepção espacial 
do corpo nas coreografias 
prontas ou criadas. 

 
 3ºT   

Conhecer as diversas modalidades da dança: 
contemporâneas, de salão, danças urbanas, 
danças clássicas, danças étnicas, entre outras. 

Modalidades da dança: conhecer 
e distinguir algumas. 

 
 2ºT   

Dança 
Processo de 

criação 

(EF15AR11) Criar e improvisar movimentos 
dançados de modo individual, coletivo e 
colaborativo, considerando os aspectos 
estruturais, dinâmicos e expressivos dos 
elementos constitutivos do movimento, com base 
nos códigos de dança. 
 

Criação e improviso de 
movimentos dançados – 
individual, coletivo e 
colaborativo. 

 

 1ºT   

Realizar pequenas sequências coreográficas a 
partir das vivências, exercícios de expressão 
corporal, movimentos do cotidiano, sequências e 
estruturas rítmicas, percebendo-as por meio de 
brincadeiras e jogos como: parlendas, cantigas 
de roda, trava-línguas, percussão corporal, 
balança caixão, escravos de Jó, cirandas etc., 
para expressar-se corporalmente, por meio da 
dança, vivenciando-as. 

Sequências coreográficas: 
exercícios de expressão 
corporal,  movimentos do 
cotidiano, sequências e 
estruturas rítmicas, por meio 
de brincadeiras e jogos. 

 

 2ºT   
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Explorar a dança com o uso de figurinos e 
objetos, adereços e acessórios, com e sem o 
acompanhamento musical, em improvisações 
em dança. 

Improvisação em dança : com o 
uso de figurinos e objetos, 
adereços e acessórios. 

 

 3ºT   

(EF15AR12) Discutir, com respeito e sem 
preconceito, as experiências pessoais e 
coletivas em dança vivenciadas na escola, como 
fonte para a construção de vocabulários e 
repertórios próprios. 

Repertórios próprios.  

 2ºT   

Compreender a dança como um momento da 
integração e convívio social presentes em 
diversos momentos da vida em sociedade 

Dança e integração.  
 2ºT   

Realizar exercícios reflexivos, a partir de rodas 
de conversa, sobre as diversas manifestações, 
em dança e suas origens, valorizando a 
identidade e a pluralidade cultural. 

Exercícios reflexivos.  

  2ºT  

Contextos e 
práticas 

(EF15AR08) Experimentar e apreciar formas 
distintas de manifestações da dança, presentes 
em diferentes contextos, cultivando a percepção, 
o imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório corporal. 

Manifestações artísticas diversas 
em dança: festas e 
comemorações locais e/ou 
regionais. 

 

  3ºT  

Dança 

Conhecer espaços de dança local e/ou regional, 
grupos de dança local e/ou regional, assistindo 
espetáculos, festas populares e manifestações 
culturais,  presencialmente ou por meio de canais 
de comunicação, para ampliar o repertório de 
movimento corporal e conhecimento de  
manifestações culturais. 

Dança local e regional.  

  2ºT  
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Pesquisar e conhecer gêneros de danças típicos 
ou mais populares em cada parte do país, a 
influência da cultura afro-brasileira e indígena na 
dança, para compreender a presença da 
diversidade cultural em nosso país. 

Influência da cultura afro-
brasileira e indígena na dança 

 

  3ºT  

Reconhecer as festas populares e 
manifestações culturais do Paraná. 

Manifestações culturais: 
reconhecer festas populares 
paranaenses. 

 
  2ºT  

Elementos da 
Linguagem 

(EF15AR09) Estabelecer relações entre as 
partes do corpo e destas com o todo corporal na 
construção do movimento dançado. 

Corpo e movimento: 
relacionamento entre suas 
partes na construção de 
movimentos expressivos. 

 

  3ºT  

Conhecer o corpo como totalidade formado por 
dimensões (física, intelectual, emocional, 
psicológica, ética, social) compreendendo que se 
relacionam, analisando suas características 
corporais em suas singularidades: diferenças e 
potencialidades para explorar as possibilidades 
expressivas que o corpo pode realizar de modo 
integral e suas diferentes partes. 

Corpo e sua totalidade.  

  2ºT  

(EF15AR10) Experimentar diferentes formas de 
orientação no espaço (deslocamentos, planos, 
direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento 
(lento, moderado e rápido) na construção do 
movimento dançado. 

Locomoção no espaço: 
diferentes formas de orientação 
no espaço e ritmos de 
movimento. na construção do 
movimento dançado 

 

  1ºT  
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Conhecer e vivenciar as várias ações básicas 
corporais (arrastar, enrolar, engatinhar, 
arremessar, chutar, esticar, dobrar, torcer, 
correr, sacudir, saltar, entre outras) em situações 
cotidianas e em brincadeiras. 

Ações básicas corporais em 
situações cotidianas e em 
brincadeiras, vivenciando-as. 

 

  1ºT  

Explorar e perceber o espaço que o corpo ocupa 
individualmente e compartilhado por outros 
corpos: união das células coreográficas. 

Coreografia: percepção espacial 
do corpo nas coreografias 
prontas ou criadas. 

 
  3ºT  

Dança 

Conhecer as diversas modalidades da dança: 
contemporâneas, de salão, danças urbanas, 
danças clássicas, danças étnicas, entre outras. 

Modalidades da dança: conhecer 
e distinguir danças 
contemporâneas, de salão, 
danças urbanas, danças 
clássicas, danças étnicas, entre 
outras. 

 

  2ºT  

Experimentar variações nas formações 
utilizadas para composições coreográficas 
como: movimentos em círculo, diagonal, em 
blocos, em cânone, em duplas, em grupos, em 
filas, em colunas, entre outras. 

Coreografias.  

  1ºT  

Conhecer e vivenciar danças brasileiras de 
matriz africana, afro-brasileiras e indígenas. 

Matrizes estéticas culturais: 
conhecer e vivenciar 
características das danças 
Africanas, afro-brasileiras e 
indígenas. 

 

  2ºT  
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Processo de 
criação 

(EF15AR11) Criar e improvisar movimentos 
dançados de modo individual, coletivo e 
colaborativo, considerando os aspectos 
estruturais, dinâmicos e expressivos dos 
elementos constitutivos do movimento, com base 
nos códigos de dança. 

Criação e improviso de 
movimentos dançados-   
individual, coletivo e 
colaborativo. 

 

  3ºT  

Criar pequenas sequências coreográficas a partir 
das vivências com jogos, brincadeiras, 
exercícios de expressão corporal, sequências 
rítmicas e movimentos do cotidiano. 

Criar pequenas sequências 
coreográficas a partir das 
vivências com jogos, 
brincadeiras, exercícios de 
expressão corporal, sequências 
rítmicas e movimentos do 
cotidiano. 

 

  2ºT  

(EF15AR12) Discutir, com respeito e sem 
preconceito, as experiências pessoais e 
coletivas em dança vivenciadas na escola, como 
fonte para a construção de vocabulários e 
repertórios próprios. 

Experiências  pessoais e coletiva 
em dança. 

 

  2ºT  

Compreender a dança como um momento da 
integração e convívio social presentes em 
diversos momentos da vida em sociedade 

Dança no convívio social.    
  2ºT  

Realizar exercícios reflexivos, a partir de rodas 
de conversa, sobre as diversas manifestações, 
em dança e suas origens, valorizando a 
identidade e a pluralidade cultural. 

Exercícios reflexivos.  

  2ºT  

Dança Criar sequências de movimentos de dança. Dança e movimento.      2ºT  
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Contextos e 
práticas 

(EF15AR08) Experimentar e apreciar formas 
distintas de manifestações da dança, presentes 
em diferentes contextos, cultivando a percepção, 
o imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório corporal. 

Manifestações artísticas diversas 
em dança: festas e 
comemorações locais e/ou 
regionais. 

 

   2ºT 

Conhecer espaços de dança local e/ou regional, 
grupos de dança da cidade, assistir a 
espetáculos presencialmente ou por meio de 
canais de comunicação, para ampliar o 
repertório de movimento corporal manifestações 
culturais. 

Dança local e regional.  

   3ºT 

Pesquisar e conhecer gêneros de danças típicos 
ou mais populares em cada parte do país, a 
influência da cultura afro-brasileira e indígena na 
dança, para compreender a presença da 
diversidade cultural em nosso país. 

Influência da cultura afro-
brasileira e indígena na dança 

 

   3ºT 

Reconhecer as festas populares e 
manifestações culturais do Brasil. 

Festas populares brasileiras: 
conhecer e identificar algumas 
festas populares brasileiras. 

 
   1ºT 

Elementos da 
linguagem 

(EF15AR09) Estabelecer relações entre as 
partes do corpo e destas com o todo corporal na 
construção do movimento dançado. 

Corpo e movimento: 
relacionamento entre suas 
partes na construção de 
movimentos expressivos. 

 

   1ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Conhecer o corpo como totalidade formado por 
dimensões (física, intelectual, emocional, 
psicológica, ética, social) compreendendo que se 
relacionam, analisando suas características 
corporais em suas singularidades: diferenças e 
potencialidades para explorar as possibilidades 
expressivas que o corpo pode realizar de modo 
integral e suas diferentes partes. 

Corpo e sua totalidade.  

   2ºT 

Elementos da 
linguagem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos da 
linguagem 

(EF15AR10) Experimentar diferentes formas de 
orientação no espaço (deslocamentos, planos, 
direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento 
(lento, moderado e rápido) na construção do 
movimento dançado. 

Locomoção no espaço: 
diferentes formas de orientação 
no espaço e ritmos de 
movimento na construção do 
movimento dançado. 

 

   1ºT 

Dança 

Conhecer as várias ações básicas corporais 
(arrastar, enrolar, engatinhar, arremessar, 
chutar, esticar, dobrar, torcer, correr, sacudir, 
saltar, entre outras) em situações cotidianas e 
brincadeiras, vivenciando-as. 

Ações básicas corporais, 
movimentos e o caminhar dos 
animais, situações cotidianas e 
brincadeiras. 

 

   1ºT 

Explorar e perceber o espaço que o corpo ocupa 
individualmente e compartilhado por outros 
corpos: união das células coreográficas. 

Coreografia: percepção espacial 
do corpo nas coreografias 
prontas ou criadas. 

 
   3ºT 

Perceber e vivenciar sequências e estruturas 
rítmicas em brincadeiras e jogos como: 
parlendas, cantigas de roda, trava-línguas, 
percussão corporal, entre outros, balança 
caixão, escravos de Jó, cirandas, etc.) para 
expressar-se corporalmente por meio da dança. 

 

   3ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Explorar a dança com o uso de figurinos e 
objetos, adereços e acessórios, com e sem o 
acompanhamento musical, em improvisações 
em dança. 

Dança e figurino  

   3ºT 

Conhecer as diversas modalidades da dança: 
contemporâneas, de salão, danças urbanas, 
danças clássicas, danças étnicas, entre outras. 

Modalidades da dança: conhecer 
e distinguir algumas. 

 
   

2ºT 

Conhecer danças brasileiras de matriz 
africana, afro-brasileiras e indígena, 
vivenciando- as.  

 
   

Identificar a dança em diferentes espaços 
midiáticos. 

 
   

Realizar a dança a partir da exploração dos 
fatores de movimento: peso, tempo, fluência e 
espaço. 

 
   

Processo de 
criação 

(EF15AR11) Criar e improvisar movimentos 
dançados de modo individual, coletivo e 
colaborativo, considerando os aspectos 
estruturais, dinâmicos e expressivos dos 
elementos constitutivos do movimento, com base 
nos códigos de dança. 

Criação e improviso de 
movimentos dançados-   
individual, coletivo e 
colaborativo. 

 

   1ºT 

Criar pequenas sequências coreográficas a partir 
das vivências com jogos, brincadeiras, 
exercícios de expressão corporal, sequências 
rítmicas e movimentos do cotidiano. 

 

   2ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Dança 
Processo de 

criação 

(EF15AR12) Discutir, com respeito e sem 
preconceito, as experiências pessoais e 
coletivas em dança vivenciadas na escola, como 
fonte para a construção de vocabulários e 
repertórios próprios. 

Repertórios próprios.  

   2ºT 

Criar sequências de movimentos de dança. 
Realizar exercícios reflexivos a partir de rodas 
de conversa sobre as diversas manifestações 
em dança e suas origens, valorizando a 
identidade e a pluralidade cultural. 

Criação e improviso de 
movimentos dançados-   
individual, coletivo e 
colaborativo. 

 

   2ºT 

Diferenciar aspectos da dança direcionados ao 
contexto da escola, daquela que visa à 
formação artística, a primeira enquanto 
formação cultural e humana e a segunda tendo 
como prioridade a construção do corpo cênico. 
Conhecer o processo coreográfico e criar 
coreografias. 

Criação e realização de 
coreografias. 

 

   3ºT 

Música 
Contextos e 

práticas 

(EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente 
diversas formas e gêneros de expressão 
musical, reconhecendo e analisando os usos e 
as funções. 

Gêneros musicais brasileiro. 3ºT 

    

Assistir e analisar diferentes espetáculos 
musicais, presencialmente e/ou por meio de 
vídeos, ou outros aparelhos audiovisuais, para 
conhecer os diferentes gêneros musicais 
populares e eruditos. 

Espetáculos musicais. 3ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Elementos da 
linguagem 

(EF15AR14) Perceber e explorar os elementos 
constitutivos da música (altura, intensidade, 
timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, 
brincadeiras, canções e práticas diversas de 
composição/criação, execução e apreciação 
musical. 

Parâmetros sonoros (altura, 
duração, timbre e intensidade). 

1ºT 

    

Materialidades 

(EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, 
como as existentes no próprio corpo (palmas, 
voz, percussão corporal), na natureza e em 
objetos cotidianos, reconhecendo os elementos 
constitutivos da música e as características de 
instrumentos musicais variados. 

Exploração de fontes sonoras. 
Reconhecimento dos elementos 
constitutivos da música e as 
características de instrumentos 
musicais variados. 

1ºT 

    

Conhecer gêneros musicais variados, 
percebendo a diversidade existente no 
repertório musical brasileiro. 

Gêneros musicais variados 
existente no repertório musical 
brasileiro. 

 

1ºT 

    

Música 

Produzir instrumentos musicais com materiais 
alternativos, para conhecer o instrumento, 
explorar seus sons e perceber a possibilidade de 
criar instrumentos e sons diversos. 

Pesquisa de sons e confecção 
de objetos sonoros. 

1ºT 

    

Notação e 
registro 
musical. 

(EF15AR16) Explorar diferentes formas de 
registro musical não convencional 
(representação gráfica de sons, partituras 
criativas etc.), bem como procedimentos e 
técnicas de registro em áudio e audiovisual, e 
reconhecer a notação musical convencional. 

Registro musical não 
convencional: representação 
gráfica de sons, partituras 
criativas etc. 

3ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Processos de 
criação 

(EF15AR17) Experimentar improvisações, 
composições e sonorização de histórias, entre 
outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou 
instrumentos musicais convencionais ou não 
convencionais, de modo individual, coletivo e 
colaborativo. 

Improvisos de sonorização em 
histórias infantis entre outros de 
modo individual, coletivo e 
colaborativo. 

2ºT 

    

Contextos e 
práticas 

(EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente 
diversas formas e gêneros de expressão 
musical, reconhecendo e analisando os usos e 
as funções. 

Gêneros musicais brasileiro.  3ºT 

   

Assistir e analisar diferentes espetáculos 
musicais, presencialmente e/ou por meio de 
vídeos, ou outros aparelhos audiovisuais, para 
conhecer os diferentes gêneros musicais 
populares e eruditos. 

Espetáculos musicais.  3ºT 

   

Elementos da 
linguagem 

(EF15AR14) Perceber e explorar os elementos 
constitutivos da música (altura, intensidade, 
timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, 
brincadeiras, canções e práticas diversas de 
composição/criação, execução e apreciação 
musical. 

Parâmetros sonoros.  3ºT 

   

Materialidades 

(EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, 
como as existentes no próprio corpo (palmas, 
voz, percussão corporal), na natureza e em 
objetos cotidianos, reconhecendo os elementos 
constitutivos da música e as características de 
instrumentos musicais variados. 

Exploração de fontes sonoras 
reconhecimento dos elementos 
constitutivos da música e as 
características de instrumentos 
musicais variados. 

 1ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Conhecer gêneros musicais variados, 
percebendo a diversidade existente no 
repertório musical brasileiro. 

Gêneros musicais variados 
existente no repertório musical 
brasileiro. 

 2ºT 
   

Música 

Realizar jogos de mãos (como “Escravos de Jó”, 
“Adoletá”, “Batom”, entre outros) e copos 
(mantendo uma sequência), cantigas de roda, 
parlendas, brincadeiras cantadas e rítmicas. 

Jogos musicais: de mãos, copos, 
cantigas de roda, parlendas, 
brincadeiras cantadas e rítmicas. 

 1ºT 

   

Notação e 
Registro 
musical. 

(EF15AR16) Explorar diferentes formas de 
registro musical não convencional 
(representação gráfica de sons, partituras 
criativas etc.), bem como procedimentos e 
técnicas de registro em áudio e audiovisual, e 
reconhecer a notação musical convencional. 

Registro musical não 
convencional: representação 
gráfica de sons, partituras 
criativas etc. 

 

3ºT    

Processo de 
criação 

(EF15AR17) Experimentar improvisações, 
composições e sonorização de histórias, entre 
outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou 
instrumentos musicais convencionais ou não 
convencionais, de modo individual, coletivo e 
colaborativo. 

Improvisos de sonorização em 
histórias infantis entre outros de 
modo individual, coletivo e 
colaborativo. 

 

3ºT    

Contextos e 
práticas 

(EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente 
diversas formas e gêneros de expressão 
musical, reconhecendo e analisando os usos e 
as funções. 

Gêneros musicais brasileiro: 
identificação e apreciação. 

 

 3ºT   

Assistir e analisar diferentes espetáculos 
musicais, presencialmente e/ou por meio de 
vídeos, ou outros aparelhos audiovisuais, para 
conhecer os diferentes gêneros musicais 
populares e eruditos. 

Espetáculos musicais e 
diferentes gêneros. 

 

 3ºT   
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Elementos da 
Linguagem 

(EF15AR14) Perceber e explorar os elementos 
constitutivos da música (altura, intensidade, 
timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, 
brincadeiras, canções e práticas diversas de 
composição/criação, execução e apreciação 
musical. 

Parâmetros sonoros (altura, 
intensidade, timbre, melodia, 
ritmo etc.)  

 

 1ºT   

Compreender e vivenciar, por meio de 
brincadeiras os elementos da música (pulso, 
ritmo, melodia, andamento e dinâmica). 

 
   

Realizar brincadeiras musicais com diferentes 
ritmos que tenham esses acentos 
(binário/marcha; ternário/valsa, entre outros). 

Brincadeiras musicais com ritmo: 
(binário/marcha; ternário/valsa, 
entre outros). 

 
 1ºT   

Música 

Conhecer o conceito de paisagem sonora e fazer 
o registro gráfico alternativo (notação não 
tradicional) dos elementos do som em paisagens 
sonoras. 
 

Paisagem sonora. 
 

 

 3ºT   

Identificar sons naturais e sons culturais. 
Sons naturais e sons culturais: 
distinguir e refletir sobre os sons 
naturais  

 
 3ºT   

Materialidades 

(EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, 
como as existentes no próprio corpo (palmas, 
voz, percussão corporal), na natureza e em 
objetos cotidianos, reconhecendo os elementos 
constitutivos da música e as características de 
instrumentos musicais variados. 

Exploração de fontes sonoras 
reconhecimento dos elementos 
constitutivos da música e as 
características de instrumentos 
musicais variados. 

 

 2ºT   
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Cantar músicas e executar jogos e brincadeiras 
cantadas, do repertório musical brasileiro, 
identificando gêneros musicais variados, 
percebendo a diversidade existente. 

Repertório brasileiro: canções e 
brincadeiras. 

 

 2ºT   

Notação e 
Registro 
musical. 

(EF15AR16) Explorar diferentes formas de 
registro musical não convencional 
(representação gráfica de sons, partituras 
criativas etc.), bem como procedimentos e 
técnicas de registro em áudio e audiovisual, e 
reconhecer a notação musical convencional. 

Registro musical não 
convencional: representação 
gráfica de sons, partituras 
criativas etc. 

 

 3ºT   

Processo de 
criação 

(EF15AR17) Experimentar improvisações, 
composições e sonorização de histórias, entre 
outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou 
instrumentos musicais convencionais ou não 
convencionais, de modo individual, coletivo e 
colaborativo. 

Improvisos de sonorização em 
histórias infantis: utilizando 
vozes, sons corporais e/ou 
instrumentos musicais 
convencionais ou não 
convencionais, de modo 
individual, coletivo e 
colaborativo. 

 

 2ºT   

Contextos e 
práticas 

(EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente 
diversas formas e gêneros de expressão 
musical, reconhecendo e analisando os usos e 
as funções. 

Gêneros musicais brasileiros.  

  1ºT  

Assistir e analisar diferentes espetáculos 
musicais, presencialmente e/ou por meio de 
vídeos, ou outros aparelhos audiovisuais, para 
conhecer os diferentes gêneros musicais 
populares e eruditos. 

Espetáculos musicais em 
diferentes gêneros. 

 

  1ºT  
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Música 

Relacionar a produção musical com o contexto 
social em tempos e espaços e sua função social. 

Produção musical.  
  1ºT  

Elementos da 
Linguagem 

(EF15AR14) Perceber e explorar os elementos 
constitutivos da música (altura, intensidade, 
timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, 
brincadeiras, canções e práticas diversas de 
composição/criação, execução e apreciação 
musical. 

Parâmetros sonoros (altura, 
intensidade, timbre, melodia, 
ritmo etc.). 

 

  1ºT  

Realizar brincadeiras musicais com diferentes 
ritmos que tenham estes acentos 
(binário/marcha; ternário/valsa, entre outros). 

Ritmo: (binário/marcha; 
ternário/valsa, entre outros). 

 
  1ºT  

Compreender os elementos da música: pulso, 
ritmo, melodia, andamento e dinâmica em 
roteiros de paisagens sonoras e repertório 
variado. 

Parâmetros sonoros (altura, 
intensidade, timbre, melodia, 
ritmo etc.). 

 

  1ºT  

Compreender o que seja paisagem sonora e por 
meio da escuta registro e gravação, colher os 
sons do entorno da escola e, registrar a 
impressão gráfica dos sons ouvidos, construindo 
um mapa cartográfico. 

Paisagem sonora.  

  3ºT  

Identificar sons naturais e sons culturais. 
Sons naturais e sons culturais: 
distinguir e refletir sobre os sons 
naturais  

 
  3ºT  
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Materialidades 

(EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, 
como as existentes no próprio corpo (palmas, 
voz, percussão corporal), na natureza e em 
objetos cotidianos, reconhecendo os elementos 
constitutivos da música e as características de 
instrumentos musicais variados. 

Exploração de fontes sonoras 
reconhecimento dos elementos 
constitutivos da música e as 
características de instrumentos 
musicais variados. 

 

    

Cantar músicas e executar jogos e brincadeiras 
cantadas, do repertório musical brasileiro, 
identificando gêneros musicais variados, 
percebendo a diversidade existente. 

Cantar músicas e executar jogos 
e brincadeiras cantadas do 
repertório musical brasileiro 

 

  2ºT  

Analisar as produções realizadas em grupo e do 
repertório musical, vivenciado em atividades 
escolares, utilizando diferentes formas de 
registro. 

Produções em grupo.  

  2ºT  

Música 

Notação e 
Registro 
Musical 

(EF15AR16) Explorar diferentes formas de 
registro musical não convencional 
(representação gráfica de sons, partituras 
criativas etc.), bem como procedimentos e 
técnicas de registro em áudio e audiovisual, e 
reconhecer a notação musical convencional. 

Registro musical não 
convencional: representação 
gráfica de sons, partituras 
criativas etc. 

 

  3ºT  

Processo de 
criação 

(EF15AR17) Experimentar improvisações, 
composições e sonorização de histórias, entre 
outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou 
instrumentos musicais convencionais ou não 
convencionais, de modo individual, coletivo e 
colaborativo. 

Improvisos de sonorização em 
histórias infantis entre outros de 
modo individual, coletivo e 
colaborativo. 

 

  

2ºT 

 

Experimentar, registrar e compartilhar 
improvisações e produções musicais variadas. 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Contextos e 
práticas 

(EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente 
diversas formas e gêneros de expressão 
musical, reconhecendo e analisando os usos e 
as funções. 

Gêneros musicais brasileiro.  

   1ºT 

Música 

Assistir e analisar diferentes espetáculos 
musicais, presencialmente e/ou por meio de 
vídeos, ou outros aparelhos audiovisuais, para 
conhecer os diferentes gêneros musicais 
populares e eruditos. 

Espetáculos musicais.  

   2ºT 

Conhecer sobre as características das músicas 
produzidas pela indústria cultural. 

Indústria cultural das músicas.  
   3ºT 

Elementos da 
Linguagem 

(EF15AR14) Perceber e explorar os elementos 
constitutivos da música (altura, intensidade, 
timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, 
brincadeiras, canções e práticas diversas de 
composição/criação, execução e apreciação 
musical. 

Parâmetros sonoros (altura, 
intensidade, timbre, melodia, 
ritmo etc.). 

 

   1ºT 

Realizar brincadeiras musicais com diferentes 
ritmos que tenham estes acentos 
(binário/marcha; ternário/valsa; quaternário, 
entre outros). 

Ritmo: (binário/marcha; 
ternário/valsa, entre outros). 

 

   1ºT 

Conhecer o conceito de paisagem sonora e fazer 
o registro gráfico alternativo (notação não 
tradicional) dos elementos do som em paisagens 
sonoras. 

Conhecer conceito de paisagem 
sonora 

 

   1ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Compreender os elementos da música: pulso, 
ritmo, melodia, andamento e dinâmica em 
roteiros de paisagens sonoras e repertório 
variado. 

Parâmetros sonoros (altura, 
intensidade, timbre, melodia, 
ritmo etc.). 

 

   1ºT 

Identificar sons naturais e sons culturais. 
Sons naturais e sons culturais: 
distinguir e refletir sobre os sons 
naturais  

 
   3ºT 

Compreender o que seja paisagem sonora e por 
meio da escuta registro e gravação, colher os 
sons do entorno da escola e, registrar a 
impressão gráfica dos sons ouvidos, construindo 
um mapa cartográfico. 

Paisagem sonora.  

   3ºT 

Conhecer músicas de concerto do mundo 
(música composta para balés, para dançar, 
para contar histórias, entre outras). 

Indústria cultural das músicas.  
   3ºT 

Identificar e refletir a música na mídia. Música na mídia.     2ºT 

Música Materialidades 

(EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, 
como as existentes no próprio corpo (palmas, 
voz, percussão corporal), na natureza e em 
objetos cotidianos, reconhecendo os elementos 
constitutivos da música e as características de 
instrumentos musicais variados. 

Exploração de fontes sonoras 
reconhecimento dos elementos 
constitutivos da música e as 
características de instrumentos 
musicais variados. 

 

   1ºT 

Cantar músicas do repertório musical brasileiro. Músicas brasileiras.     1ºT 

Analisar as produções realizadas em grupo e do 
repertório musical vivenciado em atividades 
escolares utilizando diferentes formas de 
registro. 

Repertório musical.  

   1ºT 



220 
 

UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Analisar as produções realizadas em grupo e do 
repertório musical vivenciado em atividades 
escolares utilizando diferentes formas de 
registro. 

Repertório musical.  

   2ºT 

Notação e 
Registro 
Musical 

(EF15AR16) Explorar diferentes formas de 
registro musical não convencional 
(representação gráfica de sons, partituras 
criativas etc.), bem como procedimentos e 
técnicas de registro em áudio e audiovisual, e 
reconhecer a notação musical convencional. 

Registro musical não 
convencional: representação 
gráfica de sons, partituras 
criativas etc. 

 

   3ºT 

Processo de 
criação 

(EF15AR17) Experimentar improvisações, 
composições e sonorização de histórias, entre 
outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou 
instrumentos musicais convencionais ou não 
convencionais, de modo individual, coletivo e 
colaborativo. 

Improvisos de sonorização em 
histórias infantis entre outros de 
modo individual, coletivo e 
colaborativo. 

 

   

3ºT 

Experimentar, registrar e compartilhar 
improvisações e produções musicais variadas. 

 
   

Teatro 
Contextos e 

práticas 

(EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas 
distintas de manifestações do teatro presentes 
em diferentes contextos, aprendendo a ver e a 
ouvir histórias dramatizadas e cultivando a 
percepção, o imaginário, a capacidade de 
simbolizar e repertório ficcional. 

Reconhecimento de formas 
distintas de manifestações do 
teatro. 

 

   3ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Teatro 

Elementos da 
Linguagem 

(EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida 
cotidiana, identificando elementos teatrais 
(variadas entonações de voz, diferentes 
fisicalidades, diversidade de personagens e 
narrativas etc.). 

Jogos teatrais: cenas do 
cotidiano; entonação de voz;  
figurino (caracterização da 
personagem) diversidade de 
narrativas. 

3ºT 

    

Processos de 
criação 

 

(EF15AR20) Experimentar o trabalho 
colaborativo, coletivo e autoral em improvisações 
teatrais e processos narrativos criativos em 
teatro, explorando desde a teatralidade dos 
gestos e das ações do cotidiano até elementos 
de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

Improvisação teatral: 
improvisações de cenas curtas 
do cotidiano que representem 
dia e noite. 

3ºT 

    

Realizar improvisos individual e coletivamente, 
com objetos, figurinos, adereços e outros, 
apreciando a criação do(a) colega e colocando-
se como espectador. 

Improvização. 3ºT 

    

Realizar trabalhos cênicos, a partir de situações 
do seu cotidiano, para estabelecer relações 
entre os diferentes contextos. 

Jogos teatrais a partir de 
situações do cotidiano. 

2ºT 
    

(EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de 
conta, ressignificando objetos e fatos e 
experimentando-se no lugar do outro, ao compor 
e encenar acontecimentos cênicos, por meio de 
músicas, imagens, textos ou outros pontos de 
partida, de forma intencional e reflexiva. 

Jogos teatrais e encenações a 
partir de: músicas, imagens, 
textos, entre outros, ou todos 
integrados. 

3ºT 

    

Participar de jogos teatrais por meio de: 
improvisos, mímicas, imitação de pessoas, 
objetos, animais, cenas do cotidiano, pequenos 
textos dentre outros. 

Jogos teatrais por meio de 
improvisos, mímicas, imitação, 
cenas do cotidiano, pequenos 
textos, entre outros. 

2ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

(EF15AR22) Experimentar possibilidades 
criativas de movimento e de voz na criação de 
um personagem teatral, discutindo estereótipos. 

Encenações de movimento, voz 
e criação de um personagem. 

3ºT 
    

Experimentar e representar cenicamente as 
possibilidades dramáticas na: literatura infantil, 
poemas, fábulas, provérbios, parlendas, 
pequenos contos, dentre outros, por meio de 
teatro humano e/ou de bonecos (dedoche, 
marionetes, fantoches, vara, sombra etc.), para 
conhecer e vivenciar as diversas possibilidades 
de representação. 

Teatro humano e de bonecos: 
representações por meio de 
gêneros textuais. 

1ºT 

    

Teatro 

Contextos e 
práticas 

(EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas 
distintas de manifestações do teatro presentes 
em diferentes contextos, aprendendo a ver e a 
ouvir histórias dramatizadas e cultivando a 
percepção, o imaginário, a capacidade de 
simbolizar e repertório ficcional. 

Reconhecimento de formas 
distintas de manifestações do 
teatro. 

 

3ºT    

Elementos da 
Linguagem 

(EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida 
cotidiana, identificando elementos teatrais 
(variadas entonações de voz, diferentes 
fisicalidades, diversidade de personagens e 
narrativas etc.). 

Jogos teatrais: cenas do 
cotidiano; entonação de voz;  
figurino (caracterização da 
personagem) diversidade de 
narrativas. 

 

1ºT    

Processos de 
criação 

(EF15AR20) Experimentar o trabalho 
colaborativo, coletivo e autoral em improvisações 
teatrais e processos narrativos criativos em 
teatro, explorando desde a teatralidade dos 
gestos e das ações do cotidiano até elementos 
de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

Improvisação teatral:  cenas 
curtas do cotidiano -  Eu e o 
ambiente; rotina do meu dia com 
relação a minha higiene. 

 

2ºT    
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Processos de 
criação 

Realizar improvisos individual e coletivamente, 
com objetos, figurinos, adereços e outros, 
apreciando a criação do(a) colega e colocando-
se como espectador. 

Improvização.  

3ºT    

 
Realizar trabalhos cênicos, a partir de situações 
do seu cotidiano, para estabelecer relações 
entre os diferentes contextos. 

Jogos teatrais a partir de 
situações do cotidiano. 

 
2ºT    

 

(EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de 
conta, ressignificando objetos e fatos e 
experimentando-se no lugar do outro, ao compor 
e encenar acontecimentos cênicos, por meio de 
músicas, imagens, textos ou outros pontos de 
partida, de forma intencional e reflexiva. 

Jogos teatrais e encenações a 
partir de: músicas, imagens, 
textos, entre outros, ou todos 
integrados. 

 

3ºT    

 

Participar de jogos teatrais por meio de: 
improvisos, mímicas, imitação de pessoas, 
objetos, animais, cenas do cotidiano, pequenos 
textos dentre outros. 

Jogos teatrais por meio de 
improvisos, mímicas, imitação, 
cenas do cotidiano, pequenos 
textos, entre outros. 

 

2ºT    

 
(EF15AR22) Experimentar possibilidades 
criativas de movimento e de voz na criação de 
um personagem teatral, discutindo estereótipos. 

Encenações de movimento, voz 
e criação de um personagem. 

 
3ºT    

Teatro  

Experimentar e representar cenicamente as 
possibilidades dramáticas na:  literatura infantil, 
poemas, fábulas, provérbios, parlendas, 
pequenos contos, dentre outros, por meio de 
teatro humano e/ou de bonecos (dedoche, 
marionetes, fantoches, etc.), para conhecer e 
vivenciar as diversas possibilidades de 
representação. 

Jogos teatrais; a partir da 
literatura infantil, poemas, 
fábulas, provérbios, parlendas, 
pequenos contos, dentre outros, 
por meio do teatro humano, e/ou 
de bonecos (dedoche, 
marionetes, fantoches, vara, 
sombra etc.). 

 

3ºT    
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

 
Construir textos e roteiros teatrais individual e/ou 
coletivos, baseados em leituras diversas, para 
habituar-se às características dos textos teatrais. 

Processos de criação: criação de 
roteiros teatrais a partir de 
leituras diversas. 

 
3ºT    

Contextos e 
práticas 

(EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas 
distintas de manifestações do teatro presentes 
em diferentes contextos, aprendendo a ver e a 
ouvir histórias dramatizadas e cultivando a 
percepção, o imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório ficcional. 

Manifestações teatrais diversas: 
reconhecimento, fruição e 
ampliação de repertório, 
presencial ou pelos meios 
audiovisuais. 

 

 1ºT   

Elementos da 
Linguagem 

(EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida 
cotidiana, identificando elementos teatrais 
(variadas entonações de voz, diferentes 
fisicalidades, diversidade de personagens e 
narrativas etc.). 

Jogos teatrais: cenas do 
cotidiano; entonação de voz;  
figurino (caracterização da 
personagem) diversidade de 
narrativas. 

 

 3ºT   

Processos de 
criação 

(EF15AR20) Experimentar o trabalho 
colaborativo, coletivo e autoral em improvisações 
teatrais e processos narrativos criativos em 
teatro, explorando desde a teatralidade dos 
gestos e das ações do cotidiano até elementos 
de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

Improvisação teatral:  cenas 
curtas do cotidiano -  Eu e o 
ambiente; rotina do meu dia com 
relação a minha higiene. 

 

 2ºT   

Realizar improvisos individual e coletivamente, 
com objetos, figurinos, adereços e outros, 
apreciando a criação do(a) colega e colocando-
se como espectador. 

Improviso individual e coletivo.  

 3ºT   

Realizar trabalhos cênicos, a partir de situações 
do seu cotidiano, para estabelecer relações 
entre os diferentes contextos. 

Jogos teatrais a partir de 
situações do cotidiano. 

 
 2ºT   
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Teatro 
 
 

Processos de 
criação 

(EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de 
conta, ressignificando objetos e fatos e 
experimentando-se no lugar do outro, ao compor 
e encenar acontecimentos cênicos, por meio de 
músicas, imagens, textos ou outros pontos de 
partida, de forma intencional e reflexiva. 

Jogos teatrais e encenações a 
partir de: músicas, imagens, 
textos, entre outros, ou todos 
integrados. 

 

 3ºT   

Participar de jogos teatrais por meio de: 
improvisos, mímicas, imitação de pessoas, 
objetos, animais, cenas do cotidiano, pequenos 
textos dentre outros. 

Jogos teatrais por meio de 
improvisos, mímicas, imitação, 
cenas do cotidiano, pequenos 
textos, entre outros. 

 

 2ºT   

(EF15AR22) Experimentar possibilidades 
criativas de movimento e de voz na criação de 
um personagem teatral, discutindo estereótipos. 

Encenações de movimento, voz 
e criação de um personagem. 

 
 3ºT   

Experimentar e representar cenicamente as 
possibilidades dramáticas na: literatura infantil, 
poemas, fábulas, provérbios, parlendas, 
pequenos contos, dentre outros, por meio de 
teatro humano e/ou de bonecos (dedoche, 
marionetes, fantoches, etc.), para conhecer e 
vivenciar as diversas possibilidades de 
representação. 

Jogos teatrais; a partir da 
literatura infantil, poemas, 
fábulas, provérbios, parlendas, 
pequenos contos, dentre outros, 
por meio do teatro humano, e/ou 
de bonecos (dedoche, 
marionetes, fantoches, vara, 
sombra etc.). 

 

 3ºT   

Construir textos e roteiros teatrais individual e/ou 
coletivos, baseados em leituras diversas, para 
habituar-se às características dos textos teatrais. 

Processos de criação: criação de 
roteiros teatrais a partir de 
leituras diversas. 

 
 3ºT   
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Contextos e 
práticas 

(EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas 
distintas de manifestações do teatro presentes 
em diferentes contextos, aprendendo a ver e a 
ouvir histórias dramatizadas e cultivando a 
percepção, o imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório ficcional. 

Manifestações teatrais: 
reconhecimento do teatro 
presente em diferentes 
contextos. 

 

  1ºT  

Elementos da 
Linguagem 

(EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida 
cotidiana, identificando elementos teatrais 
(variadas entonações de voz, diferentes 
fisicalidades, diversidade de personagens e 
narrativas etc.). 

Jogos teatrais a partir de cenas 
do cotidiano: encenação 
entonação de voz, figurino 
(caracterização da personagem), 
sonoplastia, adereços e outros. 

 

  3ºT  

Teatro 
Processos de 

criação 

(EF15AR20) Experimentar o trabalho 
colaborativo, coletivo e autoral em improvisações 
teatrais e processos narrativos criativos em 
teatro, explorando desde a teatralidade dos 
gestos e das ações do cotidiano até elementos 
de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

Jogos teatrais: improvisações 
teatrais diversas de cenas do 
cotidiano de diferentes matrizes 
estéticas e culturais.  

 

  3ºT  

Realizar improvisos individual e coletivamente, 
com objetos, figurinos, adereços e outros, 
apreciando a criação do(a) colega, colocando-se 
como espectador. 

Jogos teatrais: Representação 
de acontecimentos durante o dia 
e de noite. 
 

 

  2ºT  

Realizar trabalhos cênicos, a partir de situações 
do seu cotidiano, para estabelecer relações 
entre os diferentes contextos. 

Jogos teatrais: encenação de 
cenas do cotidiano. 

 
  2ºT  
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

(EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de 
conta, ressignificando objetos e fatos e 
experimentando-se no lugar do outro, ao compor 
e encenar acontecimentos cênicos, por meio de 
músicas, imagens, textos ou outros pontos de 
partida, de forma intencional e reflexiva. 

Jogos teatrais e encenações a 
partir de: músicas, imagens, 
textos, entre outros, ou todos 
integrados. 

 

  1ºT  

Participar de jogos teatrais por meio de: 
improvisos, mímicas, imitação de pessoas, 
objetos, animais, cenas do cotidiano, pequenos 
textos, entre outros. 

Jogos teatrais:  improvisos, 
mímicas, imitação de pessoas, 
objetos, animais, cenas do 
cotidiano, pequenos textos, entre 
outros. 

 

  1ºT  

(EF15AR22) Experimentar possibilidades 
criativas de movimento e de voz na criação de 
um personagem teatral, discutindo estereótipos. 

Encenações de movimento, voz 
e criação de um personagem. 

 
  2ºT  

Experimentar e representar cenicamente as 
possibilidades dramáticas na: literatura infantil, 
poemas, fábulas, provérbios, parlendas, 
pequenos contos, dentre outros, por meio de 
teatro humano e/ou de bonecos (dedoche, 
marionetes, fantoches, vara, sombra etc.), para 
conhecer e vivenciar as diversas possibilidades 
de representação. 

Teatro humano e de bonecos: 
representações por meio de 
gêneros textuais. 

 

  2ºT  
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Teatro 

Processos de 
criação 

Experimentar e representar cenicamente as 
possibilidades dramáticas na: literatura infantil, 
poemas, fábulas, provérbios, parlendas, 
pequenos contos, dentre outros, por meio de 
teatro humano e/ou de bonecos (dedoche, 
marionetes, fantoches, vara, sombra etc.), para 
conhecer e vivenciar as diversas possibilidades 
de representação. 

Teatro humano e de bonecos: 
representações por meio de 
gêneros textuais. 

 

  2ºT  

Construir textos e roteiros teatrais individual e/ou 
coletivos, baseados em leituras diversas, para 
habituar-se às características dos textos teatrais. 

Processos de criação: criação de 
roteiros teatrais a partir de 
leituras diversas. 

 
  2ºT  

Realizar práticas cênicas e fazer a relação com 
aspectos históricos do teatro. 

História do Teatro: compreender 
a origem do teatro Grego 
fazendo relação com práticas 
cênicas. 

 

  3ºT  

Processos de 
criação 

(EF15AR20) Experimentar o trabalho 
colaborativo, coletivo e autoral em improvisações 
teatrais e processos narrativos criativos em 
teatro, explorando desde a teatralidade dos 
gestos e das ações do cotidiano até elementos 
de diferentes matrizes estéticas e culturais. 

Improvisação teatral:  cenas 
curtas do cotidiano: Eu e o 
ambiente.  

 

   3ºT 

Realizar improvisos individual e coletivamente, 
com objetos, figurinos, adereços e outros, 
apreciando a criação do(a) colega e colocando-
se como espectador. 

Jogos teatrais:  objetos, 
figurinos, adereços. 

 

   3ºT 

Realizar trabalhos cênicos, a partir de situações 
do seu cotidiano, para estabelecer relações 
entre os diferentes contextos. 

Jogos teatrais: Encenações a 
partir do cotidiano. 

 
   3ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

(EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de 
conta, ressignificando objetos e fatos e 
experimentando-se no lugar do outro, ao compor 
e encenar acontecimentos cênicos, por meio de 
músicas, imagens, textos ou outros pontos de 
partida, de forma intencional e reflexiva. 

Jogos teatrais e encenações a 
partir de: músicas, imagens, 
textos, entre outros, ou todos 
integrados. 

 

   1ºT 

Participar de jogos teatrais por meio de: 
improvisos, mímicas, imitação de pessoas, 
objetos, animais, cenas do cotidiano, pequenos 
textos, entre outros. 

Jogos teatrais:  improvisos, 
mímicas, imitação de pessoas, 
objetos, animais, cenas do 
cotidiano, pequenos textos, entre 
outros. 

 

   2ºT 

Teatro 
Processos de 

criação 

(EF15AR22) Experimentar possibilidades 
criativas de movimento e de voz na criação de 
um personagem teatral, discutindo estereótipos. 

Encenações e criação de 
personagens sem estereótipos. 

 
   2ºT 

Experimentar e representar cenicamente as 
possibilidades dramáticas na: literatura infantil, 
poemas, fábulas, provérbios, parlendas, 
pequenos contos, dentre outros, por meio de 
teatro humano e/ou de bonecos (dedoche, 
marionetes, fantoches, vara, sombra etc.), para 
conhecer e vivenciar as diversas possibilidades 
de representação. 

Teatro humano e de bonecos: 
representações por meio de 
gêneros textuais. 

 

   2ºT 

Construir textos e roteiros teatrais individual e/ou 
coletivos, baseados em leituras diversas, para 
habituar-se às características dos textos teatrais. 

Processos de criação: criação de 
roteiros teatrais a partir de 
leituras diversas. 

 
   2ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Realizar práticas cênicas e fazer a relação com 
aspectos históricos do teatro. 

História do Teatro: compreender 
a origem do teatro Grego 
fazendo relação com práticas 
cênicas. 

 

   3ºT 

Artes 
Integrad

as 

Processos de 
criação 

(EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em 
projetos temáticos, as relações processuais 
entre diversas linguagens artísticas. 

Projetos temáticos integrando 
algumas linguagens artísticas: 
Meus brinquedos e minhas 
Brincadeiras. 

1ºT 

    

Integrar as linguagens da Arte: artes visuais, 
música, teatro e a dança, articulando saberes 
referentes a produtos e fenômenos artísticos e 
envolvendo as práticas de criar, ler, produzir, 
construir, exteriorizar e refletir sobre formas 
artísticas. 

Integração entre música e artes 
visuais. 

1ºT 

    

Matrizes 
estéticas 
culturais 

(EF15AR24) Caracterizar e experimentar 
brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, 
canções e histórias de diferentes matrizes 
estéticas e culturais brasileira. 

Matrizes estéticas e culturais 
brasileiras: caracterização e 
experimento de brinquedos, 
brincadeiras, jogos, danças, 
canções e histórias. 

2ºT 

    

Artes 
Integrad

as 

Patrimônio 
cultural 

(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio 
cultural, material e imaterial, de culturas 
diversas, em especial a brasileira, incluindo-se 
suas matrizes indígenas, africanas e europeias, 
de diferentes épocas, favorecendo a construção 
de vocabulário e repertório relativos às 
diferentes linguagens artísticas. 

Patrimônio cultural material e 
imaterial: conhecimento e 
valorização de culturas diversas 
em diferentes épocas. 

3ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Construir na sala de aula, de um espaço cultural 
(painel) com: fotos, reportagens, convites, 
catálogos, curiosidades, dentre outros, sobre 
eventos culturais, locais e/ou regionais, 
relacionados   às artes visuais, dança, teatro e 
música, para que conheça e valorize sobre a 
vida cultural de seu munícipio e/ou região. 

Confecção de um espaço 
cultural local e/ou regional, sobre 
eventos culturais relacionados   
às linguagens da arte. 

2ºT 

    

Conhecer produtores (as) de arte e suas obras: 
artes visuais dança, música e teatro, que 
representam em seus trabalhos artísticos 
temáticas lúdicas, que abordam brincadeiras, 
brinquedos, fatos inusitados, criança, infância 
etc., para compará-los entre si e com seus 
contextos. 

Patrimônio cultural material e 
imaterial: conhecimento e 
valorização de culturas diversas 
em diferentes épocas. 

3ºT 

    

Artes e 
Tecnologia 

(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e 
recursos digitais (multimeios, animações, jogos 
eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, 
fotografia, softwares etc.) nos processos de 
criação artística. 

Arte e tecnologia: diferentes 
tecnologias e recursos digitais 
nos processos de criação 
artística. 

3ºT 

    

Processos de 
criação 

(EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em 
projetos temáticos, as relações processuais 
entre diversas linguagens artísticas. 

Projetos temáticos integrando 
algumas linguagens artísticas: 
Minha escola (sons, 
brincadeiras, planta, maquete 
etc). 

 1ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Integrar as linguagens da Arte: artes visuais, 
música, teatro e a dança, articulando saberes 
referentes a produtos e fenômenos artísticos e 
envolvendo as práticas de criar, ler, produzir, 
construir, exteriorizar e refletir sobre formas 
artísticas. 

Integração artes visuais.  1ºT 

   

Artes 
Integrad

as 

Processo de 
criação 

Conhecer as formas estéticas híbridas, tais 
como as artes circenses, o cinema e a 
performance, para perceber e vivenciar o campo 
vasto da arte. 

Formas estéticas híbridas: 
conhecimento e fruição de artes 
circenses, cinema, performance, 
entre outras. 

 

3ºT    

Matrizes 
estéticas 
culturais 

(EF15AR24) Caracterizar e experimentar 
brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, 
canções e histórias de diferentes matrizes 
estéticas e culturais brasileira. 

Matrizes estéticas e culturais 
brasileiras: caracterização e 
experimento de brinquedos, 
brincadeiras, jogos, danças, 
canções e histórias. 

 

3ºT    

Patrimônio 
cultural 

(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio 
cultural, material e imaterial, de culturas 
diversas, em especial a brasileira, incluindo-se 
suas matrizes indígenas, africanas e europeias, 
de diferentes épocas, favorecendo a construção 
de vocabulário e repertório relativos às 
diferentes linguagens artísticas 

Patrimônio cultural material e 
imaterial de culturas diversas em 
diferentes épocas. 

 

1ºT    
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Construir na sala de aula, de um espaço cultural 
(painel) com: fotos, reportagens, convites, 
catálogos, curiosidades, dentre outros, sobre 
eventos culturais, locais e/ou regionais, 
relacionados   às artes visuais, dança, teatro e 
música, para que conheça e valorize sobre a 
vida cultural de seu munícipio e/ou região. 

Confecção de um espaço 
(painel) cultural local e/ou 
regional. 

 

2ºT    

Conhecer produtores (as) de arte e suas obras: 
artes visuais, dança, música e teatro, que 
representam em seus trabalhos artísticos 
temáticas lúdicas, que abordam brincadeiras, 
brinquedos, fatos inusitados, criança, infância 
etc., para compará-los entre si e com seus 
contextos. 

Patrimônio cultural material e 
imaterial: conhecimento e 
valorização de culturas diversas 
em diferentes épocas. 

 

3ºT    

Artes e 
Tecnologia 

(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e 
recursos digitais (multimeios, animações, jogos 
eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, 
fotografia, softwares etc.) nos processos de 
criação artística. 

Arte e tecnologia: diferentes 
tecnologias e recursos digitais 
nos processos de criação 
artística. 

 

3ºT    

Artes 
Integrad

as 

Processo de 
criação 

(EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em 
projetos temáticos, as relações processuais 
entre diversas linguagens artísticas. 
 

Projetos temáticos: articulação 
de algumas linguagens - Povos 
indígenas. 

 

 1ºT   

Conhecer as formas estéticas híbridas, tais 
como as artes circenses, o cinema e a 
performance, para perceber e vivenciar o campo 
vasto da arte. 

Formas estéticas híbridas: 
identificação de algumas. 

 

 1ºT   
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Integrar as linguagens da Arte: artes visuais, 
música, teatro e a dança, articulando saberes 
referentes a produtos e fenômenos artísticos e 
envolvendo as práticas de criar, ler, produzir, 
construir, exteriorizar e refletir sobre formas 
artísticas. 

Integração Artes visuais.  

 1ºT   

Matrizes 
estéticas 
culturais 

(EF15AR24) Caracterizar e experimentar 
brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, 
canções e histórias de diferentes matrizes 
estéticas e culturais brasileira. 

Matrizes estéticas e culturais 
brasileiras: caracterização e 
experimento de brinquedos, 
brincadeiras, jogos, danças, 
canções e histórias. 

 

 2ºT   

Patrimônio 
cultural 

(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio 
cultural, material e imaterial, de culturas 
diversas, em especial a brasileira, incluindo-se 
suas matrizes indígenas, africanas e europeias, 
de diferentes épocas, favorecendo a construção 
de vocabulário e repertório relativos às 
diferentes linguagens artísticas. 

Patrimônio cultural material e 
imaterial: conhecimento e 
valorização de culturas diversas 
em diferentes épocas. 

 

  3ºT  

Construir na sala de aula, de um espaço cultural 
(painel) com: fotos, reportagens, convites, 
catálogos, curiosidades, dentre outros, sobre 
eventos culturais, locais e/ou regionais, 
relacionados às artes visuais, dança, teatro e 
música, para que conheça e valorize sobre a 
vida cultural de seu munícipio e/ou região. 

Confecção de um espaço 
cultural local e/ou regional, sobre 
eventos culturais relacionados   
às linguagens da arte. 

 

  2ºT  
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Artes 
Integrad

as 

Conhecer produtores (as) de arte e suas obras: 
artes visuais, dança, música e teatro, que 
representam em seus trabalhos artísticos 
temáticas lúdicas, que abordam brincadeiras, 
brinquedos, fatos inusitados, criança, infância 
etc., para compará-los entre si e com seus 
contextos. 

Patrimônio cultural material e 
imaterial: conhecimento e 
valorização de culturas diversas 
em diferentes épocas. 

 

  3ºT  

Artes e 
Tecnologia 

(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e 
recursos digitais (multimeios, animações, jogos 
eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, 
fotografia, softwares etc.) nos processos de 
criação artística. 

Arte e tecnologia: diferentes 
tecnologias e recursos digitais 
nos processos de criação 
artística. 

 

  3ºT  

Relacionar obras de arte ou objetos artísticos de 
alguns diferentes períodos (Pré-história à 
Contemporaneidade, sem a obrigatoriedade de 
ser linear) a linguagens gráficas (cartaz, outdoor, 
propaganda, catálogo de museu, ilustrações e 
outros), para compreender as possibilidades do 
fazer artístico e integrar linguagens gráficas com 
pictóricas, dentre outras, em suas composições 
artísticas. 

Obras de arte.  

  

2ºT 

 

Conhecer a presença da arte: música, imagens, 
movimentos e outros em animações, novelas, 
propagandas, filmes, dentre outros, 
compreendendo sua presença e importância no 
mundo. 

Novas tecnologias e mídias: 
identificação da arte neste meios 
. 

 

  3ºT  
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Saber pesquisar na internet, de forma reflexiva, 
ética, crítica e criativa, sobre artistas visuais e 
suas obras, grupos musicais, espetáculos de 
dança e de teatro, dentre outros. 

Pesquisa na internet.  

  3ºT  

Processo de 
criação 

(EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em 
projetos temáticos, as relações processuais 
entre diversas linguagens artísticas. 

Projetos temáticos: articulação 
de linguagens artísticas - 
trabalho em grupo:  Nosso 
grupo: personalizar o grupo -  
nome, estilo de roupas, cabelo, 
gênero musical preferido etc. 

 

   1ºT 

Conhecer as formas estéticas híbridas, tais 
como as artes circenses, o cinema e a 
performance, para perceber e vivenciar o campo 
vasto da arte. 

Formas estéticas híbridas: 
identificação de algumas. 

 

   1ºT 

Artes 
Integrad

as 

Matrizes 
estéticas 
culturais 

(EF15AR24) Caracterizar e experimentar 
brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, 
canções e histórias de diferentes matrizes 
estéticas e culturais brasileira. 

Matrizes estéticas e culturais 
brasileiras: caracterização e 
experimento de brinquedos, 
brincadeiras, jogos, danças, 
canções e histórias. 

 

   

2ºT 

Patrimônio 
cultural 

(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio 
cultural, material e imaterial, de culturas 
diversas, em especial a brasileira, incluindo-se 
suas matrizes indígenas, africanas e europeias, 
de diferentes épocas, favorecendo a construção 
de vocabulário e repertório relativos às 
diferentes linguagens artísticas. 

Patrimônio cultural material e 
imaterial: conhecimento e 
valorização de culturas diversas 
em diferentes épocas. 

 

   

3ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Construir um espaço cultural com: fotos, 
reportagens, convites, catálogos, emissão de 
opinião, curiosidades, dentre outros, sobre 
eventos culturais locais relacionados às artes 
visuais, dança, música e teatro, na sala de aula, 
para que saiba sobre a vida cultural de seu 
munícipio, valorize e se sinta pertencente ao 
mesmo. 
 

 

   3ºT 

Conhecer produtores (as) de arte e suas obras: 
artes visuais, dança, música e teatro, que 
representam em seus trabalhos artísticos 
temáticas lúdicas, que abordam brincadeiras, 
brinquedos, fatos inusitados, criança, infância 
etc., para compará-los entre si e com seus 
contextos. 

Patrimônio cultural material e 
imaterial: conhecimento e 
valorização de culturas diversas 
em diferentes épocas. 

 

   3ºT 

Artes e 
Tecnologia 

(EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e 
recursos digitais (multimeios, animações, jogos 
eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, 
fotografia, softwares etc.) nos processos de 
criação artística. 

Arte e tecnologia: diferentes 
tecnologias e recursos digitais 
nos processos de criação 
artística. 

 

   3ºT 

Utilizar a tecnologia em: artes visuais, dança, 
música e teatro. 

Utilização tecnológica.  
   3ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Artes 
Integrad

as 

Artes e 
Tecnologia 

Relacionar obras de arte e objetos artísticos de 
diferentes períodos (Pré-história à 
contemporaneidade) a linguagens audiovisuais 
(cinema, televisão, computador, vídeo e outros) 
e midiáticas. 

Leitura de imagem: relacionar 
imagens pictóricas e gráficas 
diversas de tempos, contextos e 
locais diferentes. 

 

   

3ºT 
Relacionar obras de arte ou objetos artísticos 
de diferentes períodos (Pré-história à 
Contemporaneidade) às linguagens gráficas, 
digitais, audiovisuais e midiáticas (cartaz, 
outdoor, propaganda, catálogo de museu, 
ilustrações, animações, vídeos e outros), para 
compreender as possibilidades do fazer 
artístico e integração destas linguagens, dentre 
outras, em suas composições artísticas. 

Conhecer a presença da arte: música, imagens, 
movimentos e outros em animações, novelas, 
propagandas, filmes, dentre outros, 
compreendendo sua presença e importância no 
mundo. 

Novas tecnologias e mídias: 
identificação da arte neste meios 
. 

 

   3ºT 

Saber pesquisar na internet, de forma reflexiva, 
ética, crítica e criativa, sobre artistas visuais e 
suas obras, grupos musicais, espetáculos de 
dança e de teatro, dentre outros. 

Pesquisa na internet.  

   3ºT 

 

Legenda: 1º,2º, 3º, 4º e 5º se refere aos anos do Ensino Fundamental anos iniciais 
1ºT, 2ºT e 3ºT se refere a periodicidade (Trimestral) 
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4. Metodologia do Componente Curricular de Arte 
 

A metodologia será trabalhada baseada nos conteúdos e encaminhamentos sugeridos no currículo da AMOP este trabalho 

educativo em Arte requer intencionalidade e suporte teórico para superar antigas concepções e práticas de caráter tradicionalista e 

espontaneísta, como o desenvolvimento da criatividade, a reprodução de modelos, a prática da livre expressão e a instrução por 

meio de técnicas, além de clareza quanto aos objetivos, aos conteúdos e aos procedimentos metodológicos. Ao refletirmos sobre 

as diferentes metodologias referentes ao ensino da Arte no âmbito escolar, percebemos que, até então, os encaminhamentos 

metodológicos foram reduzidos, por um lado, à aplicação de uma variedade de técnicas desvinculadas dos objetivos, e, por outro, 

à prática da releitura da obra de Arte (encaminhamento próprio da Metodologia Triangular), separando, assim, a Arte da prática 

social, dando-lhe um caráter de criação, desvinculado da realidade. Com a finalidade de contribuir para a construção da 

sensibilidade estética do aluno e evitar reproduzir práticas equivocadas no ensino da Arte, optamos nesta proposta por não utilizar 

a Abordagem Triangular. Ademais, com a intenção de nos distanciarmos de concepções, ações e interpretações inadequadas 

sobre metodologia e práticas artísticas, é necessário pontuar como entendemos criatividade nesta proposta, problematizando-a a 

partir das teorias críticas. Favareto (2010) destaca a necessidade de rever a concepção de criatividade, pois, em grande parte das 

instituições escolares, ela foi consagrada como “meio para atingir um fim, ou como fim em si mesma”. De acordo com o autor, “a 

ênfase na criatividade é patente em todas as teorias pedagógicas modernas […] criatividade implica originalidade e inventividade, 

duas categorias da modernidade artística” (FAVARETO, 2010, p. 234).  

Como cada uma das linguagens artísticas apresenta especificidades com relação ao fazer, aos elementos formais e aos 

modos de percebê-las, sugerimos formas de abordagem diferentes. Para o ensino das Artes Visuais, no que toca ao trabalho com 

a fruição das imagens – sejam obras de Arte ou outras –, propõem-se exercícios de atenção prolongada e intencional, estruturados 

em quatro momentos: I) encontrar uma obra – refere-se a um tempo destinado ao encontro com a obra no espaço; II) dedicar 

atenção – refere-se a um momento de atenção prolongada diante da obra, cuja finalidade é investigá-la generosamente; III) 
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registrar a experiência – compreende um momento de registro individual daquilo que percebeu na relação com a obra; IV) 

compartilhar – primeiramente, o professor deve evitar o debate e proporcionar momentos de abertura para os alunos expor e 

compartilhar seus pontos de vista. Esse momento é coletivo, o professor deve organizar as falas, de modo que todos se escutem, 

assim o docente será mediador desse processo. O importante é que o resultado da ação pedagógica, desse “encontro com a obra” 

em que o professor é o mediador, seja a aprendizagem dos conceitos em Arte. Sugere-se, também, a utilização dos mais 

diversificados gêneros de representação pictórica; de reprodução de pinturas, desenhos, escultura, fotografia, material publicitário 

e imagens virtuais, filmes, infográficos e outros, considerando a diversidade cultural. E para a produção artística, recomenda-se um 

encaminhamento que considere a articulação entre elementos visuais e compositivos nos seus trabalhos artísticos, bem como a 

exploração de instrumentos e meios que abordem desde a produção artesanal local, até a produção artística contemporânea, que 

mobilizem recursos tecnológicos como forma de registro e como meio para a criação artística.  

No que tange à História do Paraná, é possível abordar a obra de artistas paranaenses que expressaram em suas pinturas 

as paisagens, a identidade, a história e os símbolos do Paraná, valorizando a história e cultura de nosso Estado. Para além da 

História do Paraná, é possível abordar ainda a produção artística de origem africana e indígena, por meio do estudo da produção 

escultórica, das máscaras, da estamparia e da simbologia africanas e as suas influências na Arte brasileira, bem como a produção 

indígena por meio da cerâmica, da cestaria, da tecelagem, da pintura corporal das tribos indígenas, de seus usos e significados, 

oportunizando ao aluno o reconhecimento e o diálogo com a diversidade cultural, de modo a contemplar o que está previsto na Lei 

nº 11.645, de 2008. Ao abordar o ensino de Música, no contexto escolar, temos que considerar que ela está articulada aos valores 

de um determinado grupo social, sendo composta e interpretada segundo a sua cultura.  

É importante que a mediação dos conteúdos musicais contemplem a percepção sonora e musical, a organização e o 

registro dos sons, no tempo e espaço, bem como a interpretação e a produção musical. A educação musical não está 

necessariamente vinculada ao ensino de instrumentos; cabe ao professor incentivar a prática musical, o uso do corpo e enfatizar o 



241 
 

desenvolvimento da percepção auditiva, além de adotar procedimentos para desenvolver práticas criativas, promovendo inclusive 

trabalhos interativos entre a Música e outras linguagens expressivas – Teatro, Dança, Artes Visuais. 

Como exemplo de procedimento para o ensino da Música, citamos o jogo vocal. Nesse, o professor instiga os 

participantes/alunos a criar sonoridades vocais individualmente e em grupo e a produzir pequenas peças, a partir de poesias, 

movimentos, sons e ações. Para o estudo da paisagem sonora, por exemplo, o professor pode sair com os alunos de sala de aula 

e explorar outro espaço físico da escola, orientando os alunos para a percepção e a comparação dos diferentes sons que os 

cercam (incluindo os ruídos e silêncios) e características sonoras do ambiente. É possível, ainda, solicitar que as crianças criem 

diferentes paisagens sonoras. Outra sugestão é ouvir diferentes estilos musicais – música erudita/clássica, popular ou folclórica, da 

indústria cultural –, destacando-se os timbres, as alturas, a duração e a intensidade. Para ampliar o repertório cultural dos alunos, 

pode-se explorar diferentes ritmos, incluindo os africanos e indígenas, destacando a variedade de instrumentos, de composições e 

de finalidades de cada uma dessas produções estéticas.  

Com relação ao ensino de Dança, para a maioria das crianças, e também para muitos professores, dança é sinônimo de 

“coreografia”, ou seja, de uma sequência de movimentos interligados pela música. Para além dessa definição “simplista”, a Dança 

na escola não se resume à montagem e à apresentação de uma coreografia, envolve a percepção das potencialidades corporais, a 

vivência com o corpo e o movimento, a brincadeira, a imaginação, a expressão, o auto-conhecimento, a auto-afirmação e o 

conhecimento sensível. Dessa forma, o trabalho com os conteúdos de Dança deve basear-se nas conexões entre dança, indivíduo 

e sociedade.  

Dentre as atividades relacionadas aos conteúdos específicos dessa linguagem artística, recomenda-se trabalhar com os 

elementos formais da Dança: o espaço, o tempo, o corpo, os ritmos, as ações corporais, os relacionamentos. O professor pode 

propor uma dança somente no chão; a realização de movimentos com as articulações, somente com o cotovelo, por exemplo; 

desenhar formas no espaço com os corpos; dançar uma dança lenta com uma música rápida. Ao abordar os fatores de movimento 

– peso, tempo, espaço, fluxo –, o professor pode explorar, por exemplo, os níveis de espaço (alto, médio, baixo), indicando um 
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percurso no chão, com uma fita, para que o aluno percorra-o explorando os níveis citados. O professor pode também educar o 

corpo do aluno para se tornar um instrumento expressivo, por meio de propostas que abordam as ações corporais. Por exemplo, 

uma sequência como: correr – sacudir – agachar – rodopiar – parar; ou arquear-se – levantar-se – fechar – abrir; ou ainda balançar 

– circular – espalhar – plainar; entre outras; atribuindo a esses estados expressivos, variando a velocidade, a energia muscular e o 

peso. Orientamos o professor para que, na elaboração de seu planejamento, realize uma leitura mais ampla dos conteúdos deste 

currículo (das demais disciplinas), pois há possibilidade de desenvolver um trabalho interdisciplinar entre Arte e Educação Física, 

uma vez que ambas apresentam em comum os conteúdos de Dança. Para trabalhar a reflexão e compreensão sobre Dança, uma 

possibilidade é realizar leitura e discussão com os alunos de críticas de Dança que são publicadas em jornais e revistas 

especializadas; pesquisas orientadas sobre as companhias de dança brasileiras e locais, caracterizando seus espetáculos de 

acordo com o estilo: clássico, moderno, contemporâneo entre outros. Para encaminhar a leitura dos alunos, após a fruição de um 

espetáculo de Dança, o professor pode utilizar textos-relatórios, produzidos pelos próprios alunos, sobre os inúmeros aspectos 

observados/percebidos. 

A Arte, como trabalho criador, aguça os sentidos, tem significados que não podem ser traduzidos por intermédio de 

nenhum outro tipo de linguagem. Ela capacita o homem a não ser um estranho em seu meio, é um importante instrumento para a 

identificação cultural, o reconhecimento de sua singularidade e da subjetividade do outro, ou seja, do individual e do coletivo, bem 

como para promover o respeito e valorização da diversidade, logo não pode ficar fora da escola. Diante disto, entende-se que um 

processo de ensino e de aprendizagem comprometido possibilita o acesso e cria condições – por meio da apropriação da 

produção artística e cultural produzida pela humanidade, ou seja, por meio dos conhecimentos estéticos e artísticos – para que 

todos os alunos conheçam, usufruam e compreendam a Arte e seu contexto histórico-social, com vistas à compreensão 

aprofundada de conceitos que habitualmente são interpretados de maneira superficial, bem como à formação e ao aprimoramento 

da sensibilidade estética, cumprindo, dessa forma , sua função social e humanizadora. 

Os desafios contemporâneos serão abordados em consonância com o PPP da escola. 
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4.1  Exibição De Filmes De Produção Nacional  

- Exibição de filmes de produção nacional: Lei Federal n.º 13.006/2014. Acrescenta § 8° ao art. 26 da Lei n° 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, que estabelecem as Diretrizes e Bases da educação Nacional, sobre a obrigatoriedade da exibição de 

filmes de produção nacional nas escolas de Educação Básica (mínimo 2 horas semanais). Obrigatoriedade: Instituições de ensino 

da Educação Básica. 

 

4.2  Combate a Violência 

- Combate à violência: Lei Estadual n.º 17.335/2012. Institui o Programa de Combate ao Bullying, de ação interdisciplinar e 

de participação comunitária, nas Escolas Públicas e Privadas do Estado do Paraná. Instituições de ensino da rede pública e 

privada – Educação Básica. 

 

4.3 Plano De Transição  

O momento de transição dos alunos na educação para o ensino fundamental é de muita importância, e requer uma 

preparação, visto que os alunos no ensino infantil estão acostumados a trabalhar essencialmente com a ludicidade, bem como 

com atividades de recreação, em se tratando da disciplina de artes. Há uma necessidade de se criar um critério de transição para 

as crianças irem se adaptando ao novo modelo de ensino de artes, onde se possa atender as especificidades de cada aluno, tanto 

individual como coletivamente. 

Neste sentido, inicialmente se faz necessário obter um diagnóstico da turma, explorando a bagagem de conteúdos que os 

mesmos dominam, e situá-los em uma crescente aprendizagem, considerando o que o aluno já traz consigo de experiências da 

educação infantil direcionando-o para o desenvolvimento a nível fundamental. A esse respeito, a Base Nacional Comum diz que “a 

progressão em Arte não deve ser linear, rígida ou cumulativa em relação às linguagens ou objetos de conhecimento. A proposta é 

de um movimento no qual cada nova experiência se relacione com as anteriores e as posteriores”. 
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É compreensível que a criança, ao sair da educação infantil, com cinco ou seis anos, ainda será criança até os nove anos 

de idade. Então, considerando as linguagens da infância como a brincadeira e a ludicidade, por exemplo, precisa ser mediada pelo 

docente no ensino fundamental ampliando ou reelaborando as práticas pedagógicas de forma a serem mais coerentes para e com 

a criança. 

Na disciplina de arte o processo de transição entre as turmas do 1° ano para o 2° ano, do 2º para o 3º ano, do 3º para o 4º 

e do 4º para o 5º os professores devem promover a aproximação dos alunos das duas turmas com visitas na sala de aula 

promovendo atividades de interação entre os alunos. As atividades que envolvem a aproximação dos alunos das duas turmas 

podem envolver práticas lúdicas como: apresentações musicais, teatro, exposição de releitura de obras de arte e brincadeiras 

dentre outras formas de apresentações que podem ser organizadas de forma conjunta entre os dois professores regentes de 

turma, coordenação pedagógica e direção escolar. 

Quanto aos Recursos didáticos-pedagógicos e tecnológicos o ensino de arte contempla uma ampla diversidade de 

materiais no desenvolvimento das atividades como: livro didático, papel (sulfite, craft, camurça, dobradura e etc) tinta, lápis de cor, 

pincel, cola, tesoura, cartazes, painéis, argila, algodão, E.V.A, lantejoula, barbante, cópias impressas de obras de arte de artistas 

nomeados da cultura nacional e internacional, materiais recicláveis entre outros. Usa-se também os recursos tecnológicos como o 

rádio, computador e multimídia. 

No que se refere a Flexibilização Curricular, com base o Referencial Curricular do Paraná, o contato com a arte promove 

conhecimento, reflexão e fruição de manifestações artísticas culturais diversas, levando os estudantes a entenderem a realidade e 

a realizarem novas interpretações desta, por meio de suas expressões. Desse modo, a escola pode contribuir para que eles 

construam identidades plurais, menos fechadas em círculos restritos de referência e para a formação de sujeitos atuantes diante 

da sociedade. Pensando no desenvolvimento do aluno atendendo todas as necessidades educacionais, procura-se promover um 

ensino de forma prazerosa, lúdica, na qual o aluno sinta-se seguro fazendo parte da equipe, possibilitando assim o 

desenvolvimento educacional de todos os alunos. 
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5. Avaliação do Componente Curricular de Arte 

 

No ensino da Arte, a avaliação não pode restringir-se às subjetividades, aos afetos e às emoções, nem dos alunos e nem 

dos professores. O ato avaliativo requer clareza quanto ao porque avaliar a arte, o que avaliar em arte e como avaliar a produção 

artística. Não é possível realizar uma avaliação coerente em Arte sem considerar o conhecimento específico nessa área, tanto em 

seus aspectos experimentais (práticos) quanto conceituais (teóricos). O conhecimento tem papel decisivo na avaliação que se faz 

dos trabalhos de Arte. Marques (2006) alerta: O “sentir” como único instrumento de avaliação esvazia os trabalhos, desnutre os 

artistas, joga a arte no rol das sensações e emoções indeterminadas e indecifráveis. Isso não quer dizer, obviamente, que a 

sensação, o sentimento e as emoções não façam parte do mundo da arte, pelo contrário. O que queremos enfatizar é que a 

avaliação desprovida de conhecimento da linguagem da arte está fadada ao senso comum, à arbitrariedade do gosto e às 

escolhas por afinidade e não por qualidade. (MARQUES, 2006, n.p.). No processo de ensino e aprendizagem em Arte, o ato 

avaliativo pode ser realizado em três momentos: primeiramente, para diagnosticar os conhecimentos prévios dos alunos sobre 

determinado conteúdo; durante a própria situação de aprendizagem, quando o professor identifica como o aluno interage com os 

conteúdos em estudo, e, por fim, a avaliação pode acontecer ao término de um conjunto de proposições artísticas. É importante 

que, no momento da avaliação, o professor procure articular processo de criação ao produto artístico finalizado pelo aluno para 

evitar, de um lado, a simples mensuração de um objeto ou, por outro, o expontaneísmo esvaziado de sentido. Como exposto 

anteriormente, o trabalho avaliativo requer clareza quanto aos critérios e instrumentos específicos para cada uma das linguagens 

da Arte.  

Assim, a avaliação e recuperação em Artes Visuais, Música, Dança e Teatro se dará mediante o acompanhamento e a 

verificação da assimilação dos conteúdos necessários para a aprendizagem do aluno. É necessário, ainda, que o professor 
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considere o grau de aprofundamento do conteúdo em cada ano e o nível de desenvolvimento intelectual em que o aluno se 

encontra para selecionar instrumentos de avaliação apropriados.  
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Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm>. Acesso em: 19 jun 2020. 

 

PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR - PPC 
ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS (1º AO 5º ANO) 

 
IDENTIFICAÇÃO: 
ESCOLA: Municipal do Bartolomeu Bueno da Silva – Ensino Fundamental    
MUNICÍPIO: Lindoeste – Paraná 
ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Humanas 
COMPONENTE CURRICULAR: Ciências 
CALENDÁRIO ESCOLAR: 200 dias letivos de efetivo trabalho escolar/ 800 horas ano 
1. Apresentação do Componente Curricular de Ciências 

 

De acordo com o referencial o ensino de Ciências deve conduzir o estudante a compreensão de como a ciência e a 

tecnologia são produzidas, enfatizando-as como uma forma de obter conhecimento sobre o mundo em que se oferecem 

oportunidades para interpretação dpos fenômenos naturais, para estabelecer relações dos seres humanos com o ambiente e com 

a tecnologia e assim, compreender os aspectos sobre a evolução e os cuidados da vida, da biodiversidade e do planeta. 

É fundamental possibilitar aos estudantes a vivencia de situações de aprendizagem, para que possam entender e analizar 

o contexto vivenciado propor problemas, levantar hipóteses, coletar dados sistematizar o conhecimento por meio de registros, 

elaborar conclusões e argumentos com base em evidencias, desenvolver ações de intervenções na melhoria da qualidade de vida 

individual, coletiva e socioambiental, aplicando os conhecimentos adquiridos e  apropriados ´por meio da ação investigativa. 

A ciência é uma atividade humana complexa, histórica e coletivamente construída, que influencia e sofre influências de 

questões sociais, tecnológicas, culturais, éticas e políticas. 

Desde que o homem começou a se interessar pelos fenômenos à sua volta e aprender com eles, a ciência já estava 

presente, embora não apresentasse o caráter sistematizador do conhecimento, e, há aproximadamente dez mil anos, o homem 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm
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observou que a mudança da caça e coleta para o cultivo da terra e a criação de animais interferia diretamente na natureza. A partir 

desse momento, ele assumiu outras condutas frente ao seu meio, tornando-se um observador ainda mais atento da natureza, isto 

é, estabelecia relações entre a observação do céu e os ciclos vitais de animais e plantas, com o objetivo de tirar melhor proveito da 

natureza para sua subsistência. A partir dessa evolução de pensamento, a história da ciência se construiu, propiciando 

ensinamentos, aprendizagens e relacionando os fatos históricos com a evolução dos dias atuais, norteando mudanças na forma de 

entender o mundo e transmitir conhecimento. 

A ciência não revela a verdade, mas propõe modelos explicativos construídos a partir da aplicabilidade de método(s) 

científico(s). Dessa forma tem como objeto de estudo o conhecimento científico que resulta da investigação da natureza. Somos 

todos afetados pelas relações da ciência com a cultura e com os problemas sociais, éticos e filosóficos. 

A ciência não só interfere, como tem alterado nosso modo de viver, pensar e agir. São incontestáveis os avanços da 

ciência e da tecnologia na sociedade e o lugar que esta ocupa na vida e na cultura atual. Tudo isso acaba refletindo no contexto 

escolar. Esse processo explica a complexidade do ensino de Ciências, pois a cada momento nos deparamos com novas 

produções científicas veiculadas pela mídia, o que configura novas demandas para a disciplina, bem como as constantes 

reformulações e a explicitação de conceitos até então admitidos como verdadeiros. 

O ensino de Ciências, na atualidade, tem o desafio de oportunizar a todos alunos e alunas, por meio dos conteúdos, 

noções e conceitos, uma leitura crítica de fatos e fenômenos relacionados à vida, a diversidade cultural, social e da produção 

científica. 

A disciplina de Ciências trabalha com a formação de conceitos sistematizados sobre os saberes que constitui o seu objeto 

de estudo. Para tanto, cabe ressaltar que a formação de conceitos é um processo complexo que envolve as funções psicológicas 

superiores, dentre elas a memória, o pensamento, a linguagem, o raciocínio, a abstração, o estabelecimento de relações, a 

atenção voluntária e a concentração, dentre outras. No trabalho com a ciência no contexto escolar o estudante precisa 

compreender que ela é uma atividade não-neutra, que não há verdades absolutas e inquestionáveis, que a produção cientifica é 
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coletiva, direito de todos e não privilégio de poucos. Dessa forma, ensinar como o conhecimento é produzido, exige pensá-lo numa 

dimensão de historicidade, considerando que o processo de produção é determinado, principalmente pelas condições sociais, 

assim não há que se desvincular o social do cientifico, dando-se a devida importância a cada momento socioeconômico e cultural 

na construção deste conhecimento. Para tanto, é necessário trabalhar por meio dos conteúdos, noções e conceitos que propiciem 

uma compreensão crítica de fatos e fenômenos relacionados à vida, a diversidade cultural e social, e da construção científica 

realizada pela humanidade. 

Além de promover a compreensão das interrelações e transformações manifestadas no meio, provocando reflexões e a 

busca de soluções a respeito das tensões contemporâneas, possibilitando ao aluno condições para que se aproprie dos 

conhecimentos científicos básicos da química e física, a partir dos quais poderá entender fenômenos naturais, tecnológicos 

industrial, ética versus produção cientifica, e a inter-relação homem-homem e homem-natureza.  

A Ciência, por não ser neutra, não pode ser pensada em termos de ensino como uma prática que valoriza somente as 

teorias que a sustentam, dissociadas das práticas sociais que as criam. Logo, por ser a educação uma atividade intencional, teoria 

e prática são indissociáveis no contexto de qualquer área do saber. Ou seja, a Ciência deve ser trabalhada na perspectiva 

apontada por Vázquez (1977), com a sua potencialidade de contribuir para a transformação do mundo, uma vez que tem como 

objeto de trabalho do professor o conhecimento científico, fruto da Ciência produzida historicamente pelo homem. Assim, torna-se 

importante salientar que deve ser de domínio do mesmo, a lógica própria do conhecimento científico, que tem no método científico 

o ponto que o diferencia do saber cotidiano. 

Defende-se aqui a concepção dialética da mediação, conforme Almeida, Oliveira e Arnoni (2007), que consideram os 

conceitos no seu encadeamento e nas suas relações mútuas e ações recíprocas, sendo função do professor provocar conflito 

cognitivo no aluno. Nesse contexto, o professor parte do conhecimento que o aluno já tem, ou seja, conhecimento imediato para, 

por meio da organização metodológica do conteúdo, promover a elaboração de sínteses, ou seja, partir do imediato (conhecimento 

aparentemente fragmentado, desarticulado) ao mediato (conhecimento articulado, com múltiplas relações), em outras palavras, da 
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síntese precária ou provisória à síntese das múltiplas determinações, enquanto resultante da apropriação do conhecimento 

científico, núcleo do trabalho escolar. 

O ensino de Ciências constitui, portanto, um meio importante de preparar o estudante para os desafios que surgem em 

uma sociedade preocupada em integrar, mais e mais, as descobertas cientificas ao bem-estar dos indivíduos. Deve despertar o 

espírito crítico no aluno estimulá-lo a questionar afirmações gratuitas e falaciosas, além de incentivá-lo a buscar evidencias.  

Dessa forma, o ensino contribui para o combate de preconceitos e posições autoritárias e para a construção de uma 

sociedade verdadeiramente democrática, cujos problemas sejam debatidos entre seus membros.    

Neste documento curricular o ensino de ciências é apresentado na perspectiva de que seu ensino se constitua no estudo 

das relações estabelecidas entre o homem e a natureza, ao longo da história, ou seja, na percepção, na ação do homem com 

relação à natureza e na tentativa do homem em entender e explicar os fenômenos naturais. Sendo assim, o método dialético, por 

meio da categoria da totalidade, oferece subsídios para análise da produção do homem em todos os seus aspectos. 

 

2. Objetivos. 

2.1   Objetivo geral: 

 

Proporcionar ao aluno a formação de um cidadão que se reconheça como parte do ambiente, compreendendo a sua 

dinâmica e seus fenômenos, além de compreender que a ação humana pelo e no trabalho, proporciona o conhecimento cientifico, 

a produção da tecnologia e a transformação dinâmica da natureza e do homem, dentro de um contexto histórico, político, 

econômico, ambiental e social a fim de garantir a sustentabilidade do planeta. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

• Compreender a Ciência como um processo de produção de conhecimento e uma atividade essencialmente humana; 
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• Compreender a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano parte integrante e agente de transformações do 

mundo em que vive; 

• Identificar relações entre conhecimento científico, produção de tecnologia e condições de vida, no mundo de hoje e em sua 

evolução histórica; 

• Conhecer, apreciar e cuidar do seu corpo, e da   saúde como bem individual e comum que deve ser promovido pela ação 

coletiva; 

• Reconhecer e utilizar diferentes linguagens - verbal, escrita, corporal, artística - para descrever, representar, expressar e 

interpretar fenômenos e processos naturais ou tecnológicos; 

• Combinar leituras, observações, experimentações, registros, etc., para a coleta, a organização, a comunicação e a 

discussão de fatos e informações; 

• Saber utilizar conceitos científicos básicos, associados à energia, à matéria, à transformação, ao espaço, ao tempo, ao 

sistema, ao equilíbrio e à vida; 

• Formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais, a partir de elementos das Ciências Naturais, 

colocando em prática conceitos, procedimentos e atitudes de sentido cultural e social, desenvolvidos no aprendizado escolar; 

•    Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade e determinação, recorrendo aos 

conhecimentos das Ciencias da natureza para tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a 

respeito da saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. 

(BRASIL.2017.P.232). 

                                                                                                    

3. Conteúdos do Componente Curricular de Ciências 

 



252 
 

UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Vida e 
evolução 
 
 
 
 

Corpo 
humano 

(EF01CI02) Localizar, nomear e representar 
graficamente (por meio de desenhos) partes do 
corpo humano e explicar suas funções, 
percebendo as mudanças que aconteceram 
desde seu nascimento. 

Partes do corpo e suas funções 
e identificar 
Mudanças que aconteceram em 
si mesmo desde o nascimento. 

1º 
T 
 

    

Identificar e valorizar hábitos de cuidados com o 
próprio corpo em situações do cotidiano, 
fazendo-se respeitar e respeitando o outro. 

Cuidados com o próprio corpo. 

Relacionar as partes do corpo humano com os 
sentidos, reconhecendo o que podemos 
perceber por meio deles. 

Órgãos dos sentidos, 
localizações, estímulos e 
funções. 

 
 
Hábitos 
alimentares e 
de higiene 
 
 
 

(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.  
 

Hábitos de higiene pessoal e 
saúde. 

Reconhecer a importância dos alimentos para a 
saúde do corpo, compreendendo que uma 
alimentação saudável depende de uma dieta 
equilibrada em termos de variedade, qualidade e 
quantidade de nutrientes. 

Hábitos alimentares saudáveis. 

Respeito à 
diversidade 

(EF01CI04) Comparar características físicas 
entre os colegas, reconhecendo a diversidade e 
a importância da valorização, do acolhimento e 
do respeito às diferenças. 

Semelhanças e diferenças do 
corpo humano. 
Respeito às diferenças. 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Seres vivos 
no ambiente 

Identificar a presença de seres vivos na escola e 
outros espaços, conhecer suas principais 
características, relacionando-as a capacidade de 
sobreviverem em certos ambientes. 

Seres vivos, suas características 
e a relação com o ambiente 
onde vivem. 

2º 
T  

    

Vida e 
evolução 

 

Compreender a influência do ser humano como 
agente transformador do meio para atender suas 
necessidades, reconhecendo atitudes de 
cuidados para conservação do ambiente.  

Ser humano como agente 
transformador do meio. 

2º 
T  

    

Seres vivos 
no ambiente 

(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. 

Características das plantas e 
animais e relação com o 
ambiente onde vivem. 

 

2º 
T  

   

Identificar os seres vivos aquáticos e terrestres, 
reconhecendo suas características no ambiente 
onde vive. 

Seres vivos aquáticos e 
terrestres e relação com o 
ambiente. 

 

 
 

2º 
T  

   

Compreender que os seres vivos têm um ciclo 
de vida, reconhecendo os cuidados básicos com 
as plantas e animais por meio de seu cultivo e 
criação. 

Ciclo de vida dos seres vivos. 
 
Respeito e cuidados básicos 
com plantas e animais. 

 

2ºT    
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Conhecer e valorizar a diversidade das plantas e 
animais como fator importante para o equilíbrio 
do ambiente, considerando sua relação com os 
elementos naturais abióticos (água, solo, ar etc.). 

Diversidade de plantas e animais 
como fator importante para 
equilíbrio do ambiente. 

Relação de interdependência 
entre os seres vivos e os 
elementos abióticos (água, solo, 
ar etc.). 

 

 
2ºT 

 
 

   

Plantas 
(EF02CI05) Investigar a importância da água e 
da luz para a manutenção da vida de plantas em 
geral. 

Importância da água e da luz 
para o desenvolvimento das 
plantas. 

 

2ºe 
3º 
T 

   

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. 

Partes das plantas (raiz, caule, 
folhas, flores e frutos) e suas 
funções. 

Relações entre as plantas, o 
ambiente e demais seres vivos. 

 

2ºT
3ºT 

   

Cuidados com 
o corpo 
humano 

Reconhecer a importância de hábitos saudáveis 
de higiene, (lavar as mãos, escovar os dentes, 
tomar banho, entre outros) para prevenir 
doenças e proporcionar bem-estar físico. 

Hábitos de higiene como 
prevenção de doenças, 
promoção do bem-estar e da 
saúde. 

 

1ºT    

Compreender a importância das vacinas para a 
prevenção de doenças.  

Vacinação como prevenção de 
doenças. 

 
1ºT  
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Reconhecer que seu corpo lhe pertence e só 
pode ser tocado por outra pessoa por seu 
consentimento ou por razões de saúde e 
higiene. 

Cuidados com o corpo humano.  

1ºT    

Característica
s e 
desenvolvime
nto dos 
animais 

(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. 

Modos de vida dos animais (o 
que comem, como se 
reproduzem, como se deslocam 
etc.). 

 

 1ºT   

(EF03CI05) Descrever e comunicar as 
alterações que ocorrem desde o nascimento em 
animais de diferentes meios terrestres ou 
aquáticos, inclusive o homem. 

Alterações que ocorrem nas 
diferentes fases de vida dos 
animais. 

 

 1ºT   

(EF03CI06) Comparar alguns animais e 
organizar grupos com base em características 
externas comuns (presença de penas, pelos, 
escamas, bico, garras, antenas, patas etc.). 

Características externas dos 
animais (presença de penas, 
pelos, escamas, bico, garras, 
antenas, patas etc.). 

 

 1ºT   

Vida e 
evolução 

 

Conhecer e identificar semelhanças e diferenças 
entre os animais e organizar grupos 
classificando-os em vertebrados e invertebrados. 

Semelhanças e diferenças entre 
os animais. 

 
  

1º 
T  

  

Compreender e valorizar a biodiversidade como 
fator importante para o equilíbrio do ambiente, 
estabelecendo relações com os ecossistemas 
locais. 

Animais vertebrados (peixes, 
anfíbios, répteis, aves e 
mamíferos) – características, 
relação com o homem e com o 
meio. 

 

 1ºT   
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Identificar ambientes transformados pela ação 
humana e nomear ações de degradação 
(desmatamento, queimadas, poluição, extinção 
de espécies, desperdício de água e de outros 
recursos naturais), conhecendo suas 
consequências. 

Animais invertebrados: 
diversidade, características, 
relação com o homem e com o 
meio. 

 

 1ºT   

Biodiversidad
e 

Conhecer a diversidade de ambientes e de seres 
vivos da região em que vive 

Diversidade de ambientes e de 
seres vivos da região em que 
vive 

 
 2º 

T 
  

Compreender e valorizar a biodiversidade como 
fator importante para o equilíbrio do ambiente, 
estabelecendo relações com os ecossistemas 
locais. 

Biodiversidade como fator 
importante para o equilíbrio do 
ambiente. 

 

 2º 
T 

  

Identificar ambientes transformados pela ação 
humana e nomear ações de degradação 
(desmatamento, queimadas, poluição, extinção 
de espécies, desperdício de água e de outros 
recursos naturais), conhecendo suas 
consequências. 

Ações de degradação do 
ambiente e suas consequências  

 

 2º 
T 

  

Microrganism
os 

(EF04CI06) Relacionar a participação de fungos 
e bactérias no processo de decomposição, 
reconhecendo a importância ambiental deste 
processo. 

Ação dos fungos e bactérias no 
processo de decomposição. 

 

    

(EF04CI07) Verificar a participação de 
microrganismos na produção de alimentos, 
combustíveis, medicamentos, entre outros, 
percebendo as relações entre ciência, tecnologia 
e sociedade. 

Papel dos microrganismos na 
produção de alimentos (iogurte, 
queijos, pães), combustíveis 
(etanol), medicamentos 
(antibióticos), entre outros. 

 

   
3º 
T  
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

(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. 

Formas de transmissão de 
doenças causadas por 
microrganismos, diferenciando 
os agentes causadores: vírus, 
fungos, bactérias e protozoários. 
Atitudes de medidas adequadas 
para prevenção de doenças, tais 
como hábitos de higiene, 
saneamento básico, vacinação, 
entre outros. 

 

  3ºT  

Célula – 
unidade 
básica dos 
seres vivos 

Reconhecer a célula como unidade básica dos 
seres vivos, identificando diferentes 
representações (desenhos, esquemas, 
maquetes e outros) 

Célula: unidade básica dos seres 
vivos 

 

  3ºT  

Vida e 
evolução 

Cadeias 
alimentares 

(EF04CI04) Analisar e construir cadeias 
alimentares, reconhecendo a posição ocupada 
pelos seres vivos nessas cadeias e o papel do 
Sol como fonte primária de energia na produção 
de alimentos. 

Interações entre os seres vivos 
nas cadeias alimentares. 

Sol como fonte primária de 
energia na produção de 
alimentos. 

 

  3º 
T  

 

Diferenciar seres autótrofos e heterótrofos, 
compreendendo o papel dos produtores, 
consumidores e decompositores na cadeia 
alimentar. 

Relações alimentares: 
produtores, consumidores e 
decompositores. 

 

  3º 
T 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

(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. 

Ciclo da matéria e o fluxo de 
energia no ecossistema. 

 

  3º 
T 

 
 

Sistemas do 
corpo humano 
 
 
 
Integração 
entre os 
sistemas 
digestório, 
respiratório e 
circulatório 
 

Entender o corpo humano como um todo 
integrado, organizado e constituído por um 
conjunto de sistemas (digestório, respiratório, 
circulatório, muscular, ósseo, nervoso, 
reprodutor e outros) com funções específicas 
que se relacionam entre si. 

Corpo humano como um todo 
integrado. 

 

   1ºT 

Reconhecer os níveis de organização do corpo 
humano (célula, tecido, órgão e sistema), 
identificando as funções dos principais órgãos 
que caracterizam os sistemas digestório, 
respiratório e circulatório. 

Integração entre os sistemas 
digestório, respiratório e 
circulatório. 

 
   1ºT 

Níveis de organização do corpo 
humano: célula, tecido, órgão e 
sistema. 

 
   1ºT 

Sistemas digestório, respiratório 
e circulatório: principais órgãos e 
funções. 

 
   1ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

 
Nutrição do 
organismo   

(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. 
 
(EF05CI07) Justificar a relação entre o 
funcionamento do sistema circulatório, a 
distribuição dos nutrientes pelo organismo e a 
eliminação dos resíduos produzidos.  

Nutrição do organismo: relação 
entre os sistemas que realizam 
esta função. 

 

    
 

1ºT 

 
Hábitos 
alimentares 

 
(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, relacionando a importância da 
educação alimentar e nutricional.  
 
(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.). 
 

Alimentação: grupos alimentares 
– necessidades nutricionais - 
hábitos alimentares saudáveis. 
 
Distúrbios nutricionais: 
obesidade, subnutrição etc. 
 
Saúde física e mental: atividade 
física, repouso e lazer. 

 

    
 
 
 

1º 
T  
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Matéria e 
energia 

Característica
s dos 
materiais  

Reconhecer os materiais (madeira, ferro, vidro, 
papel, plástico, entre outros) que compõem os 
objetos de uso cotidiano.  

Materiais de que são feitos os 
objetos de uso cotidiano: papel, 
vidro, madeira, metal, plástico, 
entre outros. 

 
3º 
T  

    

Matéria e 
energia 

EF01CI01) Comparar características de 
diferentes materiais presentes em objetos de uso 
cotidiano, identificando sua origem, os modos 
como são descartados e como podem ser 
usados de forma mais consciente. 
 
Investigar, por meio dos órgãos dos sentidos, as 
características dos materiais (cor, odor, textura, 
forma, entre outros) utilizados no cotidiano. 

Características dos materiais 
presentes em objetos de uso 
cotidiano – Matéria-prima do que 
são feitos – Consumo consciente 
– Descarte adequado dos 
materiais. 

3ºT 

    

Noções de 
sustentabilida
de 
 

Identificar ações que contribuam para a 
conservação do ambiente, percebendo a 
importância da separação dos resíduos sólidos, 
coleta seletiva e redução da geração de 
resíduos.  

Ações responsáveis em relação 
à conservação do ambiente: 
separação dos resíduos sólidos, 
coleta seletiva e redução da 
geração de resíduos. 

3º 
T  

    

Conhecer práticas que contribuam para 
minimizar os problemas ambientais locais (por 
exemplo: compostagem, reciclagem do vidro, do 
papel, do metal e do plástico, aproveitamento da 
água da chuva, entre outros). 

Processos simples de 
reciclagem e reaproveitamento 
de materiais. 

3º 
T  
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Prevenção de 
acidentes 
domésticos 

(EF02CI03) Discutir os cuidados necessários à 
prevenção de acidentes domésticos (objetos 
cortantes e inflamáveis, eletricidade, produtos de 
limpeza, medicamentos etc.), reconhecendo 
atitudes de segurança em relação às situações 
de risco. 

Cuidados necessários à 
prevenção de acidentes 
domésticos. 

 

 
1º 
T 
 

   

Propriedades 
e usos dos 
materiais 

(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. 

Materiais que compõem os 
objetos da vida cotidiana. 
 
Características dos objetos em 
diferentes tempos e espaços. 

 

3º 
T 

   

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.). 

 Noções das propriedades 
específicas dos materiais: 
flexibilidade, dureza, 
transparência etc. 
 
Uso dos materiais de acordo 
com suas propriedades. 

 

 
3º 
T  

   

Compreender a importância de evitar o 
desperdício de materiais na produção de objetos 
de uso cotidiano. 

Uso consciente dos materiais.  
3ºT    

Identificar tecnologias que contribuem para 
minimizar os problemas ambientais (por 
exemplo: filtros nas chaminés de fábricas, 
catalisadores nos escapamentos de automóveis, 
reciclagem do vidro, do papel, do metal e do 
plástico, entre outros). 

Tecnologias criadas pelo ser 
humano para minimizar 
problemas ambientais. 

 

3ºT    
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Produção de 
som 

(EF03CI01) Produzir diferentes sons a partir da 
vibração de variados objetos e identificar 
variáveis (forma do objeto, tamanho, material do 
que é feito etc.) que influem nesse fenômeno. 

Produção de som. 
 
Som natural e som produzido 
pelo ser humano. 
 
Percepção do som pelo ser 
humano. 

 

 
 

3º 
T  

   

Efeitos da luz 
nos materiais 

(EF03CI02) Experimentar e relatar o que ocorre 
com a passagem da luz através de objetos 
transparentes (copos, janelas de vidro, lentes, 
prismas, água etc.), no contato com superfícies 
polidas (espelhos) e na intersecção com objetos 
opacos (paredes, pratos, pessoas e outros 
objetos de uso cotidiano). 

Interação da luz com espelhos, 
objetos transparentes, 
translúcidos e opacos. 

 

  
3ºT 

  

Luz: fonte 
natural e 
artificial 

Investigar sobre as fontes de luz, identificando 
as de origem natural e artificial. 

Fontes de luz natural e artificial.  

 3ºT   

Matéria e 
energia 

Saúde 
auditiva e 
visual 

(EF03CI03) Discutir hábitos necessários para a 
manutenção da saúde auditiva e visual 
considerando as condições do ambiente em 
termos de som e luz. 

Hábitos saudáveis relacionados 
à prevenção e manutenção da 
saúde auditiva e visual, 
individual e coletiva. 
 

 

  
3ºT 

  

Poluição sonora e excesso de 
exposição à radiação solar. 

 
 3ºT   

 
Água: 

Conhecer os estados físicos da água, 
identificando-os em situações do cotidiano. 

Água: características, estados 
físicos e distribuição no planeta. 

 
  2ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

características
, estados 
físicos e 
distribuição no 
planeta 

Investigar sobre a distribuição de água no 
planeta, relacionando a sua importância para a 
vida na Terra. 

Importância da água para 
manutenção da vida na Terra. 

 
  2º 

T  
 

Identificar as principais fontes de poluição da 
água e reconhecer procedimentos de 
preservação deste recurso na natureza. 

Fontes de poluição da água.    2ºT  

Preservação dos recursos 
hídricos. 
 

 
  2ºT  

 
 
Misturas 

(EF04CI01) Identificar misturas na vida diária, 
com base em suas propriedades físicas 
observáveis (por exemplo: solubilidade de seus 
componentes), reconhecendo sua composição. 

 
Misturas presentes no dia a dia. 

 
  2ºT  

Separação de misturas 
  

  2ºT  

Transformaçõ
es reversíveis 
e não 
reversíveis 

EF04CI02) Testar e relatar transformações nos 
materiais do dia a dia quando expostos a 
diferentes condições (aquecimento, 
resfriamento, luz e umidade). 

 
Transformações nos materiais 
quando expostos a diferentes 
condições. 

 

   
2ºT 

 

Matéria e 
energia 

 

(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.). 

Mudanças reversíveis e não 
reversíveis em situações 
cotidianas. 

 

   
2ºT 

 

Ciclo 
hidrológico  

Identificar tecnologias que são utilizadas para 
facilitar as atividades do cotidiano (comer, 
estudar, conversar, brincar, deslocar-se e outras) 
relacionando-as com o desenvolvimento 
científico. 

Tecnologias criadas pelo ser 
humano para facilitar atividades 
do cotidiano. 

 

   2º 
T  
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

(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).  

Ciclo hidrológico e mudanças de 
estados físicos da água. 

 

    
2ºT 

(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.  

Cobertura vegetal e a 
manutenção do ciclo hidrológico. 
 

 
    

2ºT 

Cobertura vegetal e a 
conservação dos solos, dos 
cursos de água e da qualidade 
do ar. 

 

   2ºT 

Matéria e 
energia 

Fontes de 
energia 

(EF05CI04) Identificar os principais usos da 
água e de outros materiais nas atividades 
cotidianas para discutir e propor formas 
sustentáveis de utilização desses recursos. 

Principais usos da água nas 
atividades cotidianas. 
Uso consciente da água.  

   3º 
T  

Investigar sobre as diferentes fontes de 
produção de energia, argumentando sobre os 
possíveis impactos no ambiente. 
Reconhecer as vantagens e desvantagens no 
uso das tecnologias na produção de energia, 
percebendo a necessidade de minimizar os 
prejuízos que podem causar (por exemplo: 
poluição), como também seus benefícios para o 
planeta (por exemplo: energias renováveis). 

Fontes de energia e seus 
impactos no ambiente. 

 

    
 

3ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Propriedades 
físicas dos 
materiais 

(EF05CI01) Explorar fenômenos da vida 
cotidiana que evidenciem propriedades físicas 
dos materiais – como densidade, condutibilidade 
térmica e elétrica, respostas a forças 
magnéticas, solubilidade, respostas a forças 
mecânicas (dureza, elasticidade etc.), entre 
outras. 
 
Analisar que, na escolha dos materiais, além das 
suas propriedades também são consideradas as 
facilidades e o impacto ambiental na obtenção, 
na decomposição, no custo e no domínio de 
tecnologias para transformá-los. 

Propriedades físicas dos 
materiais: densidade, 
solubilidade, condutibilidade 
térmica e elétrica, características 
magnéticas e mecânicas dos 
materiais de uso cotidiano. 
 

 

    
3º 
T  

 
Uso dos materiais de acordo 
com suas propriedades físicas. 

 

    
3ºT 

 

Consumo 
consciente: 
noções de 
sustentabilida
de   

Reconhecer ações que possibilitem atender às 
necessidades atuais da sociedade, sem 
comprometer o futuro das próximas gerações 
(por exemplo: consumo consciente, redução do 
desperdício, preservação do patrimônio natural e 
cultural da cidade onde vive, destinação 
adequada dos resíduos, entre outros). 

 
Noções de sustentabilidade. 

 

    
3ºT 

Reciclagem 

(EF05CI05) Construir propostas coletivas para 
um consumo mais consciente e criar soluções 
tecnológicas para o descarte adequado e a 
reutilização ou reciclagem de materiais 
consumidos na escola e/ou na vida cotidiana. 

Tecnologias e alternativas para o 
descarte de resíduos sólidos. 
 

 
   3ºT 

 
Redução, reutilização e 
reciclagem dos materiais. 
 

 

    
3ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Terra e 
Universo 

Escalas de 
tempo  

(EF01CI05) Identificar, nomear e compreender 
diferentes escalas de tempo: os períodos diários 
(manhã, tarde, noite) e a sucessão de dias, 
semanas, meses e anos. 

Escalas do tempo: períodos 
diários. 
Escalas do tempo: dias, 
semanas, meses e anos. 

 2º 
T  

    

(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. 

Atividades diurnas e noturnas de 
seres humanos. 

 
2ºT 

    

Sol como o 
astro que 
ilumina a 
Terra 

Reconhecer o Sol como fonte natural de luz, 
relacionando sua importância para os seres 
vivos. 

Sol como fonte natural de luz. 
Importância do Sol para os seres 
vivos. 

 
2º 
T  

    

Observar e identificar os elementos presentes no 
céu durante o dia e durante a noite. 

Diferenças entre o dia e a noite. 
2ºT 

    

Terra e 
Universo 

Ambientes da 
Terra: 
aquáticos e 
terrestres 

Identificar as características (formato, presença 
de água, solo etc.) do planeta Terra, percebendo 
que é formado por diferentes ambientes 
aquáticos e terrestres. 

Características do planeta Terra: 
formato, presença de água, solo 
etc. 
Ambientes aquáticos e 
terrestres.  

 

2º 
T  

   

O Sol como 
fonte de luz e 
calor 

Reconhecer que o Sol é fonte de luz e calor para 
o planeta Terra e interfere nos processos que 
tem relação aos elementos da natureza (ar, 
água, solo e seres vivos). 

O Sol como fonte de luz e calor. 
Importância do Sol para os seres 
vivos. 

 

2ºT    

(EF02CI08) Comparar o efeito da radiação solar 
(aquecimento e reflexão) em diferentes tipos de 
superfície (água, areia, solo, superfícies escura, 
clara e metálica etc.). 

Efeitos da radiação solar em 
diferentes superfícies. 

 

2º 
T  
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Característica
s da Terra 

(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 do planeta Terra: 
formato esférico, a presença de 
água, solo, entre outras. 

 

 2º 
T  

  

Observação 
do céu 

(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. 

Observação de astros (Sol, 
demais estrelas, Lua e planetas) 
visíveis no céu durante o dia e 
durante a noite. 

 

 2ºT   

 
Usos do solo 

(EF03CI09) Comparar diferentes amostras de 
solo do entorno da escola com base em 
características como cor, textura, cheiro, 
tamanho das partículas, permeabilidade etc. 

Características do solo.  

 2ºT   

(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. 

Relação do solo com as diversas 
atividades humanas.  

 2º 
T  

  

Importância do solo para a 
agricultura e para a vida. 

 
 2ºT   

Terra e 
Universo 

 

 Impactos da ação humana sobre 
o solo: impermeabilidade, 
erosão, poluição, entre outros. 

 

 2ºT   

Medidas de controle dos 
impactos da ação humana no 
solo: manutenção das matas 
ciliares, separação dos resíduos, 
aterros sanitários, entre outros. 

 

 2ºT   
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Pontos 
cardeais 

(EF04CI09) Identificar os pontos cardeais, com 
base no registro de diferentes posições relativas 
do Sol e da sombra de uma vara (gnômon). 
(EF04CI10) Comparar as indicações dos pontos 
cardeais resultantes da observação das sombras 
de uma vara (gnômon) com aquelas obtidas por 
meio de uma bússola. 

 
 
Pontos cardeais. 

 

   
 

1º 
T  

 

Calendários, 
fenômenos 
cíclicos e 
cultura 

(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. 

Movimentos cíclicos da Lua e da 
Terra e a marcação do tempo. 

 

  1º 
T  

 

Sistema Solar 
e seus 
planetas 

Reconhecer os planetas do Sistema Solar, 
identificando suas características e comparando-
as com o planeta Terra. 
Identificar os componentes do Sistema Solar: 
estrelas, planetas, cometas, astros luminosos e 
iluminados, entre outros. 

Características dos planetas do 
Sistema Solar.  

  1ºT  

 
Sistema Solar e seus 
componentes. 

 

  1ºT  

Terra e 
Universo 

Constelações 
e mapas 
celestes  

(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 os períodos do 
ano que são visíveis no céu. 

 

   2º 
T 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Movimento de 
rotação da 
Terra 
 
 

Reconhecer os movimentos da Terra, rotação e 
translação, e associá-los aos períodos diários e 
as estações do ano. 
 
(EF05CI11) Associar o movimento diário do Sol 
e das demais estrelas no céu ao movimento de 
rotação da Terra. 

 
 
Movimentos da Terra:  Rotação 
e Translação. 

 

    
2ºT 

 
 
 
 

 

Periodicidade 
das fases da 
Lua 

(EF05CI12) Concluir sobre a periodicidade das 
fases da Lua, com base na observação e no 
registro das formas aparentes da Lua no céu ao 
longo de, pelo menos, dois meses. 

Fases da Lua e sua 
periodicidade. 

 

   2ºT 

Instrumentos 
óticos 

(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, associando-os aos tipos de 
informações que coletam. 

Instrumentos óticos para 
observação e registro de objetos 
e imagens. 
Uso social dos instrumentos 
óticos. 

 

    
2ºT 

 
Legenda: 1º,2º, 3º, 4º e 5º se refere aos anos do Ensino Fundamental anos iniciais 
1ºT, 2ºT e 3ºT se refere a periodicidade (Trimestral) 
 
 

4. Metodologia do Componente Curricular de Ciências 
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O desenvolvimento dos conteúdos em Ciências da Natureza não deve possuir o propósito de sequenciar o trabalho 

didático-pedagógico do educador, mas deixar evidente os vários elementos que constituem o meio em que o homem está inserido, 

e do qual o homem é totalmente dependente.  

Essa dependência ocorre, principalmente, pelo desenvolvimento no processo do conhecimento científico, sendo que este é 

estruturado e elaborado partindo de uma necessidade construída pelo próprio homem. Assim, são processos que se dão ao longo 

da história. 

Portanto, os conteúdos a serem trabalhados não podem ser representados de uma forma momentânea e estanque, mas 

estar inseridos em todos os anos da presente educação formal. A divisão em eixos temáticos para o ensino de Ciências da 

Natureza orienta-se nesse sentido, pois potencializa os trabalhos interdisciplinares.  

Porém, é importante ressaltar que a dinâmica desse processo educativo dependerá, em muito, do educador, principalmente 

pela estruturação do planejamento de suas aulas e das técnicas e metodologias de ensino utilizadas, buscando relacionar os 

conteúdos científicos apresentados nos eixos temáticos com a experiência de vida dos educandos. 

Assim, os conteúdos elencados para o trabalho na área de ensino das Ciências da Natureza estão distribuídos nos cinco 

primeiros anos do Ensino Fundamental e têm, como eixos temáticos: noções de astronomia, transformação e interação da matéria 

e energia, saúde e melhoria da qualidade de vida, os quais nessa proposta, devem ser dinamizados pela inter-relação entre a 

ciência, a tecnologia e a sociedade , as transformações que ocorrem na contemporaneidade quer seja pela ação direta para se 

propor um sistema avaliativo para qualquer que seja a área do saber, implica que a concepção de educação, ensino, escola e 

sociedade tenham uma unidade teórica que encaminhe não somente a avaliação, mas todo o processo educativo na direção de 

propiciar, ao educando, a compreensão, de forma mais ampla, da realidade social que encampa as relações homem-natureza e 

homem-homem. 

O momento inicial do trabalho com o aluno, sendo necessário indagar o que ele sabe em relação ao que será ensinado. E 

serão esses saberes o ponto de partida para o processo de ensino. Para registrar os conhecimentos, vários recursos podem ser 
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utilizados, dentre eles a dramatização, o desenho, os recortes, a colagem, a música, a poesia, a atividade prática com 

explicações/inferências, a produção de texto, a discussão, dentre outras formas de registro, adequadas às possibilidades da turma, 

contemplando registros coletivos e/ou individuais. A partir desses registros, o professor delimita o conhecimento prévio do aluno 

sobre o conteúdo e faz a comparação com o conhecimento científico que ele objetiva trabalhar. Na sequência, elabora-se a 

problematização, que determinará a tensão entre os conhecimentos e tem-se, então, o momento da confrontação das 

representações iniciais do aluno (conhecimento imediato) com o saber científico (conhecimento mediato). 

A forma de organização dependerá sempre das condições de acesso ao material para pesquisa, assim, é fundamental que 

o professor planeje com antecedência de modo a ter disponível material para pesquisa necessária à realização da atividade 

proposta. 

O professor, além de ser fonte de informação, passa a ter a função de orientar as ações. Deve estar atento a fim de que 

ocorra o ponto de tensão entre o saber inicial do aluno (imediato) e o saber científico (mediato). É responsabilidade do professor o 

domínio conceitual de modo a tratar o conteúdo em sua natureza histórica e cultural. É essencial utilizar esses momentos para que 

o aluno entenda como se efetiva a sistematização do conhecimento científico, ou seja, de forma individual e coletiva em um 

processo histórico de acertos e erros. 

 É importante que o professor faça a mediação com rigor científico da linguagem a ser utilizada. É fundamental que os 

alunos, organizados, pesquisem em materiais como o livro de Ciências e em sites para, na sequência, confrontar o resultado da 

pesquisa realizada com as inferências realizadas nos momentos anteriores, quer seja, individualmente, em pequenos grupos e no 

coletivo; ou ainda, inicialmente e, após a realização dos primeiros debates/discussões, e, finalmente, após a realização das 

pesquisas. Mediante um novo diálogo, frente ao conhecimento cotidiano e o conhecimento científico resultante do que foi 

pesquisado, com uso da nomenclatura científica, é que será levantada a necessidade ou não de reorganização dos saberes e 

conhecimentos, dos conceitos utilizados, agora com base em dados científicos. Trata-se de um momento fundamental para 
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retomar e discutir as questões com a turma, trabalhando os conceitos científicos e a terminologia adequada, oportunizando a 

compreensão dos conceitos e não apenas a mera memorização. 

O ensino de Ciências também deve incluir, de maneira transversal e integradora, a abordagem de temas “contemporâneos 

relevantes para o desenvolvimento da cidadania, que afetam a vida humana em escala local, regional e global” (BRASIL, 2017). 

 O ensino de Ciências também deve incluir, de maneira transversal e integradora, a abordagem de temas contemporâneos, 

temas esses que estão de acordo com o PPP da escola. Estudando esses conteúdos os que mais se adaptam aos conteúdos da 

disciplina de ciências serão apresentados na sequência.  

 

4.1  Prevenção da gravidez na adolescência 

 

Com base em informações de saúde e comportamentais, a proposta é despertar a reflexão e promover o diálogo entre os 

jovens e as suas famílias em relação ao desenvolvimento afetivo, autonomia e responsabilidade. E, ainda, incentivá-los a buscar 

orientações nas unidades de saúde sobre as formas de se prevenir. Assim, os adolescentes poderão tomar decisões, de forma 

mais consciente, sobre a vivência da sua sexualidade, de forma segura, responsável e com conhecimento sobre seu corpo. A ideia 

é disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da gravidez na adolescência. 

Por isso, a necessidade de diversificar a abordagem sobre prevenção da gravidez na adolescência, incluindo, palestras, diálogo 

com a família, assistência psicológica, como estratégias para prevenir/reduzir os casos de gravidez não intencional na 

adolescência. 

 

4.2  Estatuto do idoso 
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Lei n° 10.741, de 01 de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. ** art. 22°: “Nos 

currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao 

respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria”. Instituições de 

ensino da rede pública e privada – Educação Básica/ Ensino Superior.  Lei Estadual n.º 17.858/2013. Estabelece a política de 

Proteção ao Idoso. Obrigatoriedade: Não especifica.  

Pontuando em ciências naturais as fases de desenvolvimento dos seres vivos, em especial do homem e as especificidades 

de cada fase de desenvolvimento. Considerando que o cuidado com a saúde é preocupação desde o período intrauterino, 

estendendo-se ao longo da vida, quanto antes formarem-se hábitos saudáveis e preocupação com a qualidade de vida, mais 

preparados estaremos para o enfrentamento das questões que dizem respeito ao processo de desenvolvimento humano. 

Conscientizando os alunos sobre as possíveis situações da qual fará parte devido a idade em que se encontra.  

       

 4.3 Plano De Transição 

                                                                                                                               . 

O pedagógico deve atender às exigências legais, sem, contudo, ferir os pressupostos teóricos que sustentam as práticas 

pedagógicas. Assim, conforme delimitado nos pressupostos filosóficos, psicológicos e pedagógicos, na tensão entre o que se tem 

instituído e o que se almeja formar, encontra-se situado o trabalho com o ensino dos conteúdos essenciais e também uma nova 

relação da criança com o meio a qual se encontra a partir de agora.  

- Da Educação Infantil para o Ensino Fundamental 

Quando acolhemos o aluno da educação infantil o professor deverá facilitar a relação do educando com o professor do ano 

letivo vigente, oportunizando a socialização e a confiança entre alunos x professor x comunidade escolar.  

- 1º ano para o 2º ano 
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O professor retomará não só os conteúdos vistos anteriormente de maneira lúdica mais também conquistar a amizade do 

aluno, proporcionado assim um desenvolvimento educacional e na familiarização com o meio. 

- 2º ano para o 3º ano  

Proporcionar uma socialização dos alunos com o professor do ano seguinte de maneira clara e objetiva. Transmitindo 

confiança e um dialogo de companherismo onde ambos estreitam os laços de relacionamento. 

- 3º ano para 4º  

Oportunizar aos alunos um contato de confiança, mas também de responsabilidade com dinâmicas de acordo com a idade 

do mesmo. Já no inicio do ano letivo realizar junto com os alunos um mural contendo regrar a serem seguidas no decorrer do ano 

letivo para um bom relacionamento não só em sala de aula, mas também com toda a comunidade escolar. Enfatizando que essas 

regras ajudarão no ensino aprendizagem. 

- 4º ano para o 5º ano 

Possibilitar aos alunos um contato direto com o professor do ano seguinte em forma de dialago, entrevista brincadeiras e 

gincanas culturais com o objetivo de adquirir uma visão dos conteúdos da turma seguinte, facilitando assim uma interação com o 

meio, sem gerar um impacto a mudança de ritmo. 

- 5º ano para o 6º ano 

Toda a comunidade escolar poderá fazer em forma de intercambio uma relação com a turma seguinte com o objetivo de 

proporcionar uma relação comum novo ritimo já que o 6º ano é organizado com mais professores e também o tempo das 

disciplinas são estipulados de maneira reduzida em relação ao ensino dos anos inicias. É importante também nesse momento 

ouvir o aluno, suas dúvidas em relação a sequencia de estudos e procurar tranquiliza-lo para uma melhor adaptação no novo 

processo de aprendizagem. 

No que se refere a proposta de Flexibilização Curricular, de acordo com Referencial Curricular do Paraná, o ensino de 

Ciências, precisa assegurar aos estudantes do Ensino Fundamental o acesso ao conhecimento produzido e sistematizado pela 
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humanidade, como também, o acesso a procedimentos e estratégias da investigação científica, na perspectiva do ensino que 

aborde todos os conteúdos atendendo as necessidades educacionais. Portanto, é fundamental possibilitar aos estudantes a 

vivência de situações de aprendizagem, para que possam: entender e analisar o contexto vivenciado, propor problemas, levantar 

hipóteses, coletar dados, sistematizar o conhecimento por meio de registros, elaborar conclusões e argumentos com base em 

evidências, desenvolver ações de intervenção na melhoria da qualidade de vida individual, coletiva e socioambiental, aplicando os 

conhecimentos adquiridos e apropriados por meio da ação investigativa. 

De acordo com o Curriculo Básico é importante se ter clareza de qual é a intencionalidade dessa aula, ou melhor, do 

conteúdo a ser trabalhado, daí a importância das práxis acontecer na aula, bem como os alunos e as suas necessidades 

educacionais. O educador deve ter clareza e agir de forma consciente no que se refere à prática utilizada, à teoria que embasa 

essa prática e ao conteúdo disciplinar trabalhado, para, então, desenvolver no educando a criticidade da ação humano-social. 

 

5. Avaliação do Componente Curricular de Ciências 

 

Nessa perspectiva, a avaliação deve atuar no processo educativo como mecanismo que possibilite verificar a aprendizagem 

a partir do estabelecimento dessas relações, ocorrendo de forma contínua e cumulativa, pois o conteúdo, ao ser trabalhado, terá 

como perspectiva a fusão da teoria, que não se limitará à pura apreensão de conteúdo, mas que se fundamente e se funde na 

prática social mais ampla. 

Assim, a avaliação e a recuperação de estudos se constituem num processo constante de aperfeiçoamento da prática do 

educador quando este objetiva a totalidade da prática educativa e, da mesma forma, se constitui, para o educando, em um 

processo permanente de apreensão da realidade, compreendendo-a como histórica, não em seu aspecto linear, mas em sua 

dinâmica. 
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A avaliação do processo de ensino de aprendizegem deve ter embasamento no PPP da instituição, a qual coloca que 

avaliação deve ser formativa, diagnóstica e processual, além disso prevê também momentos distintos de avaliação escolar por 

meio de dois instrumentos de avaliação, com oferta de recuperação. 

Os processos avaliativos estão previstos em calendário escolar, devendo ser registrados no livro de chamada da turma, 

bem como a disciplina e devem ser aplicados de acordo com o planejamento, de forma clara e objetiva, em momentos distintos 

durante o trimestre. 
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PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR - PPC 
ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS (1º AO 5º ANO) 

 
IDENTIFICAÇÃO: 
ESCOLA: Municipal do Bartolomeu Bueno da Silva – Ensino Fundamental    
MUNICÍPIO: Lindoeste – Paraná 
ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagens  
COMPONENTE CURRICULAR: Educação Física 
CALENDÁRIO ESCOLAR: 200 dias letivos de efetivo trabalho escolar/ 800 horas ano 

 

1. Apresentação do Componente Curricular de Educação Física 
 

A Educação Física é um componente curricular que está contido na área das linguagens. Segundo Neira (2018), vale 

lembrar que uma brincadeira, dança, lutas,  esporte ou ginástica é um texto da cultura produzido pela linguagem corporal, passível, 

portanto de inúmeras leituras, elaborações e reelaborações. Sendo a Educação Física um componente da área das Linguagens, é 

de se esperar também, a proposição de situações didáticas que promovam a leitura dos códigos presentes nas práticas corporais 

e a análise dos significados e circulação.  

http://www.amop.org.br/wp-content/uploads/2019/07/PROPOSTA-PEDAG%C3%93GICA-CURRICULAR_2020-1.pdf
https://novaescola.org.br/guias/171/ciencias?gclid
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ciencias.pdf
https://novaescola.org.br/conteudo/48/o-que-ensinar-em-ciencias
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Segundo o Referencial Curricular do Paraná, entende-se que é de fundamental importância termos clareza da função social 

da Educação Física na escola, para definirmos a nossa prática pedagógica em consonância com os propósitos da mesma. Assim, 

pode-se dizer que tal função social consiste em contribuir significativamente no processo de formação humana integral dos sujeitos 

construtores da sua própria história e da cultura, críticos e criativos, capazes de identificar e reconhecer seu próprio corpo e os dos 

demais, seus limites e possibilidades. No cotidiano escolar, a Educação Física pode ampliar ainda mais sua importância 

pedagógica à medida que, por meio do seu objeto de Ensino/Estudo, estabelece relações dialéticas com conceitos, fundamentos e 

teorias tradicionalmente abordados em outras áreas. Isso se torna fundamental para a reflexão pedagógica dos estudantes em 

uma perspectiva que possibilite o entendimento de totalidade das manifestações da Cultura Corporal. 

Percebendo a historicidade do desenvolvimento do homem primitivo como resultado do fazer-se cotidianamente frente às 

adversidades e às necessidades, é que se visualiza a importância de tratar a noção cultural da Educação Física no âmbito escolar, 

a fim de promover a reflexão sobre a consciência corporal, bem como essa concepção se estabeleceu ao longo da trajetória 

humana, mas principalmente como compreender e traduzir esse conhecimento na prática escolar, como parte do patrimônio 

cultural e também como instrumento político de atuação do sujeito no meio. 

O homem foi transformando a natureza, criou instrumentos por meio do trabalho e, simultaneamente, construiu a sua 

cultura, a sua corporeidade, construindo-se como ser social. Contudo, a produção dos bens necessários à sobrevivência não 

ocorre de forma individual, pois não conseguimos produzir sozinhos e isolados todos os bens de que necessitamos para viver. 

A Educação Física tem como objeto de estudo e de ensino a Cultura Corporal, o que pressupõe a necessidade de entendê-

la no âmbito do espaço/tempo da vida na sociedade de classes. 

Portanto, a Educação Física é um produto da cultura humana, resultante da sua relação com o eu, com o outro e com o 

mundo que decorre na produção material do homem que se constitui em um elemento essencial da vida. 

  

2. OBJETIVOS 
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2.1 OBJETIVOS GERAIS 

Tendo como princípio os pressupostos da Proposta Pedagógica Curricular do Oeste do Paraná - AMOP e no diálogo com as 

orientações do Referencial Curricular do Paraná (2018), compreendemos e objetivamos para esse componente, nos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental uma clara preocupação com a abordagem que enfatiza para a área, o trabalho com as práticas corporais 

como fenômeno cultural dinâmico, diversificado, pluridimensional, singular e contraditório, permitindo ao aluno a possível 

apropriação e utilização da Cultura Corporal que lhe possibilite a participação consciente, confiante e autoral na sociedade em que 

vive. Essa perspectiva objetivada pela Educação Física constitui-se como uma ação pedagógica capaz de estimular a reflexão e o 

acesso a diferentes concepções e representações do homem, da sociedade e do mundo, por meio do entendimento das 

manifestações e dos conhecimentos historicamente produzidos pelo homem, o que ocorre por meio de um processo dialético com 

os fundamentos e as teorias abordadas na escola por outras áreas.  

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Serão ofertados ao longo do processo de ensino e aprendizagem na disciplina do componente curricular Educação Física, 

no Ensino Fundamental, Anos Iniciais, os elementos teóricos e práticos para que o aluno possa entrar em contato com o que 

propõe as seis Unidades Temáticas, subsidiando condições para a apreensão dos objetos de conhecimento e dos objetivos de 

aprendizagem, de tal forma que, em meio ao processo, o professor possa identificar essa apropriação, como sugerido no quadro 

abaixo:  

- Brincadeiras e Jogos: Reconhecimento das regras dos jogos, identificando os espaços e aplicando os movimentos específicos, 

por meio da vivência de brincadeiras e de jogos de tal forma que o aluno demonstre a apropriação das semelhanças e das 

diferenças existentes nos jogos da cultura brasileira, indígena, africana e do mundo. 
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- Ginástica: Conhecimento da classificação das ginásticas através da experimentação dos elementos básicos e por meio das 

vivências, demonstrando o domínio das “categorias de movimento” (equilíbrio, locomoção e manipulação), bem como a 

manipulação e a combinação de movimentos com os aparelhos da ginástica, reconhecendo os limites do próprio corpo e do outro 

e aplicação das capacidades físicas nos movimentos.   

- Danças: Vivência das danças (local, regional, do Brasil e do mundo), ampliando as experiências corporais, bem como a 

compreensão e a experimentação das danças de matrizes Indígena e Africana, explorando ritmos, passos e espaços na e com a 

execução das formações corporais com: elementos, planos, níveis e ritmos musicais. 

- Esportes: Diferenciação entre jogo e esporte, bem como a transformação do jogo em esporte, classificando as diferentes 

modalidades esportivas. Refletir sobre as diferentes características que determinam os jogos esportivos de precisão, de marca, de 

campo e taco, de rede/parede e de invasão, reconhecendo os elementos comuns entre eles.  

Conhecimento sobre a origem milenar das lutas reconhecendo-as como prática da cultura corporal de movimento, diferenciando 

lutas de brigas. Experimentar movimentos de várias lutas vivenciando situações de equilíbrio e desequilíbrio percebendo as 

dificuldades inerentes a essas situações, respeitando as características físicas dos oponentes e reconhecendo a luta como 

acessível a ambos os gêneros.  

- Lutas: Reconhecimento das diferentes Práticas Corporais de Aventura, identificando o meio onde elas ocorrem e os riscos 

envolvidos, demonstrando e respeitando os limites e a segurança de si e do outro, assim como o respeito pelo meio ambiente e ao 

patrimônio público. Conhecimento sobre a origem milenar das lutas reconhecendo-as como prática da cultura corporal de 

movimento, diferenciando lutas de brigas. Experimentar movimentos de várias lutas vivenciando situações de equilíbrio e 

desequilíbrio percebendo as dificuldades inerentes a essas situações, respeitando as características físicas dos oponentes e 

reconhecendo a luta como acessível a ambos os gêneros.  

 

3. Conteúdos do Componente Curricular de Educação Física 
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UNIDADE 
TEMÁTIC

A 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brincadeir
as e 
Jogos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brincadeiras e 
jogos da 
cultura 
popular 
presentes no 
contexto 
comunitário 
local e 
regional 

(EF12EF01) Experimentar, fruir, compreender e 
recriar diferentes brincadeiras e jogos da 
cultura popular presentes no contexto 
comunitário local e regional, reconhecendo e 
respeitando as diferenças individuais de 
desempenho dos colegas, valorizando o 
trabalho coletivo e enfatizando a manifestação 
do lúdico. 
 
(EF12EF02) Explicar, por meio de múltiplas 
linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as 
brincadeiras e os jogos populares, do contexto 
comunitário local e regional, reconhecendo e 
valorizando a importância desses jogos e 
brincadeiras para suas culturas de origem. 
 
(EF12EF03) Planejar e utilizar estratégias para 
resolver desafios de brincadeiras e jogos 
populares do contexto comunitário local e 
regional. 
 
(EF12EF04) Colaborar na proposição e na 
produção de alternativas para a prática, em 
outros momentos e espaços, de brincadeiras, 
jogos e demais práticas tematizadas na escola, 
produzindo textos (orais, escritos, audiovisuais) 
para divulgá-las na escola e na comunidade. 

Amarelinha, Elástico, 5 Marias, 
Caiu no poço, Mãe pega, Stop, 
Bulica, Bets, Peteca, Fito, Raiola, 
Relha, Corrida de sacos, Pau 
ensebado, Paulada ao cântaro, 
Jogo do pião, Jogo dos paus, 
Queimada, Caçador, Policia e 
ladrão dentre outros. 
Jan ken po. 

1º 
T 

 

 

 

 

 

 

1º 
T 
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UNIDADE 
TEMÁTIC

A 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

 
 
 
 
 
 
 
Brincadeir
as e 
Jogos 
 Brincadeiras e 

jogos 

populares e 

tradicionais de 

matrizes 

Indígena e 

Africana 

(EF35EF01) Experimentar e fruir brincadeiras e 
jogos populares e tradicionais de matrizes 
Indígena e Africana, e recriá-los, valorizando a 
importância desse patrimônio histórico cultural. 
 
(EF35EF02) Planejar e utilizar estratégias para 
possibilitar a interação, a socialização e a 
participação segura de todos os estudantes em 
brincadeiras e jogos populares e tradicionais de 
matrizes Indígena e Africana. 
 
(EF35EF03) Descrever, por meio de múltiplas 
linguagens (corporal, oral, escrita, audiovisual), 
as brincadeiras e os jogos populares e 
tradicionais de matrizes Indígena e Africana, 
explicando suas características e a importância 
desse patrimônio histórico cultural na 
preservação das diferentes culturas. 
 
(EF35EF04) Recriar, individual e coletivamente, 
e experimentar, na escola e fora dela, 
brincadeiras e jogos populares e tradicionais de 
matrizes Indígena e Africana, e demais práticas 
tematizadas na escola, adequando-as aos 
espaços públicos disponíveis. 
  
 
 

Matriz Indígena: Adugo/Jogo da 
onça, Tydimure/Tihimore, Corrida 
com Tora, Contra os 
marimbondos, Pirarucu foge da 
rede/Pirarucu fugitivo, 
Ronkrã/Rõkrã/Rokrá, 
Peikrãn/Kopü- Kopü/Jogo de 
peteca, Jogo de bolita, Jogo Buso 
dentre outros.  
Matriz Africana: Shisima, Terra e 
mar, Pegue o bastão, Jogo da 
velha, Labirinto, Mbube Mbube 
(Imbube), entre outros. 
 
 

 

 1º 
T 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bilboque,  Esconde  esconde, 
Gato mia, Pega Pega, Pé na lata, 
Ioiô, Pipa, Amarelinha, Elástico, 
Bola queimada, entre outras. 

 

  1º 
T 
 

 

Jan Ken Po, Bets, Dodge ball, 
Bola queimada, Amarelinha, 
Jogos de perseguição (em círculo, 
em travessia, espalhados), 
Bugalha, Pula cela, Perna de pau, 
Cabo de guerra, Gude, Ioiô, 
Bilboque, Pipa Pião, entre outras. 

 

  
 

 1º 
T 
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UNIDADE 
TEMÁTIC

A 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Danças 

Brincadeiras 
cantadas e 
cantigas de 
roda 
 
 

(EF12EF11) Experimentar e fruir diferentes 
brincadeiras cantadas, cantigas de roda, 
brincadeiras rítmicas e expressivas, e recriá-
las, respeitando as diferenças individuais e de 
desempenho corporal, valorizando os aspectos 
motores, culturais e sociais de cada uma delas. 
 
(EF12EF12) Identificar os elementos 
constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das 
brincadeiras cantadas, cantigas de roda, 
brincadeiras rítmicas e expressivas, 
valorizando e respeitando as manifestações de 
diferentes culturas. 

Gato e rato, Adoletá, Capelinha 
de melão, Caranguejo, Atirei o 
pau no gato, Ciranda cirandinha, 
Escravos de Jó, Lenço atrás, 
Dança da cadeira, entre outras. 

2º 
T 
 

 
 

   
 
 

 

Danças do 
contexto 
comunitário 
local e 
regional 

(EF12EF11) Experimentar e fruir diferentes 
danças do contexto comunitário local e regional 
(brincadeiras cantadas, rodas cantadas, 
brincadeiras rítmicas e expressivas) e recriá-
las, respeitando as diferenças individuais e de 
desempenho corporal. 
 
(EF12EF12) Identificar e se apropriar dos 
elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos, 
entre outros elementos) das danças do 
contexto comunitário local e regional, 
valorizando e respeitando as manifestações de 
diferentes culturas. 

Gato e rato, Adoletá, Capelinha 
de melão, Caranguejo, Atirei o 
pau no gato, Ciranda cirandinha, 
Escravos de Jó, Lenço atrás, 
Dança da cadeira dentre outras; 
Vanerão, Sertanejo, Fandango, 
Quebra-Mana, Nhô-Chico, Pau de 
Fitas, entre outras.  

 

2º 
T 
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UNIDADE 
TEMÁTIC

A 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Danças 
Danças do 
Brasil 

(EF35EF09) Experimentar, (re)criar e fruir 
atividades rítmicas e expressivas, danças 
populares e tradicionais do Brasil, valorizando e 
respeitando os diferentes sentidos e 
significados dessas danças em suas culturas 
de origem. 
 

Forró, Frevo, Arrocha, Samba, 
Samba de Gafieira, Soltinho, 
Pagode, Lambada, Xote, Xaxado, 
quadrilha, entre outras. 

 

  
2º 
T 

 

 
2º 
T 

 

 
2º 
T 
 

(EF35EF10) Comparar e identificar os 
elementos constitutivos comuns e diferentes 
(ritmo, espaço, gestos) em danças populares e 
tradicionais do Brasil. 
 
(EF35EF11) Formular e utilizar estratégias para 
a execução de elementos constitutivos das 
danças populares e tradicionais do Brasil. 
 
(EF35EF12) Compreender o movimento rítmico 
como forma de expressão corporal e de 
representação social, e ainda, identificar 
situações de injustiça e preconceito geradas 
e/ou presentes no contexto das danças e 
demais práticas corporais, desenvolvendo uma 
consciência crítica e reflexiva sobre seus 
significados e discutir alternativas para superá-
las, valorizando as diversas manifestações 
culturais. 
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UNIDADE 
TEMÁTIC

A 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Danças 

Danças de 
matrizes 
Indígena e 
Africana 

(EF35EF09) Experimentar, (re)criar e fruir 
atividades rítmicas e expressivas, danças de 
matrizes Indígena e Africana, valorizando e 
respeitando os diferentes sentidos e 
significados dessas danças em suas culturas 
de origem. 

Matriz Indígena: Toré, Kuarup, 
Acyigua, Atiaru, Buzoa, Da onça, 
Do Jaguar, Kahê-Tuagê, Uariuaiú, 
Cateretê, Caiapós, Cururu, 
Jacundá, O gato, entre outras.  
  
Matriz Africana: Ahouach, Guedra, 
Schikatt, Gnawa, Quizomba, 
Semba, entre outras.  
  

 

  2º 
T 
 

 

 
(EF35EF10) Comparar e identificar os 
elementos constitutivos comuns e diferentes 
(ritmo, espaço, gestos) nas danças de matrizes 
Indígena e Africana. 
 

  

(EF35EF11) Formular e utilizar estratégias para 
a execução de elementos constitutivos das 
danças de matrizes Indígena e Africana. 
 
(EF35EF12) Compreender o movimento rítmico 
como forma de expressão corporal e de 
representação social e, ainda, identificar 
situações de injustiça e preconceito geradas 
e/ou presentes no contexto das danças e 
demais práticas corporais, discutindo 
alternativas para superá-las e desenvolvendo 
uma consciência crítica e reflexiva sobre seus 
significados, valorizando as diversas 
manifestações culturais. 
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UNIDADE 
TEMÁTIC

A 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Danças 
Danças do 
Mundo 

(EF35EF09) Experimentar, (re)criar e fruir 
atividades rítmicas e expressivas, danças 
populares e tradicionais do mundo, valorizando 
e respeitando os diferentes sentidos e 
significados dessas danças em suas culturas 
de origem. 
 
(EF35EF10) Comparar e identificar os 
elementos constitutivos comuns e diferentes 
(ritmo, espaço, gestos) em danças populares e 
tradicionais do mundo. 
 
(EF35EF11) Formular e utilizar estratégias para 
a execução de elementos constitutivos das 
danças populares e tradicionais do mundo. 
 

Valsa, Tango, Bolero, Cha-Cha-
Cha, Zook, Swing, Fox-Trot, 
Rumba, Mambo, vaneira, 
marchinhas de bandas, entre 
outras.  

 

   2º 
T 
 

(EF35EF12) Compreender o movimento rítmico 
como forma de expressão corporal e de 
representação social, e ainda identificar 
situações de injustiça e preconceito geradas 
e/ou presentes no contexto das danças e 
demais práticas corporais, desenvolvendo uma 
consciência crítica e reflexiva sobre seus 
significados e discutindo alternativas para 
superá-las, valorizando as diversas 
manifestações culturais. 
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UNIDADE 
TEMÁTIC

A 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Ginásticas 

Ginástica 
geral e o 
reconhecimen
to do corpo 

(EF12EF07) Experimentar, fruir e identificar 
diferentes elementos básicos da ginástica 
(equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, 
com e sem materiais), da ginástica geral e do 
movimento humano, de forma individual e em 
pequenos grupos, adotando procedimentos de 
segurança. 
 
(EF12EF08) Planejar e utilizar estratégias para 
a execução de diferentes elementos básicos da 
ginástica, da ginástica geral e do movimento 
humano. 
 
(EF12EF09) Participar da ginástica geral, 
identificando e vivenciando as potencialidades 
e os limites do corpo, e respeitando as 
diferenças individuais e de desempenho 
corporal. 
 

Jogos gímnicos, Movimentos 
gímnicos (balancinha, vela, 
rolamentos, paradas, estrela, 
rodante, ponte) dentre outras; 
Significado de corpo humano, 
esquema corporal, segmentos 
maiores e menores, órgãos do 
corpo, percepção sensorial, 
percepção motora, entre outras. 

3º
T 

3º 
T 
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UNIDADE 
TEMÁTIC

A 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

(EF12EF10) Descrever, por meio de múltiplas 
linguagens (corporal, oral, escrita e 
audiovisual), as características dos elementos 
básicos da ginástica, da ginástica geral e do 
movimento humano, identificando a presença 
desses elementos em distintas práticas 
corporais, bem como em ações e tarefas do 
cotidiano, questionando padrões estéticos e 
prevenindo práticas de bullying. 
Experimentar e explorar sensações corporais 
diversas e compreender como o corpo 
movimenta-se, comunica-se, relaciona-se e 
expressa-se por meio dos sentidos. 
 
Identificar, usar e apropriar-se da percepção 
dos lados do corpo e a predominância lateral, 
permitindo um conhecimento de si mesmo em 
relação ao outro. 
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UNIDADE 
TEMÁTIC

A 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Ginásticas 
Ginástica 
geral 

(EF35EF07) Experimentar, fruir de forma 
coletiva, combinações de diferentes elementos 
da ginástica geral (equilíbrios, saltos, giros, 
rotações, pontes, estrelas, acrobacias, com e 
sem materiais), compreendendo e propondo 
coreografias com diferentes temas do 
cotidiano. 
 
(EF35EF08) Planejar e utilizar estratégias para 
resolver desafios na execução de elementos 
básicos de apresentações coletivas de 
ginástica geral, reconhecendo e respeitando as 
potencialidades e os limites do corpo, adotando 
assim, procedimentos de segurança. 

Jogos gímnicos, Movimentos 
gímnicos (balancinha, vela, 
rolamentos, paradas, estrela, 
rodante, ponte) dentre outras; 
Significado de corpo humano, 
esquema corporal, segmentos 
maiores e menores, órgãos do 
corpo, percepção sensorial, 
percepção motora, entre outras. 

 

  
 
 

3º 
T 
 

 
 
 

2º 
T 
 

 
 
 

3º 
T 
 

 
Conhecer e compreender o próprio corpo, as 
habilidades, estruturas e coordenação motoras, 
orientação e estruturação espaço temporal, 
esquema e percepção corporal. 
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UNIDADE 
TEMÁTIC

A 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Esportes 
Jogos 
esportivos de 
precisão 

(EF12EF05) Experimentar e fruir prezando pelo 
trabalho coletivo e pelo protagonismo, a prática 
de jogos esportivos de precisão, por meio de 
atividades e jogos diversificados, adequados à 
realidade escolar e que evidenciem a 
modalidade esportiva ensinada, identificando 
os elementos comuns a esses jogos esportivos 
e refletindo sobre os aspectos culturais e 
sociais que envolvem a prática das referidas 
modalidades, enfatizando a manifestação do 
lúdico. 
 
(EF12EF06) Apresentar e discutir a importância 
da observação das normas e das regras dos 
jogos esportivos de precisão para assegurar a 
integridade própria e as dos demais 
participantes, valorizando a ética, a 
cooperação, o respeito e acolhimento às 
diferenças, a competição saudável e o espírito 
esportivo. 

Jogos que evidenciem 
conhecimentos e práticas ligadas 
aos esportes de precisão como: 
Bocha, Golfe, Golfe 7, Tiro com 
arco, Tiro esportivo,Boliche, entre 
outros. 
 
 
 
 
 
 
 

3º 
T 
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UNIDADE 
TEMÁTIC

A 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Esportes 
Jogos 
esportivos de 
marca 

(EF12EF05) Experimentar e fruir prezando pelo 
trabalho coletivo e pelo protagonismo, a prática 
de jogos esportivos de marca, por meio de 
atividades e jogos diversificados, adequados à 
realidade escolar e que evidenciem a 
modalidade esportiva ensinada, identificando 
os elementos comuns a esses jogos esportivos 
e refletindo sobre os aspectos culturais e 
sociais que envolvem a prática das referidas 
modalidades, enfatizando a manifestação do 
lúdico. 
 
(EF12EF06) Apresentar e discutir a importância 
da observação das normas e das regras dos 
jogos esportivos de marca para assegurar a 
integridade própria e as dos demais 
participantes, valorizando a ética, a 
cooperação, o respeito e acolhimento às 
diferenças, a competição saudável e o espírito 
esportivo. 
 

Jogos que evidenciem os 
conhecimentos e práticas 
relacionadas às provas do 
Atletismo, Ciclismo, Levantamento 
de peso, Remo,  entre outros.  

 

 
 
 
 

3º 
T 
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UNIDADE 
TEMÁTIC

A 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Jogos 
esportivos de 
campo e taco 

(EF35EF05) Experimentar e fruir diversos tipos 
de jogos esportivos de campo e taco, 
identificando seus elementos comuns e criando 
estratégias individuais e coletivas básicas para 
sua execução, prezando pelo trabalho coletivo, 
pelo respeito e pelo protagonismo, por meio de 
atividades e jogos diversos que se relacionam 
com os saberes ensinados, evidenciando a 
manifestação do lúdico. 
 

Jogos que evidenciem os 
conhecimentos e práticas do 
Beisebol, Softbol, Críquete,  Bets, 
entre outros.  

 

  
 

2º 
T 

 

  

(EF35EF06) Diferenciar os conceitos de 
brincadeira, jogo e esporte, identificando as 
características que os constituem na 
contemporaneidade, suas manifestações 
(social, profissional, cultural e 
comunitária/lazer) e as diferentes 
possibilidades de fruição dentro e fora da 
escola. 
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UNIDADE 
TEMÁTIC

A 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Esportes 

Jogos 
esportivos de 
rede-parede 

(EF35EF05) Experimentar, fruir e compreender 
diversos tipos de jogos esportivos de 
rede/parede e identificando seus elementos 
comuns e criando estratégias individuais e 
coletivas básicas para sua execução, prezando 
pelo trabalho coletivo, pelo respeito e pelo 
protagonismo, por meio de atividades e jogos 
diversos que se relacionam com os saberes 
ensinados. 
 
(EF35EF06) Diferenciar os conceitos de 
brincadeira, jogo e esporte, identificando as 
características que os constituem na 
contemporaneidade, suas manifestações 
(social, profissional, cultural e 
comunitária/lazer) e as diferentes 
possibilidades de fruição dentro e fora da 
escola. 
 

Jogos que evidenciem o 
conhecimento e a prática dos 
esportes de Rede: Voleibol, Vôlei 
de praia, Tênis de mesa, 
Badminton, Peteca, Manbol, 
Frescobol, Tênis de campo dentre 
outros; e Parede: Pelota basca, 
Raquetebol, Squash, entre outros.  

 

   
 
 
 
 

 
 
 

3º 
T 
 

Jogos 
esportivos de 
invasão 

(EF35EF05) Experimentar e fruir diversos tipos 
de jogos esportivos de invasão, identificando 
seus elementos comuns e criando estratégias 
individuais e coletivas básicas para sua 
execução, prezando pelo trabalho coletivo, pelo 
respeito e pelo protagonismo, por meio de 
atividades e jogos diversos que se relacionam 
com os saberes ensinados. 
 

Jogos que evidenciem o 
conhecimento e a prática dos 
esportes como: Futebol, Futsal, 
Basquetebol, Handebol, 
Tapembol, Corfebol, Tchoukball, 
Futebol americano, Rugby, Rugby 
sevens, Hóquei sobre a grama, 
Polo aquático, Frisbee, Netball, 
entre outros.  

 

   
 
 

 
 

 
 
 

2º 
T 
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UNIDADE 
TEMÁTIC

A 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

(EF35EF06) Diferenciar os conceitos de jogo e 
esporte, identificando as características que os 
constituem na contemporaneidade, suas 
manifestações (social, profissional, cultural e 
comunitária/lazer) e as diferentes 
possibilidades de fruição dentro e fora da 
escola. 

 
Lutas 

 
Jogos de luta 

 
Experimentar e fruir diferentes jogos de luta, 
conhecendo e respeitando a si e aos outros, 
evidenciando a manifestação do lúdico. 
 
Identificar os riscos durante a realização dos 
jogos de luta, valorizando a própria segurança 
e integridade física, bem como as dos demais, 
reconhecendo e respeitando a pluralidade de 
ideias e a diversidade cultural humana. 
 
Planejar e utilizar estratégias para a execução 
de diferentes elementos dos jogos de luta. 

 
 
Luta de dedos, “Rinha de Galo”, 
Jogos de desequilíbrio 
(Agachado, de joelhos, em pé, em 
um pé só), Lutas de toque (Toque 
nas costas, nos ombros etc.), 
entre outras.  

 

  
 

1º 
T 
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UNIDADE 
TEMÁTIC

A 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Lutas do 
contexto 
comunitário 
local e 
regional 

(EF35EF13) Experimentar, fruir e recriar 
diferentes lutas e seus elementos presentes no 
contexto comunitário local e regional, 
reconhecendo seu contexto histórico, social e 
cultural. 
 
(EF35EF14) Planejar e utilizar estratégias 
básicas das lutas do contexto comunitário local 
e regional propostas como conteúdo específico, 
respeitando as individualidades e a segurança 
dos colegas. 

Capoeira, Karatê, Judô, Jiu Jitsu, 
entre outras. 

 

   
 
 

1º 
T 
 

 
 
 

 
 

 
(EF35EF15) Identificar e valorizar as 
características das lutas do contexto 
comunitário local e regional, reconhecendo as 
diferenças entre brigas, lutas e artes marciais, 
e entre lutas e as demais práticas corporais. 
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UNIDADE 
TEMÁTIC

A 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

 

Lutas de 
matrizes 
Indígena e 
Africana 

(EF35EF13) Experimentar, fruir e recriar 
diferentes lutas de matrizes Indígena e 
Africana, reconhecendo seu contexto histórico, 
social e cultural. 
 
(EF35EF14) Planejar e utilizar estratégias 
básicas das lutas de matrizes Indígena e 
Africana propostas como conteúdo específico, 
respeitando as individualidades e a segurança 
dos colegas. 
 
(EF35EF15) Identificar e valorizar as 
características das lutas de matrizes Indígena e 
Africana, reconhecendo as diferenças entre 
brigas, lutas e artes marciais, e entre lutas e as 
demais práticas corporais. 

Matriz Indígena: Aipenkuit, Huka-
huka, Idjassú, Luta marajoara, 
Maculelê, entre outras.  
  
Matriz Africana: Laamb, Dambe, 
Ngolo, Musangwe, entre outras.  

 

    
 

1º 
T 
 

Práticas 
Corporais 
de 
Aventura. 

Jogos de 
aventura 

Experimentar e fruir diferentes jogos de 
aventura, baseados em práticas corporais de 
aventura urbanas e da natureza, valorizando a 
própria segurança e integridade física, bem 
como as dos demais, reconhecendo e 
respeitando a pluralidade de ideias e a 
diversidade cultural humana, evidenciando a 
manifestação do lúdico. 

Escalada horizontal, Arborismo de 
obstáculo, Corridas de aventura, 
Circuitos de obstáculos, Passeio 
de skate, Caminho da escalada, 
Escalada lateral, Jogos de 
equilíbrio (em linhas, bancos, 
pequena plataformas etc.), entre 
outros. 

 

  
 

3º 
T 
 

 
 

3º
T 

 

 
 

3º 
T 
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UNIDADE 
TEMÁTIC

A 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Práticas 
Corporais 
de 
Aventura. 

Jogos de 
aventura 

 
Identificar e compreender os riscos durante a 
realização dos jogos de aventura e planejar 
estratégias para sua superação, reconhecendo 
os protocolos básicos de segurança das 
práticas corporais propostas como conteúdo 
específico. 
 
Identificar o meio em que as práticas ocorrem: 
terra, água ou ar e quais os equipamentos 
necessários para minimizar os riscos, 
respeitando os próprios limites e os dos 
demais. 
 
Experimentar e fruir os jogos de aventura, 
respeitando o patrimônio público, privado e o 
meio ambiente, utilizando alternativas para a 
prática segura e consciente, em diversos 
tempos/espaços.  

  

  
 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Legenda: 1º,2º, 3º, 4º e 5º se refere aos anos do Ensino Fundamental anos iniciais 
1ºT, 2ºT e 3ºT se refere a periodicidade (Trimestral) 
 
 

4. Metodologia do Componente Curricular de Educação Física 

Oportunizar aos alunos o acesso à Cultura Corporal (brincadeiras e jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas e práticas 

corporais de aventura) presente na realidade em que se está inserido e em outras realidades, para que eles possam vivenciá-las 
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em um processo de pesquisa que compreende desde a prática às possíveis ressignificações e reconstruções, tornando-a 

instrumento de transformação social.  

Partindo do princípio de que a educação não é neutra, mas impregnada de intenções, de sentidos/significados, podemos 

dizer que, por meio da mediação do profissional da educação, o aluno passa de uma experiência social, inicialmente confusa e 

fragmentada, para uma visão organizada e sistematizada. Para atender a essa concepção, os conteúdos estão organizados em 

Unidades Temáticas que contemplam o conhecimento de Educação Física.  

Segundo o Referencial Curricular do Paraná: 

 

É importante salientar que a organização das unidades temáticas se baseia na compreensão de que o lúdico pode ser enfatizado 

em todas as manifestações da Cultura Corporal, ainda que essa não seja a única finalidade na Educação Física na escola. Ao 

experenciar Brincadeiras, Jogos, Esportes, Ginásticas, Danças, Lutas, Práticas corporais de aventura dentre outras manifestações, 

para além da ludicidade, os estudantes se apropriam das lógicas intrínsecas a essas manifestações (regras, códigos, rituais, 

sistemáticas de funcionamento, organização, táticas, etc.), assim como estabelecem relações entre si e com a sociedade por meio 

das representações e dos significados que lhes são atribuídos. (PARANÁ, 2018, p. 343-344).  

  

Assim, na mesma direção, podemos encontrar a prerrogativa da organização da disciplina de Educação Física para a 

educação básica, na orientação do Referencial Curricular do Paraná, que assim é expressa: 

O presente Referencial Curricular do Paraná: Princípios, Direitos e Orientações – Educação Física traz uma diversidade de 

Objetos de conhecimento a serem tematizados pela Educação Física na escola, visando à democratização do acesso às diferentes 

manifestações da Cultura Corporal. Nesse sentido, entende-se que as vivências corporais sejam experienciadas a partir da 

atribuição de sentidos e significados enquanto princípios básicos para as aulas, que se justificam nos conhecimentos 

historicamente acumulados pela humanidade, muitos dos quais foram e ainda são simplesmente negados na escola. Tais 

conhecimentos serão imprescindíveis para a compreensão da própria prática social, bem como para uma apreensão crítica, 
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reflexiva e com vistas à superação e transformação de contradições sociais por parte de todos os envolvidos no processo. Neste 

Referencial, os Objetos de conhecimento e respectivos Objetivos de aprendizagem estão organizados em seis Unidades temáticas 

que serão abordadas durante os anos do Ensino Fundamental. Conforme a BNCC (Brasil, 2017) essas unidades são: Brincadeiras 

e Jogos, Esportes, Ginásticas, Danças, Lutas e Práticas Corporais de Aventura. ( PARANÁ, 2018, p. 341, grifos nossos). 

É por meio dessa articulação que a Educação Física, durante o Ensino Fundamental, deverá garantir os seguintes Direitos 

de Aprendizagem específicos à área: 

1.Compreender a origem das manifestações da Cultura Corporal e seus vínculos com a organização da vida coletiva e 

individual, levando em consideração as constantes transformações sociais.  

2.Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as possibilidades de aprendizagem da Cultura 

Corporal, além de se envolver no processo de ampliação do acervo cultural de forma crítica.  

3.Refletir, criticamente, a respeito das relações entre as vivências das manifestações da Cultura Corporal e os processos de 

formação humana integral.  

4.Identificar a multiplicidade de padrões desempenho, saúde, beleza e estética corporal, analisando criticamente os modelos 

disseminados pelas mídias, e discutir posturas consumistas e preconceituosas.  

5.Identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e combater posicionamentos 

discriminatórios em relação às manifestações da Cultura Corporal e aos seus participantes.  

6.Interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às diferentes manifestações da Cultura Corporal, 

bem como aos sujeitos que delas participam.  

7.Reconhecer as manifestações da Cultura Corporal como elementos constitutivos da identidade histórica e cultural dos 

povos e grupos, respeitando e acolhendo as diferenças.  

8.Usufruir das manifestações da Cultura Corporal de forma autônoma para potencializar o envolvimento em tempos/espaços 

de Lazer, garantindo como direito social, ampliando as redes de sociabilidade e a promoção da saúde individual e coletiva.  



300 
 

9.Reconhecer o acesso às manifestações da Cultura Corporal como direitos dos cidadãos, propondo e produzindo 

alternativas para sua realização no contexto comunitário.  

10.Experimentar, apreciar, vivenciar e (re) criar diferentes Jogos, Brincadeiras, Danças, Ginásticas, Esportes, Lutas, 

Práticas corporais de aventura e outras manifestações da Cultura Corporal, valorizando o trabalho coletivo, o protagonismo e a 

inclusão social. (PARANÁ, 2018, p. 342-343). 

Nessa direção, com o intuito de garantir os Direitos de Aprendizagem, orienta-se adotar a simultaneidade no processo 

educativo, ou seja, os Objetos de Conhecimento devem ser trabalhados de maneira mais aprofundada ao longo dos anos, sem a 

visão de pré-requisitos a fim de contemplar os Objetivos de Aprendizagem propostos pela educação formal/institucionalizada. 

Assim, para a elaboração deste documento, considerou-se as práticas corporais organizando-as nas seguintes Unidades 

Temáticas: brincadeiras e jogos, ginásticas, danças, esporte, lutas e práticas corporais de aventura, que aqui constam descritas na 

sequência dos Conteúdos Permanentes, devido à relevância e à constância desses em todos os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. 

Os Conteúdos Permanentes aparecem em todos os anos, e, devido à sua importância, recebem destaque. Portanto, serão 

trabalhados constantemente e em paralelo às unidades temáticas já apresentadas. São eles: percepção, categorias de movimento, 

alongamento e descontração, os quais estão descritos na sequência.  

Segundo Gallahue (2008), percepção significa consciência ou interpretação de informação. Refere-se ao processo de 

organizar e sintetizar a informação que reunimos por meio dos vários órgãos dos sentidos. Esse processo leva os alunos a 

aprender, por meio dos sentidos, sobre os aspectos corporais, espaciais e temporais do seu mundo em expansão. Divide-se em: 

Percepção Corporal - imagem corporal e esquema corporal; Percepção Espacial - quanto espaço o corpo ocupa e a relação 

histórico-social do corpo com objetos externos; Percepção Temporal - noção espaço-tempo; Percepção Direcional – com relação a 

objetos que estão no espaço externo; lateralidade e direcionalidade: à frente/atrás, direita/esquerda, em cima/embaixo, 

perto/longe, pequeno/grande, dentro/fora.  
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Os elementos que dizem respeito à aprendizagem pela via dos sentidos, reunidos nas diferentes percepções e em seus 

desdobramentos corroborativos para a construção do conhecimento, encontram as condições para a sua efetivação na prática 

educativa contemplados na gama de objetivos propostos em cada uma das seis Unidades Temáticas.  

A disciplina de Educação Física de acordo com o PPP aborda os seguintes Desafios Contemporâneos. 

 

4.1 Ensino de História Afro-Brasileira, Africana e Indígena 

 

Com a LDB, Lei nº.9394/1996, tivemos o marco legal para a estruturação da educação no Brasil, estabelecendo princípios, 

determinações e finalidades, entre outros aspectos e, em 2004, foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação – CNE 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana (BRASIL 2005). Vale ressaltar que apesar de o título enfatizar discussões relacionadas à História e Cultura de 

origem negras, em várias passagens do texto são abordadas as questões referentes a indígenas, bem como por analogia, vários 

aspectos dessas diretrizes se aplicam a todas as etnias. 

Todavia, a inclusão da educação como direito fundamental dos cidadãos brasileiros esteve distante da realidade de 

gerações anteriores e se constituiu em um processo lento e gradativo, conquistado através de várias lutas sociais e políticas em 

diversos processos na nossa história, e que, durante as etapas de sua construção, muitas vezes se priorizou a satisfação de 

interesses de grupos dirigentes e não se garantiu total acesso da população em geral ao exercício da cidadania plena e a uma 

efetiva participação política. E, como afirma Tardif (2002), muitas vezes as legislações são impostas com repercussão direta nas 

práticas docentes, sem que haja uma adequada preparação destes para os fins que são buscados. 

A determinação da inclusão da temática História e Cultura Afro-brasileira e Indígena nos currículos dos ensinos 

fundamental e médio, por determinação das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, que alteraram a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – Lei 9.394/1996, ratificam um momento histórico de consolidação e amadurecimento da democracia no Brasil 
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e busca, não somente transformar o foco etnocêntrico dos currículos escolares, mas ampliar esse horizonte para a diversidade 

étnica, histórica, cultural, social e econômica em nosso país. Nessa direção, “a transformação do ensino de história é estratégica, 

não só na luta pelo rompimento com as práticas homogeneizadas e acríticas, mas também na criação de novas práticas 

escolares”. (FONSECA 2003, p. 34). 

 

4.2 Segurança e saúde 

 

Lei Federal n.º 12.645/2012. Institui o dia 10 de outubro como Dia Nacional de Segurança e de Saúde nas Escolas.  

Obrigatoriedade: Não especifica. Lei Municipal nº 1073/2018. Dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos públicos e 

privados voltados ao ensino ou recreação Infantil e Fundamental a capacitarem seu corpo docente e funcional em noções básicas 

de primeiros socorros. Com objetivo principal: 

I – Identificar e agir preventivamente em situações de emergências e urgências médicas; 

II – Intervir no socorro imediato do (s) acidentado (s) até que o suporte médico especializado, local ou remoto, torne-se 

possível. 

 

4.3 PLANO DE TRANSIÇÃO 

 

Visando a continuidade da aprendizagem e do desenvolvimento dos estudantes, há o plano de transição entre uma série e 

outra, para que o educando conclua seus anos escolares com qualidade. Deve-se buscar retratar os processos de avaliação da 

aprendizagem em todos os aspectos, registros e sistematização da vida escolar do aluno. 

Deve-se respeitar o desenvolvimento do aluno quando o mesmo, pois ele traz consigo uma bagagem de experiências e 

vivencias, adquiridas no dia a dia, que muitas vezes tem origem das brincadeiras e do ambiente em que vive. 
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A transição deve ser organizada através de procedimentos didáticos e metodológicos diversificados, para que as mesmas 

ocorram de forma agradável e tranquila, tanto para o professor quanto para o aluno, uma vez que esse processo é desafiador tanto 

para o docente como para o discente. 

Ao receber alunos da educação infantil cabe a escola promover um encontro amigável para o aluno onde o mesmo se 

sinta acolhimento nas dependências do novo estabelecimento de ensino contando com interação entre todos os alunos, 

professores e também os demais funcionários da comunidade escolar. 

Essa acolhida deverá ser de forma lúdica, afetiva e responsável para que educandos se familiarizam com o novo espaço, 

mas que assumam o compromisso de interagir com os conhecimentos transmitidos pelo professor nessa nova etapa da vida 

escolar. 

No que se refere nos demais anos, a instituição pode estar preparando os alunos para o ano /série seguinte durante o 

próprio ano letivo através de gincanas, passeios, apresentações culturais, desafios entre as demais turmas da escola, visitas na 

sala do ano seguinte para a realização de comunicados/convites. 

Essa interação deve ser realizada sempre sob medicação dos professores com o intuito de tranquilizar o aluno de forma 

que ele possa se sentir como parte do processo ensino aprendizagem de uma sequência de conhecimentos transmitido pela 

instituição independente de quem for o professor. 

Todas as transições de uma série para outra deve-se proporcionar contato direto com o professor da série seguinte, 

oportunizando a socialização e construindo uma relação de confiança entre as partes professor/ aluno, podendo esta ser através 

de dinâmica, ludicidade; retomada do conteúdo através de uma breve conversa com os alunos, com o objetivo de verificar o 

conhecimento do aluno sobre a disciplina e reconhecer o ambiente escolar novo e os novos professores. 

No que se refere a Flexibilização Curricular, de acordo com o Currículo Básico, é importante ressaltar o estímulo a atitudes 

cooperativas nas aulas de Educação Física. Para efetivar essa atitude por parte do educador e dos educandos, propõe-se o 

acréscimo de uma atitude permanente: a Cooperação. Desse modo, a Cooperação não se caracteriza como um conteúdo 
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específico para determinado ano, mas sim, deve fazer parte de todos os eixos, sendo o educador responsável pela mediação 

dessa ação cooperativa. Sendo assim, através da cooperação cria-se a possibilidade de intereção entre todos os alunos 

atendendo as necessidades educacionais de cada aluno. 

 

5. Avaliação do Componente Curricular Educação Física 

 

A avaliação em Educação Física deve ser entendida como um processo contínuo e sistemático do aluno e do professor, 

caracterizando o que atualmente é entendido e tratado por “Avaliação Formativa”, como indica Villas Boas (2006): [...] a aval iação 

na concepção formativa consiste no ato de avaliar tanto a trajetória de construção das aprendizagens e dos conhecimentos dos 

educandos, como também o trabalho do professor, por permitir analisar “[...], de maneira frequente e interativa, o progresso dos 

alunos, [...]” e “[...] para identificar o que eles aprenderam e o que ainda não aprenderam, para que venham a aprender e para que 

reorganizem o trabalho pedagógico”. (VILLAS BOAS, 2006, p. 4-5 apud SALOMÃO; NASCIMENTO, 2015, p. 18). 

Essa concepção de avaliação é permanente e se faz presente no processo educativo: no planejamento, na execução e na 

sua reflexão, como forma de reorientar a prática docente e ampliar a aprendizagem dos alunos. Ainda nessa direção, encontramos 

em Soares et al. (1992) que “[...] o sentido da avaliação no processo ensino-aprendizagem em Educação Física é o de fazer com 

que ela sirva de referência para análise da aproximação ou distanciamento do eixo curricular que norteia o projeto pedagógico da 

escola” (SOARES et al.,1992, p. 103), contribuindo para a discussão no que tange a importância de considerar a avaliação como 

processual e como elemento fundamental na reflexão e no possível redirecionamento das práticas educativas que devem estar em 

consonância ao projeto educativo, em sua proposição expressada pelos objetos de conhecimento, objetivos de aprendizagem e 

unidades temáticas. 

Dessa forma, para avaliar em Educação Física, é preciso ter claro os objetos do conhecimento e os objetivos de 

aprendizagem das unidades temáticas, considerando os diversos níveis de complexidade, respeitando a individualidade dos 
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alunos, por meio da utilização de variados instrumentos avaliativos, como a utilização de instrumentos de coleta de dados 

elaborados em reciprocidade com as Unidades Temáticas, orientados pela clareza do que avaliar e para que avaliar. Para os 

momentos avaliativos no desenvolvimento da aula, é pertinente a criação de estratégias avaliativas que conduzam formular 

considerações (do individual ao coletivo) acerca das aprendizagens das Categorias de Movimento, em uma constante observação 

da apropriação das habilidades motoras básicas e especializadas, articuladas ao grau de apreensão cognitiva e social que envolve 

o processo como um todo. 

A avaliação do processo de ensino de aprendizegem deve ter embasamento no PPP da instituição, a qual coloca que 

avaliação deve ser formativa, diagnóstica e processual, além disso prevê também momentos distintos de avaliação escolar por 

meio de dois instrumentos de avaliação, com oferta de recuperação. 

Os processos avaliativos estão previstos em calendário escolar, devendo ser registrados no livro de chamada da turma, 

bem como a disciplina e devem ser aplicados de acordo com o planejamento, de forma clara e objetiva, em momentos distintos 

durante o trimestre. 
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PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR - PPC 
ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS (1º AO 5º ANO) 

 
IDENTIFICAÇÃO: 
ESCOLA: Municipal do Bartolomeu Bueno da Silva – Ensino Fundamental    
MUNICÍPIO: Lindoeste – Paraná 
ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Humanas 
COMPONENTE CURRICULAR: Ensino Religioso 
CALENDÁRIO ESCOLAR: 200 dias letivos de efetivo trabalho escolar/ 800 horas ano 
 

1. Apresentação do Componente Curricular de Ensino Religioso 
 

Esta proposta pedagógica curricular apresentara elementos educacionais, que apontam para a necessidade da educação. 

Abordando especificidades do estado do Paraná e a realidade a qual a escola está inserida. 

Antes de tudo é importante entender as distintas formas de manifestação dos religiosos e também as diferenças percebendo 

e reafirmando identidades religiosas. No entanto essa percepção deve ser vista como embasamento para comparações 

valorativas, como uma relação diagnostica e perceber as convicção e valores de cada grupo humano, referenciando que cada 

grupo humano constrói de acordo com suas diferenças. 

Falar de religião é, sobretudo, falar da diferença entre o eu e o outro e das resultantes relações dialógicas a partir daí, 

construindo nossos sentidos pessoais partindo de valores e princípios éticos planejando a promoção da cidadania. 
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Estudar religião é adentrar no conhecimento religioso cientificamente, estudando fenômenos religiosos e suas 

manifestações.  O Ensino Religioso no Brasil passou por diferentes momentos.  

Segundo o referencial curricular do Paraná o Ensino Religioso vem desde 1824, na Religião católica apostólica romana. 

O Estado do Paraná tem sido referência para todo o Brasil pelo trabalho desenvolvido em prol da disciplina de Ensino 

Religioso. Com o intuito de contemplar o disposto no Art. 33 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB/96, o qual 

determina que a disciplina deva fomentar “o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil vedadas quaisquer formas de 

proselitismo”, é imprescindível uma imparcialidade ideológica dos professores, não direcionando os estudantes a uma determinada 

corrente de pensamento, seja ela religiosa ou não. 

A disciplina de Ensino Religioso está presente nos currículos escolares no Brasil, assumindo diferentes formatos de acordo 

com os períodos históricos e a legislação vigente. A primeira forma de inclusão dos temas religiosos na educação brasileira, que 

se perpetuou até a Constituição da República em 1891, pode ser identificada nas atividades de evangelização promovidas pela 

Companhia de Jesus, de confissão católica, conforme o documento nominado de Ratio Studiorum. Com o advento da República e 

do ideal positivista de separação entre Estado e Igreja, todas as instituições e assuntos de ordem pública buscaram se reestruturar 

de acordo com o critério de laicidade interpretada no sentido de neutralidade religiosa. Em 1934, a disciplina de Ensino Religioso 

passa a ser contemplada nos currículos da educação pública, salvaguardando o direito individual de liberdade de credo. 

(REFERENCIAL CURRICULAR DO PARANÁ, 2018,P.397). 

As competências gerais segundo a educação básica Segundo a BNCC são: 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para 

entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva.                        
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2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a 

análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e 

criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.  

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas 

diversificadas da produção artístico-cultural. 

 4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, 

bem como conhecimentos das linguagens artísticas, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, 

experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

 5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e 

ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.  

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe 

possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu 

projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

 7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de 

vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável 

em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.  

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e 

reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.  

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao 

outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 

identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 
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 10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando 

decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

 (...) em meados da década de 60, quando o aspecto confessional do Ensino Religioso foi suprimido do inciso IV do artigo 

168 da Constituição de 1967: “o ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas 

oficiais de grau primário e médio”. Foi aberta, então, a possibilidade de reelaboração da disciplina em função de uma perspectiva 

confessional de ensino. (PARANÁ, 2008. p.40).  

Assim, surgiram grandes debates envolvendo a questão da liberdade religiosa, o que fez o Ensino Religioso perder a função 

catequética e doutrinária. Reforçada pela manifestação do pluralismo religioso, conforme a LDBEN9394/96 e sua correção, pela Lei 

9.475 em  1997 no seu Artigo  33: Art. 33 - O Ensino Religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do 

cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de Educação Básica assegurado o respeito à diversidade 

religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. §1º-Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a 

definição dos conteúdos de Ensino Religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão de professores. § 2º-Os 

sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do 

Ensino Religioso (BRASIL, 1996, apud PARANÁ, 2008, p.41).  

 

No Paraná, o Ensino Religioso se tornou possível, em virtude das ações  da Associação Interconfessional de Curitiba 

(Assintec), constituída por um grupo de caráter ecumênico, que se propôs a elaborar  material pedagógico e  a ofertar cursos de 

formação continuada   e o  resultado dessas ações,  foi que em 1972 , surgiu o   Programa Nacional de Tele Educação, onde o 

Ensino Religioso era radiofonizado nas escolas municipais. Desse período até os dias atuais passou por diferentes adequações 

conforme atesta a Diretriz Curricular de Ensino Religioso do Paraná. De acordo com o Referencial Curricular do Paraná, o 

conhecimento religioso como patrimônio da humanidade, legalmente institui-se na escola, e pressupõe promover aos estudantes 

oportunidade de se tornarem capazes de entender os movimentos específicos das diversas culturas, cujo substantivo religioso 

colabora no aprofundamento para o autêntico cidadão multiculturalista. Requer ainda o entendimento e a reflexão no espaço 
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escolar, diante do reconhecimento da justiça e dos direitos de igualdades civil, social, cultural e econômico, bem como a 

valorização da diversidade, daquilo que distingue os diferentes componentes culturais de elaboração histórico-cultural da nação 

brasileira. Para tanto, é fundamental a adoção de políticas educacionais e sociais, de estratégias pedagógicas de valorização da 

diversidade, a fim de superar a desigualdade étnico-religiosa e garantir o direito Constitucional de liberdade de crença e expressão 

da mesma. (Artigo 5º, inciso VI, da Constituição Brasileira). Essas questões podem ser efetivadas na medida em que a disciplina 

de Ensino Religioso e a escola também contribuem no dia-a-dia, para o respeito à diversidade. Neste sentido, para viver 

democraticamente em uma sociedade multicultural é preciso conhecer e respeitar as diferentes culturas e grupos que a constitui. 

Como a convivência entre grupos diferenciados é marcado pelo preconceito, um dos grandes desafios da escola é conhecer e 

valorizar a trajetória particular dos grupos que compõe a sociedade brasileira. Reconhecer que cada forma particular de vida 

compõe um conjunto maior, que é a humanidade e que, nesta, cada forma se organiza de acordo com a sua cultura, com 

especificidades e linguagem próprias, por meio da qual as pessoas criaram códigos de expressão e entendimento. Essa 

compreensão requer entender que o universo cultural religioso possui elementos estéticos e éticos, entre outros, que devem ser 

apreciados enquanto produção da própria trajetória constitutiva do indivíduo/grupos sociais. Portanto, de acordo com o Referencial 

Curricular do Paraná é proposto ao estudante, nas aulas de Ensino Religioso, a oportunidade de identificação, de entendimento, 

de conhecimento, de aprendizagem em relação às diferentes manifestações religiosas presentes na sociedade, de tal forma que 

tenham a amplitude da própria cultura na qual estão inseridos. Essa compreensão deve favorecer o respeito à diversidade cultural 

e religiosa em relação à ética diante da sociedade, fomentando medidas de repúdio a toda e qualquer forma de preconceitos e 

discriminações e o reconhecimento que todas são portadores de singularidade irredutível. 

A disciplina de Ensino Religioso na escola fundamental, deve orientar- se para a apropriação dos saberes sobre as 

expressões e organizações religiosas, das diversas culturas e na sua relação com outros campos do conhecimento.  Conforme as 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica-Ensino Religioso (PARANÁ, 2008),  é que o professores na sua prática pedagógica,  

tenha em  vista o respeito à diversidade cultural e religiosa, sem proselitismo, desenvolvendo o respeito à alteridade, de acordo 
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com a Lei nº 9.475/97. É preciso orientar o estudante sobre o conhecimento a respeito não só da experiência do Sagrado e 

também das organizações religiosas, bem como os fundamentos de vida não religiosos, que também levam à compreensão da 

realidade.    Assim, é importante ressaltar que: Um dos grandes desafios da escola e da disciplina de Ensino Religioso é efetivar 

uma prática de ensino voltada para a superação do preconceito religioso, como também, desprender-se do seu histórico 

confessional catequético, para a construção e consolidação do respeito à diversidade cultural e religiosa. Um Ensino Religioso de 

caráter doutrinário (...) estimula concepções de mundo excludentes e atitudes de desrespeito às diferenças culturais e religiosas 

(PARANÁ, 2008, p. 45 e 46).  

“A disciplina de Ensino Religioso deve oferecer subsídios para que os estudantes entendam como os grupos sociais se 

constituem culturalmente e como se relacionam com o Sagrado”(PARANÁ, 2008, p.46), que é o objeto de estudo da disciplina. 

“Essa abordagem possibilita estabelecer relações entre as culturas e os espaços por elas produzidos, em suas marcas de 

religiosidade” (PARANÁ, 2008, p 46). Portanto, Nesta perspectiva, o Ensino Religioso contribuirá para superar desigualdades 

étnico-religiosas, para garantir o direito Constitucional de liberdade de crença e expressão e, por consequência, o direito à 

liberdade individual e política. Desta forma atenderá um dos objetivos da educação básica que, segundo a LDB 9394/96, é o 

desenvolvimento da cidadania. A proposta do Ensino Religioso é a superação de toda e qualquer forma de apologia ou imposição 

de um determinado grupo de preceitos e sacramentos, pois, na medida em que uma doutrinação religiosa ou moral impõe um 

modo adequado de agir e pensar, de forma heterônoma e excludente, ela impede o exercício da autonomia de escolha, de 

contestação e até mesmo de criação de novos valores (PARANÁ, 2008, p.46) 

 No entanto, a BNCC reforça e enfatiza a necessidade de que os currículos de Ensino Religioso contemplem a pluralidade 

cultural do Brasil. Essa ideia foi ampliada significativamente pelas Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs - (BRASIL, 2008), cujo 

teor foi assegurado pela BNCC (BRASIL, 2017) e, em decorrência, reafirmada pelo Referencial Curricular do Paraná (PARANÁ, 

2018), para o qual o ensino religioso deve garantir a percepção das alteridades e a construção das identidades por meio de uma 

práxis que valorize as diferentes práticas espirituais e ritualísticas em todos os seus elementos e que proporcione o conhecimento, 
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a valorização e o respeito às distintas experiências e manifestações religiosas (PARANÁ, 2018). Porém, esse componente 

curricular não deve se pautar em convicções individuais, mas estar atrelado aos conhecimentos científicos, filosóficos, culturais e 

artísticos produzidos pela humanidade,de acordo com a realidade a qual a Escola Municipal do Campo Otávio Tozo está inserida, 

pois as construções existentes sobre o universo religioso fazem parte da produção cultural universal presente em nossa realidade. 

Depreende-se disso que a escola não tem a função de ensinar uma doutrina ou os preceitos de uma religião, mas de trabalhar a 

religião do ponto de vista histórico-cultural e, portanto, científico. 

 

2. Objetivos 

2.1  Objetivo Geral 

 

 É importante salientar que o objeto de estudo do Componente Curricular Ensino Religioso tem variado ao longo de sua 

história. Contudo, no atual contexto da rede pública estadual, O Sagrado está definido como objeto de estudo, dessa forma 

possibilita o estudo da manifestação da diversidade religiosa e cultural concebido como a forma da religiosidade se manifestar e 

poder ser estudada. Na BNCC foi adotado o conceito de Conhecimento Religioso como objeto de estudo da área de Ensino 

Religioso, o qual é produzido no âmbito das diferentes áreas do conhecimento científico das Ciências Humanas e Sociais, 

principalmente nas Ciência(s) da(s) Religião(ões), visto que essas Ciências investigam e analisam as manifestações dos 

fenômenos religiosos em diferentes culturas e sociedades. Entende-se como manifestações do fenômeno religioso: as 

cosmovisões, linguagens, saberes, crenças, temporalidade sagrada, festas religiosas, mitologias, narrativas, textos, símbolos, 

ritos, doutrinas, tradições/organizações, práticas e princípios éticos e morais. Os fenômenos religiosos em suas múltiplas 

manifestações são parte integrante do substrato cultural da humanidade (BRASIL,2017, pg. 434). 

 

2.2 Objetivos Específicos 
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- Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/organizações religiosos e filosofias de vida, a partir de 

pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos. 

- Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas experiências e saberes, em 

diferentes tempos, espaços e territórios. 

- Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão de valor da vida. 

- Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver. 

- Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da política, da economia, da saúde, da ciência, 

da tecnologia e do meio ambiente. 

- Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho 

religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da cidadania e da cultura de paz.  

 

3. Conteúdos do Componente Curricular de Ensino Religioso 
 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

CONTEÚDO(S) 
ESPECÍFICO(S) 

1º 2º 3º 4º 5º 

Identidades e 
alteridades 

(Contempland
o as quatro 
matrizes: 
Indígena, 
Ocidental, 
Africana e 
Oriental). 

O eu, o outro 
e o nós 

(EF01ER01) Identificar e acolher as semelhanças 
e diferenças entre o eu, o outro e o nós. 

O sentido de organização 
social e pertencimento 
nos espaços de vivência 
(a família, a escola, o 
bairro e a cidade). 

1ºT 

    

(EF01ER02) Reconhecer que o seu nome e o 
das demais pessoas os identificam e os 
diferenciam. 

    

Imanência e 
Transcendênc

ia 

(EF01ER03) Reconhecer e respeitar as 
características físicas (dimensão concreta) e 
subjetivas (dimensão simbólica) de cada um. 

    

(EF01ER04) Valorizar a diversidade de formas de 
vida. (Natureza, seres humanos e animais) 
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UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

CONTEÚDO(S) 
ESPECÍFICO(S) 

1º 2º 3º 4º 5º 

Identidades e 
alteridades 

(contempland
o as quatro 
matrizes: 
Indígena, 
Ocidental, 
Africana e 
Oriental). 

O eu, a família 
e o ambiente 

de 
convivência. 

(EF02ER01) Reconhecer os diferentes espaços 
de convivência. 

O sentido de organização 
social e pertencimento 
nos espaços de vivência. 

 

1ºT 

   

(EF02ER02) Identificar costumes, crenças e 
formas diversas de viver em variados ambientes 
de convivência. 

 
   

Compreender as diferentes regras de convivência 
nos espaços: familiar e comunitário (privado e 
público). 

 
   

Memórias e 
Símbolos 

(EF02ER03) Identificar as diferentes formas de 
registro das memórias pessoais, familiares e 
escolares (fotos, músicas, narrativas, álbuns, 
entre outros). 

 

   

(EF02ER04) Identificar os símbolos presentes 
nos variados espaços de convivência. 

Símbolos religiosos 
naturais e construídos. 

 

1ºT 

   

Símbolos 
Religiosos 

(EF02ER05) Identificar, distinguir e respeitar 
símbolos religiosos de distintas manifestações, 
tradições e instituições religiosas. 

 
   

Identidades e 
alteridades 

(contempland
o as quatro 
matrizes: 
Indígena, 
Ocidental, 
Africana e 
Oriental). 

Espaços e 
territórios 
religiosos 

(EF03ER01) Identificar e respeitar os diferentes 
espaços e territórios religiosos de diferentes 
tradições no Brasil. 

Os diferentes lugares 
sagrados brasileiros 
(contemplando as quatro 
matrizes: Indígena, 
Africana, Ocidental e 
Oriental). 

 
 1ºT   

(EF03ER02) Caracterizar os espaços e territórios 
religiosos como locais de realização das práticas 
celebrativas. 

 

    

Manifestações 
religiosas 

Sentimentos, 
lembranças, 

(EF01ER05) Identificar e acolher sentimentos, 
lembranças, memórias e saberes de cada um. 

Textos sagrados orais e 
escritos sobre mitos de 

1ºT 
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UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

CONTEÚDO(S) 
ESPECÍFICO(S) 

1º 2º 3º 4º 5º 

(Contempland
o as quatro 
matrizes: 
Indígena, 
Ocidental, 
Africana e 
Oriental). 

memórias e 
saberes. 

(EF01ER06) Identificar as diferentes formas 
pelas quais as pessoas manifestam sentimentos, 
ideias, memórias, gostos e crenças em diferentes 
espaços. 

criação (contemplando as 
quatro matrizes: Indígena, 
Ocidental, Africana e 
Oriental). 

    

Lugares 
Sagrados 

Conhecer lugares sagrados naturais e/ou 
construídos da comunidade ou de espaços de 
vivência e referência. 

Lugares sagrados e não 
sagrados na comunidade 
e nos espaços de 
vivência. 

1ºT 

    

Organizações 
Religiosas 

Conhecer as diversas organizações religiosas da 
comunidade ou de espaços de vivência a partir 
da sua realidade. 

As diferentes 
organizações religiosas, 
suas características e 
especificidades 
(contemplando as quatro 
matrizes: Indígena, 
Ocidental, Africana e 
Oriental). 

2ºT 

    

Símbolos 
Religiosos 

Conhecer a simbologia religiosa e os símbolos 
religiosos naturais e/ou construídos. 

Símbolos religiosos 
naturais e construídos. 

2ºT 
    

Manifestações 
religiosas 

(Contempland
o as quatro 
matrizes: 
Indígena, 
Ocidental, 
Africana e 
Oriental). 

Festas 
Religiosas 

Conhecer diferentes festas populares religiosas 
no contexto onde vive. 

As diferentes festas 
religiosas do contexto 
onde se vive. 

3ºT 
    

Ritos e Rituais 
Conhecer a existência de diferentes ritos e rituais 
de iniciação. 

Diferentes ritos de 
iniciação e suas 
características ritualísticas 
(contemplando as quatro 
matrizes: Indígena, 
Ocidental, Africana e 
Oriental). 

3ºT 
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UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

CONTEÚDO(S) 
ESPECÍFICO(S) 

1º 2º 3º 4º 5º 

Linguagens 
Sagradas 

Conhecer alguns mitos orais e escritos. 

Textos sagrados orais e 
escritos sobre mitos de 
criação (contemplando as 
quatro matrizes: Indígena, 
Ocidental, Africana e 
Oriental).    

3ºT 

    

 
 
 
 

Manifestações 
religiosas 

(contempland
o as quatro 
matrizes: 
Indígena, 
Ocidental, 
Africana e 
Oriental). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alimentos 
Sagrados 

(EF02ER06) Exemplificar alimentos considerados 
sagrados por diferentes culturas, tradições e 
expressões religiosas. 

Os alimentos sagrados e 
seu simbolismo dentro 
das organizações 
religiosas. 

 
1ºT    

(EF02ER07) Identificar significados atribuídos a 
alimentos em diferentes manifestações e 
organizações religiosas. 

 
1ºT    

Lugares 
Sagrados 

Identificar a diversidade de lugares sagrados 
naturais e/ou construídos da comunidade ou de 
espaços de vivência e referência. 

Lugares sagrados e não 
sagrados na comunidade 
e nos espaços de 
vivência. 

 

2ºT 

   

Desenvolver atitudes de respeito aos diferentes 
lugares sagrados. 

 
   

Organizações 
Religiosas 

Conhecer as diversas organizações religiosas da 
comunidade ou de espaços de vivência e 
referência. 

As diferentes 
organizações religiosas, 
suas características e 
especificidades nos 
espaços de vivência 
(contemplando as quatro 
matrizes: Indígena, 
Ocidental, Africana e 
Oriental). 

 2ºT 

   

Festas 
Religiosas 

Reconhecer as festas religiosas a partir do 
contexto onde vive. 

As diferentes festas 
religiosas do contexto 
onde se vive. 

 
2ºT    
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UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

CONTEÚDO(S) 
ESPECÍFICO(S) 

1º 2º 3º 4º 5º 

 
 
 
 
 
 
 
 

Manifestações 
religiosas 

(contempland
o as quatro 
matrizes: 
Indígena, 
Ocidental, 
Africana e 
Oriental). 

 

Ritos e Rituais 
Conhecer a importância de diferentes ritos e 
rituais de passagem nas organizações religiosas.  

Diferentes ritos e suas 
características ritualísticas 
(contemplando as quatro 
matrizes: Indígena, 
Ocidental, Africana e 
Oriental). 

 

3ºT    

Linguagens 
Sagradas 

Identificar mitos de criação em textos sagrados 
orais e escritos nas diferentes culturas e 
organizações religiosas. 

 Textos sagrados orais e 
escritos sobre mitos de 
criação (contemplando as 
quatro matrizes: Indígena, 
Ocidental, Africana e 
Oriental).  

 

3ºT    

Organizações 
Religiosas 

Reconhecer as diferentes formas de organização 
das religiões presentes no Brasil. As organizações 

religiosas brasileiras. 

 
 

1ºT 

  

Reconhecer a estrutura hierárquica das religiões 
presentes a partir do contexto em que vive. 

 
   

Práticas 
Celebrativas 

(EF03ER03) Identificar e respeitar práticas 
celebrativas (cerimônias, orações, festividades, 
peregrinações, entre outras) de diferentes 
organizações religiosas. 

As diferentes festas da 
religiosidade brasileira. 

 

 

2ºT 

  

(EF03ER04) Caracterizar as práticas celebrativas 
como parte integrante do conjunto das 
manifestações religiosas de diferentes culturas e 
sociedades. 

 

   

Festas 
Religiosas 

Reconhecer diferentes tipos de festas religiosas 
do Brasil. 
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UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

CONTEÚDO(S) 
ESPECÍFICO(S) 

1º 2º 3º 4º 5º 

Ritos e Rituais 
Conhecer as diferenças dos ritos e rituais 
celebrativos e de purificação. 

Diferentes ritos e suas 
características ritualísticas 
(contemplando as quatro 
matrizes: Indígena, 
Ocidental, Africana e 
Oriental). 

 

 

2ºT 

  

Indumentárias 
Religiosas 

(EF03ER05) Reconhecer as indumentárias 
(roupas, acessórios, símbolos, pinturas corporais) 
utilizadas em diferentes manifestações e 
organizações religiosas. 

Vestimentas e 
indumentárias religiosas 
(contemplando as quatro 
matrizes: Indígena, 
Ocidental, Africana e 
Oriental). 

 

 3ºT   

(EF03ER06) Caracterizar as indumentárias como 
elementos integrantes das identidades religiosas. 

 
   

Linguagens 
Sagradas 

Reconhecer diferentes tipos de mitos e textos 
sagrados orais e escritos. 

Mitos de criação: do 
mundo, dos homens e das 
coisas nas diferentes 
organizações. Textos 
sagrados orais e escritos 
sobre mitos de criação 
(contemplando as quatro 
matrizes: Indígena, 
Ocidental, Africana e 
Oriental). 

 

 

3ºT 
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UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

CONTEÚDO(S) 
ESPECÍFICO(S) 

1º 2º 3º 4º 5º 

 
 

Manifestações 
religiosas 

(contempland
o as quatro 
matrizes: 
Indígena, 
Ocidental, 
Africana e 
Oriental). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doutrinas 
Religiosas 

Conhecer (e identificar) alguns lugares sagrados 
e sua importância para as tradições/organizações 
religiosas do mundo. 

Os diferentes lugares 
sagrados, suas 
características e 
especificidades 
(contemplando as quatro 
matrizes: Indígena, 
Ocidental, Africana e 
Oriental). 

 

 

 

1ºT  

Reconhecer o papel exercido por homens e 
mulheres na estrutura hierárquica das 
organizações religiosas. 

O papel de homens e 
mulheres na hierarquia 
religiosa. 

 
 

 
1ºT  

Ritos 
Religiosos 

(EF04ER01) Identificar ritos presentes no 
cotidiano pessoal, familiar, escolar e comunitário. 

 
 
Diferentes ritos e suas 
características ritualísticas 
(contemplando as quatro 
matrizes: Indígena, 
Ocidental, Africana e 
Oriental). 

 
 

 

2ºT 

 

(EF04ER02) Identificar ritos e conhecer suas 
funções em diferentes manifestações e 
organizações religiosas (adivinhatórios, de cura, 
entre outros). 

 

 

 

 

(EF04ER03) Caracterizar ritos de iniciação e de 
passagem em diversos grupos religiosos 
(nascimento, morte e casamento, entre outros). 

 
 

 
 

(EF04ER04) Identificar as diversas formas de 
expressão da espiritualidade (orações, cultos, 
gestos, cantos, dança, meditação) nas diferentes 
organizações religiosas. 
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UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

CONTEÚDO(S) 
ESPECÍFICO(S) 

1º 2º 3º 4º 5º 

 
Manifestações 

religiosas 
(contempland
o as quatro 
matrizes: 
Indígena, 
Ocidental, 
Africana e 
Oriental). 

Representaçõ
es religiosas 

na arte. 

(EF04ER05) Identificar representações religiosas 
em diferentes expressões artísticas (pinturas, 
arquitetura, esculturas, ícones, símbolos, 
imagens), reconhecendo-as como parte da 
identidade de diferentes culturas e organizações 
religiosas. 

 A importância da arte e 
seu simbolismo dentro 
das organizações 
religiosas. 

 

 

 

3ºT  

Organizações 
Religiosas 

Reconhecer que as religiões do mundo possuem 
diferentes formas de organização. 
 

As diferentes 
organizações religiosas, 
suas características e 

especificidades 
(contemplando as quatro 

matrizes: Indígena, 
Ocidental, Africana e 

Oriental). 

 
 

 
 1ºT 

Reconhecer a estrutura hierárquica das religiões 
presentes no mundo. 
 

 
 

 
 

1ºT 
Identificar a existência do sagrado feminino na 
diversidade religiosa. 

 
 

 
 

Festas 
Religiosas 

Conhecer a função e a importância das festas 
religiosas e populares do mundo e sua relação 
com a temporalidade sagrada. 

  
 

 
 

 

Linguagens 
Sagradas 

Conhecer a função e a importância dos mitos e 
textos sagrados orais e escritos. 

As diferentes festas 
religiosas no contexto 

onde se vive e no mundo. 
 

 
 

 
1ºT 

Crenças 
religiosas e 
filosofias de 

vida 
(contempland
o as quatro 

Ideia(s) de 
divindade(s) 

(EF04ER06) Identificar nomes, significados e 
representações de divindades nos contextos 
familiar e comunitário. 

Diferentes formas de 
expressões e 
manifestações religiosas 
na comunidade e espaços 
de vivência. 

 
 

 

3ºT 

 

(EF04ER07) Reconhecer e respeitar as ideias de 
divindades de diferentes manifestações e 
organizações religiosas. 
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UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

CONTEÚDO(S) 
ESPECÍFICO(S) 

1º 2º 3º 4º 5º 

matrizes: 
Indígena, 
Ocidental, 
Africana e 
Oriental). 

 

Narrativas 
Religiosas 

(EF05ER01) Identificar e respeitar 
acontecimentos sagrados de diferentes culturas e 
organizações religiosas como recurso para 
preservar a memória. 

Textos sagrados orais e 
escritos nas diferentes 

religiões (contemplando 
as quatro matrizes: 
Indígena, Ocidental, 
Africana e Oriental).  

 
Textos sagrados orais e 
escritos nas diferentes 

religiões (contemplando 
as quatro matrizes: 
Indígena, Ocidental, 
Africana e Oriental). 

 

 

 

 

2ºT 
Mitos nas 

organizações 
religiosas. 

(EF05ER02) Identificar mitos de criação em 
diferentes culturas e organizações religiosas. 

 
 

 
 

(EF05ER03) Reconhecer funções e mensagens 
religiosas contidas nos mitos de criação 
(concepções de mundo, natureza, ser humano, 
divindades, vida e morte). 

 

 

 

 

Ancestralidad
e e tradição 

oral. 

(EF05ER04) Reconhecer a importância da 
tradição oral para preservar memórias e 
acontecimentos religiosos. 

 
 

 
 

(EF05ER05) Identificar elementos da tradição 
oral nas culturas e religiosidades indígenas, afro-
brasileiras, ciganas, entre outras. 

 
 

 
 3ºT 

(EF05ER06) Identificar o papel dos sábios e 
anciãos na comunicação e preservação da 
tradição oral. 

 
 

 
 3ºT 

(EF05ER07) Reconhecer, em textos orais, 
ensinamentos relacionados a modos de ser e 
viver. 

 
 

 
 3ºT 

 
Legenda: 1º,2º, 3º, 4º e 5º se refere aos anos do Ensino Fundamental anos iniciais 
1ºT, 2ºT e 3ºT se refere a periodicidade (Trimestral) 
 
 

4. Metodologia do Componente Curricular de Ensino Religioso 
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Segundo o Referencial Curricular do Paraná é importante que se conduza o aluno a identificar e acolher as semelhanças e 

diferenças entre o eu, o outro e o nós: 

- Reconhecer que o seu nome e o das demais pessoas os identificam e os diferenciam. 

- Reconhecer e respeitar as características físicas e subjetivas de cada um.  

- Valorizar a diversidade de formas de vida. Manifestações religiosas Sentimentos, lembranças, memórias e saberes. 

Identificar e acolher sentimentos, lembranças, memórias e saberes de cada um. Identificar as diferentes formas pelas quais as 

pessoas manifestam sentimentos, ideias, memórias, gostos e crenças em diferentes espaços.  

- Identidades e alteridades, o eu, a família e o ambiente de convivência, reconhecer os diferentes espaços de convivência. 

Identificar costumes, crenças e formas diversas de viver em variados ambientes de convivência. Memórias e símbolos, identificar 

as diferentes formas de registro das memórias pessoais, familiares e escolares (fotos, músicas, narrativas, álbuns...). 

- Caracterizar ritos de iniciação e de passagem em diversos grupos religiosos (nascimento, casamento e morte). Identificar 

as diversas formas de expressão da espiritualidade (orações, cultos, gestos, cantos, dança, meditação) nas diferentes tradições 

religiosas. Representações religiosas na arte, 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. Crenças religiosas e filosofias de vida ideia (s) de divindade(s). Identificar nomes, significados e representações de 

divindades nos contextos familiar e comunitário. Reconhecer e respeitar as ideias de divindades de diferentes manifestações e 

tradições religiosas.  

De acordo com o Referencial Curricular do Paraná o Ensino Religioso visa estimular a construção do conhecimento pelo 

debate, o confronto de ideias e, ainda, da exposição de conteúdos científicos e não somente de conteúdos espontâneos.  Portanto, 

procurará levar o estudante do Ensino Fundamental I vincular ensino/aprendizagem/realidade em uma perspectiva histórica, 

oferecendo-lhes condições de estudar as diferentes experiências religiosas e filosofias de vida pelo que têm em comum, isto é, 
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como explicam à vida, o nascimento, a morte, o sagrado e o profano (aspectos da identidade) e também como organizam seus 

rituais, delimitam seus símbolos, suas festividades e seus líderes religiosos.  

As metodologias utilizadas na prática educacional, irão direcionar o trabalho docente para uma prática que respeite e 

valorize as diferenças e peculiaridades encontradas nesta modalidade de ensino, levando em consideração os desafios 

contemporâneos e suas respectivas ensino. Também que a metodologia no Ensino Religioso, não se reduz a determinar “formas, 

métodos, conteúdos ou matérias a serem utilizados em sala de aula, mas pressupõe um constante repensar das ações que 

subsidiam esse trabalho” (PARANÁ, 2008, p.65). As práticas pedagógicas desenvolvidas pelo professor da disciplina poderão 

fomentar o respeito às diversas manifestações religiosas, ampliando e valorizando o universo cultural dos estudantes. Ao delinear 

o encaminhamento das aulas de Ensino Religioso, deve-se considerar os seguintes pressupostos:   

- A superação, pelo conhecimento, do preconceito à ausência ou à presença de qualquer crença religiosa, toda forma de 

proselitismo, bem como a discriminação de toda e qualquer expressão do Sagrado;  

- O entendimento de que a escola é um bem público e laico, cujo acesso é direito adquirido por todo cidadão brasileiro;  

 - Na admissão do uso do espaço/tempo escolar para legitimar a uma manifestação do Sagrado em detrimento de outra, 

uma vez que a escola não é um espaço de doutrinação, Evangelização, de expressão de ritos, símbolos, campanhas e 

celebrações; 

- Considerar as diversas manifestações do Sagrado como sendo componentes do patrimônio cultural e as relações que 

estabelecem;  

- A necessidade da construção, reflexão e socialização do conhecimento religioso que proporcione ao indivíduo sua base 

na formação integral, respeito e de convívio com o diferente; 

- O uso da linguagem pedagógica e não religiosa referente a cada expressão do Sagrado, adequada ao universo escolar, 

na compreensão deste espaço como sendo de reflexão e sistematização de diferentes saberes;   



324 
 

- O respeito, por parte do docente, ao direito à liberdade de consciência e à opção religiosa do estudante, transpondo 

qualquer ato prosélito, relevando os aspectos científicos do universo cultural do Sagrado e a diversidade social posta diante de 

todos;  

- A necessidade de articular o Ensino Religioso, no Projeto Político Pedagógico da escola, de forma coletiva, nos princípios 

da gestão democrática. Considerando as especificidades de cada região do Estado do Paraná, a realidade local de cada escola, 

as necessidades de cada estudante e, principalmente, a diversidade da expressão do Sagrado, o encaminhamento metodológico 

deve pautar-se nos pressupostos já delineados para compor e organizar os conteúdos a serem desenvolvidos e assegurando a 

linguagem pedagógica e não a religiosa.  

De acordo com o PPP, a disciplina de Ensino Religioso abordará os seguintes desafios contemporâneos. 

 

4.1 Inclusão social 

 

Lei Federal n.º 12.073/2009. Institui o dia 10 de dezembro como o Dia da Inclusão Social. Não especifica. Lei Federal n.º 

13146/2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). **art. 28, inciso 

XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e tecnológica, de temas 

relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento”. Obrigatoriedade: Instituições de ensino da rede 

pública e privada – Ensino Médio/Ensino Superior.           

                                                                                 

4.2 Liberdade De Consciência E Crença 

 

Lei 13.796/2018, a liberdade de consciência deve ser acolhida sem restrições, isto não quer dizer que quando confrontada 

com outro direito ela não possa ser inibida. Quando certa convicção estiver contrariando lei, e não podendo ser contornada, deve-
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se restringir essa liberdade. Entrementes, não pode ser freada sem qualquer fundamento, para que isso ocorra deve-se ter 

primeiramente um grande motivo que justifique essa limitação, do contrário estaria se constituindo um ato arbitrário e 

antidemocrático. No entanto, esse direito deve ser respeitado por todos os povos, desde as crianças até o mais sábio dos idosos, 

tendo em vista seu caráter de direito fundamental, de grande importância para o crescimento da humanidade.  Porém, não é de se 

imaginar que a liberdade de consciência é somente o direito de manifestar seu pensamento, ela abarca muito mais, como: Direito 

de religião, de escusar-se de um dever a todos imposto, direito de reunião, e até o próprio direito a ter crenças folclóricas. A 

liberdade de crença de modo pleno é um grande direito que os brasileiros alcançaram, pois nem sempre foi assim. No período do 

império somente existe uma liberdade de crença limitada, visto que existia a liberdade de crença, mas não a liberdade de culto, 

não poderia haver templos que não fossem católicos. Após a Constituição de 1891 essa realidade começa a mudar, haja vista que 

é acolhida a liberdade de crença de modo total, sem restrições.  

A Constituição Federal proclama a liberdade de crença em seu inciso VI, art. 5º, que diz: “é inviolável a liberdade de 

consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos 

locais de culto e a suas liturgias”. A grande proeza dessa Constituição é que além de dar liberdade ainda garante proteção, para 

que não surjam grande religiões que venham a suprimir as minúsculas. Um exemplo da proteção que a dada a liberdade de crença 

é a isenção de impostos. 

 

4.3 Plano De Transição  

 

Ao receber alunos da educação infantil cabe a escola promover um encontro amigável para o aluno onde o mesmo se 

sinta acolhimento nas dependências do novo estabelecimento de ensino contando com interação entre todos os alunos, 

professores e também os demais funcionários da comunidade escolar. 
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Essa acolhida deverá ser de forma lúdica, afetiva e responsável para que educandos se familiarizam com o novo espaço, 

mas que assumam o compromisso de interagir com os conhecimentos transmitidos pelo professor nessa nova etapa da vida 

escolar. 

No que se refere nos demais anos, a instituição pode estar preparando os alunos para o ano /série seguinte durante o 

próprio ano letivo através de gincanas, passeios, apresentações culturais, desafios entre as demais turmas da escola, visitas na 

sala do ano seguinte para a realização de comunicados/convites. 

Essa interação deve ser realizada sempre sob medicação dos professores com o intuito de tranquilizar o aluno de forma 

que ele possa se sentir como parte do processo ensino aprendizagem de uma sequência de conhecimentos transmitido pela 

instituição independente de quem for o professor. 

Referindo-se ao aluno do 5º ano para o 6º ano a mediação também ocorre de forma anual, ou seja, no decorrer do ano 

pode-se realizar atividades de realização entre as turmas em oportunidades decorrentes da atividade desenvolvida na escola; tipo 

gincanas, jogos apresentações culturais, passeios entre outros. Favorecendo ao aluno um clima de interação onde a adaptação se 

torne algo natural e esperado pelo aluno. 

Em relação a Flexibilização Curricular, de acordo com o Currículo Básico, o Ensino Religioso, como disciplina, tem como 

pressuposto, contribuir para a formação de pessoas que tenham como uma de suas intencionalidades a busca de qualidade de 

vida em sociedade, constituindo-se isso num dos princípios do processo educativo, de forma a contrapor-se à sociedade de 

exclusão, permeada pelos preconceitos e alienação na qual encontramo-nos inseridos. Sendo assim, deve criar-se a possibilidade 

de compreender os elementos presentes na sociedade, a diversidade de relações e, principalmente, os elementos de unidade 

possíveis à construção de uma sociedade justa, fraterna, igualitária, solidária, digna, em que o respeito ao princípio de liberdade 

seja considerado como busca e decisão coletiva, bem como reconhecer os elementos que divergem e/ou que contribuem para 

segmentar os grupos sociais, possibilitando o desenvolvimento educacional especial entre todos os alunos. 
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5. Avaliação do Componente Curricular de Ensino Religioso 

 

A avaliação é uma forma de interação entre professor e aluno, auxiliando no diagnóstico da prática pedagógica do 

professor e na aprendizagem dos alunos. O professor deverá oportunizar critérios de avaliação, para avaliar o nível de 

compreensão dos conteúdos específicos tratados durante um determinado período e sua metodologia usada, medindo a aquisição 

do conhecimento sobre os conteúdos estruturantes desta disciplina. 

A avaliação desse componente curricular deve encontrar nas práticas cotidianas dos alunos seu ponto central de análise e 

pressupor um processo avaliativo que possibilite a investigação sobre o que vem sendo compreendido, a fim de intervir nas 

circunstâncias em que a mudança de atitude se apresentar como necessária. Porém, a avaliação deve estar intimamente 

relacionada aos objetivos traçados para essa área do saber no momento do planejamento docente, estabelecendo coletivamente 

formas de superar as dificuldades para dar continuidade ao processo de ensino e aprendizagem e possibilitar aos alunos 

apreender de forma significativa o valor da formação humana e de sua relação com a transcendência. Nesse processo, o diálogo 

com as outras áreas do conhecimento e a interdisciplinaridade contribui de modo significativo para efetivar uma avaliação coerente 

e consistente em relação aos objetivos propostos no plano de trabalho docente, aliada à devida escolha dos instrumentos e 

definição dos critérios que orientarão a prática de avaliação. Conforme as Diretrizes Curriculares da Educação Básica para o 

Ensino Religioso (PARANÁ, 2008).   

 A avaliação pode revelar também em que medida a prática pedagógica, fundamentada no pressuposto do respeito à 

diversidade cultural e religiosa, contribui para a transformação social. Eis algumas sugestões que podem ser tomadas como 

amplos critérios de avaliação no Ensino Religioso:  

- O aluno expressa uma relação respeitosa com os colegas de classe que têm opções religiosas diferentes da sua? - O 

aluno as diferenças de credo ou de expressão de fé?  

- O aluno reconhece que o fenômeno religioso é um dado de cultura e de identidade de cada grupo social?  
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- O aluno emprega conceitos adequados para referir-se às diferentes manifestações do Sagrado? 

Diante da sistematização dos resultados da avaliação, o professor terá elementos para planejar as necessárias 

intervenções no processo pedagógico, bem como para retomar as lacunas identificadas na aprendizagem do aluno. Terá também 

elementos indicativos dos níveis de aprofundamento a serem adotados em conteúdos que desenvolverá a posteriori e da possível 

necessidade de reorganização do trabalho com o objeto de estudo e os conteúdos estruturantes, ou seja, elaborar uma proposta 

de recuperação de estudos baseando-se nos conteúdos não aprendidos pelos alunos. (PARANÁ, 2008, p.67).  

 

6.  REFERÊNCIAS  

 

BRASIL, MEC. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.9394/1996. 

 

COSTELLA, Domenico. O Fundamento Epistemológico do Ensino Religioso. In: JUNQUEIRA. Sérgio; WAGNER, Raul (orgs.) O 

Ensino Religioso no Brasil. Curitiba: Champagnat, 2004.  

 

DURKHEIM, Émile. As formas elementares de vida religiosa. São Paulo: ed. Paulinas, 1992. 

 

HINNELS, John R. Dicionário das religiões. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.  

 

PARANÁ, Secretaria de Estado de Educação. Diretrizes Curriculares de Educação Básica-Ensino Religioso . Curitiba: SEED-

PR,2008. 

_______. Referencial Curricular do Paraná: princípios, direitos e orientações. Curitiba: Paraná, 2018. 

 



329 
 

PARANÁ. Escola Municipal Bartolomeu Bueno da Silva – Ensino Fundamental – Séries Iniciais. Projeto Político Pedagógico. 

2015 

 

 
PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR - PPC 

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS (1º AO 5º ANO) 
 

IDENTIFICAÇÃO: 
ESCOLA: Municipal do Bartolomeu Bueno da Silva – Ensino Fundamental    
MUNICÍPIO: Lindoeste – Paraná 
ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Humanas 
COMPONENTE CURRICULAR: Geografia 
CALENDÁRIO ESCOLAR: 200 dias letivos de efetivo trabalho escolar/ 800 horas ano 
 

1. Apresentação do Componente Curricular de Geografia 
 

Como as demais disciplinas, a geografia passou por grandes mudanças, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, 

quando foi questionada a finalidade da produção geográfica, uma vez que não mais satisfazia as necessidades da época. 

A partir de 1980, a ciência viveu um intenso debate, desde então chegou ao nível de ensino, através de propostas 

curriculares renovadas e, entre elas, a do Currículo Básico para a Escola Pública do Paraná.  Não é fácil organizar uma proposta 

curricular. Por esse motivo, dentro de uma perspectiva do movimento histórico da ocupação, da exploração e da produção do 

espaço elo homem, acreditamos importante partir da hipótese de como surgiu a Geografia, quem servia e porque perdura nas 

escolas e toma vulto nesse início do século XXI. 

Na sua origem, um primeiro sentido da Geografia foi sistematizado na Grécia, relacionada ás suas preocupações com as 

lutas democráticas e com as aquelas que viam respostas dos problemas do homem como ato político, coletivo e totalizante.  Há 
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numerosos registros no modo de relato de povos, de terras e de mapas feitos para servir ao comercio e ao Estado.  As histórias 

em relação a novas terras e os mapas com indicações de posições e direções constituíam um conhecimento considerado segredo 

de estado, onde poucos eram os que tinham acesso a ele. 

Com a expansão marítima, e o acumulo primitivo do capital e o imperialismo econômico europeu, esse saber representa 

também o poder político que fortaleceu o poder econômico é de domínio dos grupos hegemônicos. É a Geografia dos Estados 

Maiores. Possibilitar o conhecer é gerar a possibilidade de perder o poder. 

Em relação a qualidade do saber, a Geografia que se constituiu no Brasil, no século XIX, esteve marcada por essa 

ideologia patriota e nacionalista, manifestada como ciência neutra, erudita, descritiva, conhecida como geografia tradicional.  O 

ensino da descrição e memorização dos elementos físicos eram privilegiados, com destaque para as grandes riquezas naturais, 

para os dados populacionais e econômicos, analisados em forma de números. 

Nesse período o Brasil passava a significar mais “território” e menos nação, povo ou sociedade. O que sustentou o ensino 

de geografia, assim como as outras disciplinas, configurou as influencias recíprocas entre o poder econômico e o poder político. A 

penetração do ide[ario liberal e depois do ideário desenvolvimentista influíram, sobremaneira, ora valorizando, ora desvalorizando 

essa disciplina na escola. 

No pós-guerra a Geografia passou por significativas mudanças, porque a o mundo se tornou mais complexo, os métodos e 

a teorias que fundamentavam a ciência não davam mais conta de explicar a realidade. Resumidamente, podemos dizer que foram 

produzidas, nesse período, e continuam atuando no campo da Geografia, três grandes escolas:   a Geografia Quantitativa, a 

Geografia Humanística e a Geografia Crítica. 

A Geografia Humanista é a percepção da realidade é dada pelo próprio sujeito. Essa se apoiou em uma rede de 

tendências filosóficas que incluiu a fenomenologia, o existencialismo, e o idealismo. Entretanto, teóricos da área adotaram uma 

tendência crítica na Geografia e no seu ensino, com a mudança de foco de análise para os processos sociais presentes na 

produção dos espaços. 
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Geografia Crítica são as relações que se estabelecem entre a sociedade, o trabalho e a natureza na produção do espaço 

geográfico, abrindo perspectivas para pensar a espacialidade das relações sociais. Com essa perspectiva, a geografia ganha o 

conteúdo político necessário à emancipação humana. 

Nos dias de hoje, a geografia está a serviço da emancipação do homem, mas se trabalha em uma perspectiva de ciência 

da sociedade. Nessa perspectiva, desde Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a Geografia é um espaço favorecido para a 

discussão de questões existentes na sociedade, em que a relação/interação homem e natureza formam um todo integrado, em 

transformação constante, cujo processo a criança também faz parte. 

Segundo Santos, (2001) o objetivo da Geografia considera o espaço antes de tudo como um “conjunto de fluxos”. Os 

elementos fixos são naturais, tais como relevo, hidrografia, solos entre outros, e construídos (estradas, pontes, construções, 

barragens etc.) e os fluxos são os movimentos que são condicionados pelas ações humanas Informações, ideias, valores entre 

outros. 

Existe uma interação entre os fixos e os fluxos construindo e reconstruindo o espaço; os fixos que produzem fluxos e 

esses que levam à produção de fixo e vice-versa. Dessa forma, segundo Santos (2006), a partir dos fixos (objetos) e dos fluxos 

(ações), tomados como as partes indissociáveis que forma o espaço, é possível identificar, as categorias externas ao espaço: 

objetos e ações, totalidade e totalização, técnica, temporalidade, símbolos e ideologias, e as categorias analíticas internas como: a 

paisagem, configuração territorial, divisão territorial do trabalho, rugosidades, formas-conteúdo, como processos básicos. Além 

disso, o espaço pode ser esclarecido por recortes espaciais como: região, lugar, redes e escala.  

É necessário salientar que, nos anos iniciais, os conteúdos de inúmeras áreas são tratados metodologicamente em uma 

estreita relação dessas áreas entre si. É através do conteúdo desenvolvido pela educação, ou seja, o espaço vivido, que se 

trabalha o corpo em movimentos e desenvolve a compreensão direcional. Através desse trabalho que se inicia na Educação 

Infantil que os conceitos de lateralidade e percepção espacial são desenvolvidos- relações projetivas. Tais conceitos são 

fundamentais para a Geografia no campo da orientação e da localização. 
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É necessário enfatizar, que a interação entre as disciplinas ocorre através do método, na medida que se buscar a 

totalidade, a qual não significa conhecer todos os fatos, mas, sim compreender as relações entre eles e o homem, o que ocorre na 

articulação entre as partes e dessas com o todo. 

Em relação aos conteúdos propostos, é fundamental enfatizar que partem do espaço vivido: escola, bairro, município, 

estados, o que não significa ser trabalhos linearmente.  Evidencia-se que um trabalho linear impossibilita o desenvolvimento de um 

trabalho pedagógico dentro de um entendimento dialético. 

O imediato e o concreto devem ser o ponto de encontro entre as lógicas locais e globais, próximas e remotas. 

Os encaminhamentos dos estudos geográficos deverão, igualmente, orientar-se pelo princípio de que os processos de 

produção do espaço são realizados segundo os interesses de uma dada sociedade em determinado momento histórico.  

 

2. Objetivos  

2.1 Objetivos Gerais 

 

De acordo com Cavalcanti (2010), ensinar Geografia não é apenas ministrar um conjunto de temas e conteúdos, mas é, 

antes de tudo, ensinar um modo específico de pensar, de perceber a realidade. Trata-se de ensinar um modo de pensar 

geográfico, um olhar geográfico, um raciocínio geográfico. Assim, o pensamento espacial é uma ferramenta para pensar 

geograficamente, sendo o mesmo um processo cognitivo necessário para compreender os fenômenos sociais e naturais existentes 

na sociedade. Por isso, espera-se que a disciplina contemple os seguintes objetivos: 

- Compreenda os conceitos que sustentam ideias plurais de natureza, território e territorialidade; 

 - Construa uma base de conhecimentos que incorpora os segmentos sociais culturalmente diferenciados e também os 

diversos tempos e ritmos naturais; 

- Perceba seu lugar no mundo, formas de representação e pensamento espacial; 
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- Reconheça a natureza, os ambiente e qualidade de vida. 

- Utilize os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/natureza e exercitar o interesse e o espírito de 

investigação e de resolução de problemas. 

- Estabeleça conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, reconhecendo a importância dos objetos 

técnicos para a compreensão das formas como os seres humanos fazem uso dos recursos da natureza ao longo da história. 

- Desenvolva 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. 

- Desenvolva o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e iconográficas, de diferentes gêneros 

textuais e das geotecnologias para a resolução de problemas que envolvam informações geográficas. 

- Desenvolva e utilize processos, práticas e procedimentos de investigação para compreender o mundo natural, social, 

econômico, político e o meio técnico-científico e informacional, avaliar ações e propor perguntas e soluções (inclusive tecnológicas) 

para questões que requerem conhecimentos científicos da Geografia. 

- Construa 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. 

- Atue pessoalmente e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, 

propondo ações sobre as questões socioambientais, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

Objetivos específicos 

· Conhecer o espaço geográfico com uma construção histórica e seu uso nos diferentes tempos e espaços; 

· Compreender a natureza e a sociedade como conceitos fundamentais para a construção do espaço geográfico; 
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· Entender as construções humanas como documento, mantendo a relação homenatureza. 

Os objetivos específicos esperados para o 1º ano com a unidade temática: O sujeito e seu lugar no mundo busca conhecer 

o modo de vida das crianças e situações de convívio em diferentes lugares; conexões e escalas: ciclos naturais e a vida cotidiana; 

mundo do trabalho: diferentes tipos de trabalhos existentes no seu dia a dia; formas e representação e pensamento espacial: 

pontos de referência; natureza, ambientes e qualidade de vida: condições de vida nos lugares de vivência. 

2º ano: o sujeito e seu lugar no mundo: convivência e interações entre pessoas na comunidade, riscos e cuidados nos 

meios de transporte e de comunicação; conexões e escalas: experiências da comunidade no tempo e no espaço, mudanças e 

permanências; mundo do trabalho: tipos de trabalho em lugares e tempos diferentes; formas de representação e pensamento 

espacial: localização, orientação e representação espacial; natureza, ambientes e qualidade de vida: os usos dos recursos 

naturais: solo e água no campo e na cidade. 

3º ano: o sujeito e seu lugar no mundo: a cidade e o campo: aproximações e diferenças; conexões e escalas: paisagens 

naturais e antrópicas em transformação; mundo do trabalho: matéria-prima e indústria; formas de representação e pensamento 

espacial: representações cartográficas; natureza, ambientes e qualidade de vida: produção, circulação e consumo, impactos das 

atividades humanas. 

4º ano: o sujeito e seu lugar no mundo: território e diversidade cultural, processos migratórios no Brasil e no Paraná, 

Instâncias do poder público e canais de participação social; conexões e escalas: relação campo e cidade, unidades político-

administrativos do Brasil, territórios étnico-culturais; mundo do trabalho: trabalho no campo e na cidade, produção,circulação e 

consumo; formas de representação e pensamento espacial: sistema de orientação, elemento constitutivo dos mapas; natureza, 

ambientes e qualidade de vida: conservação e degradação da natureza. 

5º ano: o sujeito e seu lugar no mundo: dinâmica populacional; diferenças étnico-raciais, étnico-culturais e desigualdades 

sociais; conexões e escalas: território, redes e urbanização; mundo do trabalho: trabalho e inovação tecnológica; formas de 
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representação e pensamento espacial: mapas e imagens de satélite; representação das cidades e do espaço urbano; qualidade 

ambiental; natureza, ambiente e qualidade de vida: diferentes tipos de poluição, gestão pública na qualidade de vida. 

 

3. Conteúdos do Componente Curricular de Geografia 

 

UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

O sujeito 
e o seu 
lugar no 
mundo  
 

Situações de 
convívio em 
diferentes 
lugares. 

(EF01GE04) Discutir e elaborar, coletivamente, 
regras de convívio em diferentes espaços (sala 
de aula, escola etc.), reconhecendo a 
importância das práticas e atitudes cooperativas 
e responsáveis com o meio em que vive. 

Regras de convívio e sua 
importância em diferentes 
espaços. 
 
Respeito as diferenças 

1º 
T 

    

O modo de 

vida das 

crianças em 

diferentes 

lugares.  

(EF01GE01) Descrever características 
observadas de seus lugares de vivência 
(moradia, escola etc.) e identificar semelhanças 
e diferenças entre esses lugares, dando enfoque 
aos atributos e funções dos diferentes locais. 

Espaços de moradia e vivência; 
Ambiente rural e urbano (campo 
e cidade); 
Cômodos dos espaços de 
vivência e moradia e sua 
utilidade. 

2º 
T 

    

(EF01GE02) Identificar semelhanças e 
diferenças entre jogos e brincadeiras de 
diferentes épocas e lugares, utilizando-se de 
pesquisas no ambiente familiar,  na comunidade 
e no desenvolvimento dos jogos e brincadeiras. 

Jogos e Brincadeiras de 
diferentes épocas e lugares.  
 
Brincadeiras regionais e locais. 

2º 
T 

    

Situações de 
convívio em 
diferentes 
lugares.  

(EF01GE03) Identificar e relatar semelhanças e 
diferenças de usos do espaço público (praças, 
parques, complexos esportivos) para o lazer e 
diferentes manifestações sociais, artísticas, 
culturais e desportivas. 

Espaço público de uso coletivo e 
seus diferentes usos. 
 
Diferenças dos espaços urbanos 
e rurais. 

3º 
T 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Convivência e 
interações 
entre pessoas 
na 
comunidade.  

(EF02GE01) Descrever a história das migrações 
no bairro ou comunidade em que vive, 
reconhecendo os grupos migratórios que 
contribuíram para essa organização. 

O bairro: formação migratória e 
organização. 
 
Comunidade formação 
migratória e organização. 
 

 

2º 
T 

   

(EF02GE02) Comparar costumes e tradições de 
diferentes populações inseridas no bairro ou 
comunidade em que vive, reconhecendo a 
importância do respeito às diferenças. 

Costumes, tradições e 
diversidade da população do 
bairro. 
 
Da comunidade e sua 
diversidade. 

 

2º 
T 

   

Riscos e 
cuidados nos 
meios de 
transporte e 
de 
comunicação. 

(EF02GE03) Comparar diferentes meios de 
transporte e de comunicação, indicando o seu 
papel na conexão entre lugares, reconhecendo 
como esses meios interferem nesses processos, 
e discutir os riscos para a vida e para o ambiente 
e seu uso responsável. 

Meios de Transporte e Meios de 
Comunicação. 
 
Contexto histórico do município 
em relação aos meios de 
comunicação. 

 

3º 
T 

   

O sujeito 
e seu 
lugar no 
mundo 
 
 
 
 

A cidade e o 
campo: 
aproximações 
e diferenças. 

(EF03GE01) Identificar e comparar aspectos 
culturais dos grupos sociais de seus lugares de 
vivência, seja na cidade, seja no campo. 

Município: limites, diversidade 
social e cultural no campo e na 
cidade. 

 
 1º 

T 
  

(EF03GE02) Identificar, em seus lugares de 
vivência, marcas de contribuição cultural e 
econômica de grupos de diferentes origens, 
reconhecendo a importância que os diferentes 
grupos têm para a formação sócio-cultural-
econômica da região. 

Contribuição cultural dos 
diferentes grupos sociais ao 
longo do tempo nos lugares de 
vivência (Bairro-Município-
Região). 
 
Comunidade e seus costumes 

 

 1º 
T 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

(EF03GE03) Reconhecer os diferentes modos 
de vida (hábitos alimentares, moradias, aspectos 
culturais, tradições e costumes) de povos e 
comunidades tradicionais em distintos lugares. 

Povos e comunidades 
tradicionais que vivem no Brasil 
e seus modos de vida. 
 
Costumes e diversidades 
culturais da região 

 

 1º 
T 

  

Território e 
diversidade 
cultural. 

(EF04GE01) Selecionar, em seus lugares de 
vivência e em suas histórias familiares e/ou da 
comunidade, elementos de distintas culturas 
(indígenas, afro-brasileiras, de outras regiões do 
país, latino-americanas, europeias, asiáticas 
etc.), valorizando o que é próprio em cada uma 
delas e sua contribuição para a formação da 
cultura local, regional e brasileira. 

Influência de outras culturas na 
formação da cultura local, 
regional e brasileira. 

 

  1º 
T 

 

Processos 
migratórios no 
Brasil e no 
Paraná. 

(EF04GE02) Descrever processos migratórios e 
suas contribuições para a formação da 
sociedade brasileira, levantando as origens dos 
principais grupos da formação populacional do 
Brasil, relacionados aos fluxos migratórios, 
dando ênfase à formação do Paraná. 

Fluxos migratórios e a formação 
populacional e  cultural do 
Paraná e do Brasil. 

 

  1º 
T 

 

Instâncias do 
poder público 
e canais de 
participação 
social. 

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

Organização político-
administrativa do município.  
 
Diferenças dos 3 poderes: 
Executivo, Legislativo e 
Judiciário. 

 

  3º 
T 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Dinâmica 
populacional 

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

Urbanização e crescimento 
populacional do Paraná.  

Êxito rural 
 

   1º 
T 

 

A divisão 
política 
administrativa 
do Brasil. 

Identificar as unidades político administrativas da 
Federação Brasileira (Estados), para 
compreender a formação das cinco regiões da 
Federação. 

Unidades Político-
administrativas da Federação 
Brasileira (Estados); 

 

   1º 
T 

Regiões do Brasil. 
As macro regiões do Paraná. 

 
   1º 

T 

Diferenças 
étnico-raciais 
e étnico-
culturais e 
desigualdades 
sociais. 

(EF05GE02) Identificar diferenças étnico-raciais 
e étnico-culturais e desigualdades sociais entre 
grupos em diferentes territórios, observando as  
condições de saúde, educação, produção e 
acesso a bens e serviços, entre as diferentes 
comunidades. 

Diferenças étnico-raciais, étnico-
culturais e as desigualdades 
sociais. 

 

   1º 
T 

Formas 
de 
represent
ação e 
pensame
nto 
espacial 

Pontos de 
referência 

(EF01GE08) Criar mapas mentais e desenhos 
com base em itinerários, contos literários, 
histórias inventadas, jogos e brincadeiras. 

Diferentes formas de 
representação espacial. 
 
Exploração da coordenação 
motora grossa e fina 

1º 
T 

    

(EF01GE09) Elaborar e utilizar mapas simples, 
desenhos e trajetos 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. 

Referenciais de lateralidade, 
localização em sala de aula, 
orientação e distância. 
 
Noções de pontos Cardeais 
(Nascente/Poente) 

1º 
T 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Localização, 
orientação e 
representação 
espacial. 

(EF02GE08) Identificar e elaborar diferentes 
formas de representação (desenhos, mapas 
mentais, maquetes) para representar 
componentes da paisagem (elementos naturais 
e culturais) dos lugares de vivência. 

Formas de representação 
espacial dos espaços de 
vivência. 

 

1º 
T 

   

(EF02GE09) Identificar objetos e lugares de 
vivência (escola e moradia) em imagens aéreas 
e mapas (visão vertical) e fotografias (visão 
oblíqua), comparando as diferentes visões e 
representações de um mesmo objeto. 

Projeção horizontal, vertical e 
oblíqua. 

 

1º 
T 

   

Formas 
de 
represent
ação e 
pensame
nto 
espacial 

 

(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. 

Percepção espacial: pontos de 
referência, localização, 
organização e representação 
espacial.  

 

1º 
T 

   

Localizar a escola, bem como saber seu 
endereço, pontos de referência próximos, a fim 
de o estudante conhecer o espaço onde está 
localizado. 

Compreensão da localização de 
sua escola, seu endereço e 
pontos de referência. 

 

1º 
T 

   

Representaçõ
es 
cartográficas. 

(EF03GE07) Reconhecer e elaborar legendas 
com símbolos de diversos tipos de 
representações em diferentes escalas 
cartográficas, compreendendo a importância dos 
símbolos para a leitura cartográfica. 

Leitura cartográfica (legendas, 
símbolos e noção de escala). 

 

 1º, 
2º 
e 
3º 
T 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Representaçõ
es 
cartográficas. 

(EF03GE06) Identificar e interpretar imagens 
bidimensionais e tridimensionais em diferentes 
tipos de representação cartográfica, destacando 
a passagem da realidade concreta do espaço 
em que se vive, para a representação sob a 
forma de mapas e outros recursos cartográficos, 
tais como: maquetes, croquis, plantas, 
fotografias aéreas, entre outros. 

Formas de representação 
cartográfica: imagens 
bidimensionais e tridimensionais 
do município; 
Pontos Cardeais. 
Pontos cardeais do Município e 
Estado. 
 

 

 3º 
T 

  

Elementos 
constitutivos 
dos mapas. 

(EF04GE10) Comparar tipos variados de mapas, 
dentre eles: econômicos, políticos, demográfico, 
históricos e físicos, bem como os elementos que 
compõem o mapa,  identificando suas 
características, elaboradores, finalidades, 
diferenças e semelhanças. 

Elementos de um mapa; 
Leitura e análise de mapas 
temáticos. 

 

  1º, 
2º 
e 
3º 
T 

 

Sistema de 
orientação 

(EF04GE09) Utilizar as direções cardeais na 
localização de componentes físicos e humanos 
nas paisagens rurais e urbanas. 

Pontos cardeais e colaterais; 

Orientação espacial: localização 
de elementos vizinhos ao 
município e ao estado.  

 

  1º 
T 

 

Formas 
de 
represent
ação e 
pensame
nto 

Mapas e 
imagens de 

satélite. 

(EF05GE08) Analisar transformações de 
paisagens nas cidades, comparando sequência 
de fotografias, fotografias aéreas e imagens de 
satélite de épocas diferentes, destacando 
semelhanças e diferenças em relação a ritmos 
das mudanças. 

Transformação nas paisagens 
da cidade. 
 
Referência da destruição do 
meio ambiente. 

 

   2º 
T 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

espacial 

Representaçã
o das cidades 
e do espaço 
urbano. 

(EF05GE09) Estabelecer conexões e hierarquias 
entre diferentes cidades, utilizando mapas 
temáticos e representações gráficas, como 
mapas, croquis, plantas, imagens de satélites, 
fotografias aéreas, desenvolvendo noções e 
conceitos básicos de cartografia, para a 
identificação de dados naturais e 
socioeconômicos. 

Conexões hierárquicas entre as 
cidades. 
Contexto histórico do município.  

 

   2º 
T 

Mundo 
do 
trabalho  
 

Diferentes 
tipos de 
trabalho 
existentes no 
seu dia a dia. 
 
Diferentes 
tipos de 
moradia e 
objetos 
construídos 
pelo homem.  

(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 formas de moradias e 
os tipos de materiais utilizados 
para sua construção;  
Materiais utilizados para 
produção de mobiliários, 
brinquedos e objetos de uso 
cotidiano. 

2º 
T 

    

(EF01GE07) Descrever atividades de trabalho 
relacionadas com o dia a dia da sua comunidade 
e seu grupo familiar, compreendendo a 
importância do trabalho para o homem e a 
sociedade. 
*Observar e identificar o papel do trabalho na 
organização do espaço escolar, relatando as 
atividades de trabalho existentes na escola 
(limpeza, segurança, ensino, gestão). 

O trabalho e as profissões. 
 
Instrumentos de trabalhos das 
profissões. 

3º 
T 

    

O trabalho na escola. 
 
A hierarquia de poderes na 
escola. 

3º 
T 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Tipos de 
trabalho em 
lugares e 
tempos 
diferentes. 

(EF02GE06) Relacionar o dia e a noite a 
diferentes tipos de atividades sociais (horário 
escolar, comercial, sono etc.), identificando as 
atividades cotidianas, realizadas em cada um 
desses períodos. 

Atividades cotidianas do dia e da 
noite. 

 

 
3º 
T 

   

Mundo 
do 
trabalho 

Tipos de 
trabalho em 
lugares e 
tempos 
diferentes. 

(EF02GE07) Descrever as atividades extrativas 
(minerais, agropecuárias e industriais), de 
diferentes lugares, identificando as origens de 
produtos do cotidiano e os impactos ambientais 
oriundos dessas produções e extrações. 

Atividades extrativas que dão 
origem a produtos do nosso 
cotidiano; 
Problemas ambientais causados 
pela produção industrial e 
extração. 
 
A poluição local e regional. 
 

 

 
3º 
T 

   

Matéria-prima 

e indústria. 

(EF03GE05) Identificar alimentos, minerais e 
outros produtos cultivados e extraídos da 
natureza, comparando as atividades de trabalho 
em diferentes lugares (campo e cidade), a fim de 
reconhecer a importância dessas atividades para 
a indústria. 

Produtos cultivados e extraídos 
da natureza;  
Matéria-prima e indústria; 
Relação campo e cidade no 
trabalho e na indústria. 
 
Relação de trabalhos primários, 
secundários e terciário. 

 

  
2º 
T 

  

Trabalho no 
campo e na 
cidade. 

(EF04GE07) Comparar as características do 
trabalho no campo e na cidade, considerando as 
diferenças, semelhanças e interdependência 
entre eles. 

O trabalho no campo e na 
cidade. 

 

   
2º 
T 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Produção, 
circulação e 
consumo. 

(EF04GE08) Descrever e discutir o processo de 
produção (transformação de matérias-primas), 
circulação e consumo de diferentes produtos, 
reconhecendo os passos para essa 
transformação (o papel das fábricas, indústrias, 
a produção em geral). 

Produção, circulação e consumo 
de produtos. 
 
Resolução verde. 

 

   
2º 
T 

 

Trabalho e 
inovação 
tecnológica. 

(EF05GE05) Identificar e comparar as mudanças 
dos tipos de trabalho e desenvolvimento 
tecnológico na agropecuária, na indústria, no 
comércio e nos serviços, fazendo uma relação 
entre o antes e o depois do desenvolvimento das 
tecnologias e a sua importância nos diferentes 
setores da economia. 

Transformações e 
desenvolvimento tecnológico no 
trabalho. 
 
Mecanização agrícola  
 
Poluição orgânica 

 

    
2º 
T 

(EF05GE06) Identificar e comparar 
transformações dos meios de transporte e de 
comunicação, assim como o papel das redes de 
transportes e comunicação para a integração 
entre cidades e o campo com vários lugares do 
mundo. 

Inovações tecnológicas nos 
meios de transporte e 
comunicação; 
Redes de circulação e 
comunicação. 

 

    
2º 
T 

 

(EF05GE07) Identificar os diferentes tipos de 
energia utilizados na produção industrial, 
agrícola e extrativa e no cotidiano das 
populações, dando ênfase ao contexto do 
Paraná. 

Fontes de energia na produção 
industrial, agrícola e extrativa do 
Paraná. 
 
As usinas hidrelétricas 
 
Tipos de Energias  
 
Combustíveis fósseis 

 

    
 

3ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Conexõe
s e 
escalas 
 

Ciclos 
naturais e a 
vida cotidiana. 

(EF01GE05) Observar e descrever ritmos 
naturais (dia e noite, variação de temperatura e 
umidade etc.) em diferentes escalas espaciais e 
temporais, comparando a sua realidade com 
outras, por meio da observação e compreensão 
da paisagem nos distintos espaços de vivência 
(escola, bairro, casa entre outros). 

Relação entre os ritmos da 
natureza e os ambientes de 
vivência. 

2º 
T 

    

Experiências 
da 
comunidade 
no tempo e no 
espaço. 

(EF02GE04) Reconhecer semelhanças e 
diferenças nos hábitos, nas relações com a 
natureza e no modo de viver de pessoas em 
diferentes lugares, comparando as 
particularidades, tendo em vista a relação 
sociedade-natureza. 

Modo de vida das pessoas em 
diferentes lugares. 

 

 
2º 
T 

   

Mudanças e 
permanências 

(EF02GE05) Analisar mudanças e 
permanências, comparando imagens de um 
mesmo lugar em diferentes tempos,  
identificando os fatores que contribuíram para 
essas mudanças. 

Mudanças das paisagens. 
 
Nomadismo e sedentarismo. 

 

2º 
T 

   

Paisagens 
naturais e 
antrópicas em 
transformação

(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 

Paisagem Natural e Antrópica 
(modificada). 
 
As paisagens nativas. 

 

  
2º 
T 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

. outros lugares, observando os componentes que 
atuam nos processos de modificação das 
paisagens. 
*Perceber  as transformações ocorridas no seu 
espaço de vivência, a partir das atividades 
socioeconômicas, observando suas 
repercussões no ambiente, no modo de vida das 
pessoas e na forma das construções presentes 
no espaço. 

Mudanças e transformações das 
Paisagens dos lugares de 
vivência, a partir das atividades 
socioeconômicas.  
 
As paisagens nativas. 

 

  
2º 
T 

  

Conexõe
s e 
escalas 
 

Unidades 
político-
administrativa
s do Brasil. 

(EF04GE05) Distinguir unidades político-
administrativas oficiais nacionais (Distrito, 
Município, Unidade da Federação e grande 
região), suas fronteiras e sua hierarquia, 
localizando seus lugares de vivência. 

Organização das Unidades 
Político-administrativas do Brasil; 
Poder executivo, legislativo e 
judiciário. 

 

   
1º 
T 

 

Relação 
campo e 
cidade 

(EF04GE04) Reconhecer especificidades e 
analisar a interdependência do campo e da 
cidade, considerando fluxos econômicos, de 
informações, de ideias e de pessoas, 
identificando as características da produção e 
fluxos de matérias- primas e produtos. 

Interdependência atual entre o 
campo e a cidade. 
 
O histórico do município.  

 

   
2º 
T 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Territórios 
étnico-
culturais 

(EF04GE06) Identificar e descrever territórios 
étnico-culturais existentes no Paraná e Brasil, 
tais como terras indígenas, faxinalenses, 
caiçaras, povos das ilhas paranaenses e de 
comunidades remanescentes de quilombos, 
reconhecendo a legitimidade da demarcação 
desses territórios, compreendendo os processos 
geográficos, históricos e culturais destas 
formações. 

Territórios étnico-culturais do 
Paraná e do Brasil. 
Acampamentos. 
Assentamentos e no município.  

 

   
2º 
T 

 

Território, 
redes e 
urbanização. 

(EF05GE03) Identificar as formas e funções das 
cidades e analisar as mudanças sociais, 
econômicas e ambientais provocadas pelo seu 
crescimento, a partir de atividades realizadas por 
essas formações urbanas, como as políticas 
administrativas, turísticas, portuárias, industriais, 
etc. 

Funções urbanas das cidades; 
Expansão urbana. 

 

    
2º 
T 

(EF05GE04) Reconhecer as características da 
cidade e analisar as interações entre a cidade e 
o campo e entre cidades na rede urbana, 
compreendendo a interdependência que existe 
entre diferentes cidades (próximas ou distantes) 
e a distribuição da oferta de bens e serviços. 

Redes urbanas: seu papel entre 
as cidades e nas interações 
urbanas entre campo e cidade. 

 

    
2º 
T 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Natureza, 
Ambiente
s e 
qualidade 
de vida 

Condições de 
vida nos 
lugares de 
vivência.  

(EF01GE10) Descrever características de seus 
lugares de vivência relacionadas aos ritmos da 
natureza (chuva, vento, calor etc.), e as 
mudanças que estes acarretam no estilo de vida 
das pessoas e na paisagem. 

Comportamento das pessoas e 
lugares diante das 
manifestações naturais; 
Relação clima-moradia-
brincadeiras. 
 
O modo de vida das pessoas. 

2º 
T 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natureza, 
ambiente
s e 

 

(EF01GE11) Associar mudanças de vestuário e 
hábitos alimentares em sua comunidade ao 
longo do ano, decorrentes da variação de 
temperatura e umidade no ambiente. 

Hábitos alimentares e de 
vestuário da comunidade. 

2º 
T 

    

Os usos dos 
recursos 
naturais: solo 
e água no 
campo e na 
cidade. 

(EF02GE11) Reconhecer a importância do solo 
e da água para a vida, identificando seus 
diferentes usos (plantação e extração de 
materiais, entre outras possibilidades) e os 
impactos desses usos no cotidiano da cidade e 
do campo e as ações de conservação e 
preservação desses recursos no espaço 
vivenciado pela criança. 

Relação cotidiana do homem em 
seus espaços de vivência com a 
natureza; 
Responsabilidade social para 
preservação e conservação dos 
recursos naturais. 

 

 
3º 
T 

   

Qualidade 
ambiental dos 
lugares de 
vivência. 

Observar a qualidade dos ambientes nos 
espaços de vivência, avaliando o estado em que 
se encontram as ruas e calçadas, estado de 
conservação, manutenção e limpeza na escola e 
seus arredores, entre outros, apontando 
possíveis soluções para os problemas 
identificados. 

Condições dos espaços de 
vivência. 
 
Saneamento básico. 

 

 
3º 
T 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

qualidade 
de vida 
 

Produção, 
circulação e 
consumo. 

(EF03GE08) Relacionar a produção de lixo 
doméstico ou da escola aos problemas 
causados pelo consumo excessivo e construir 
propostas para o consumo consciente, 
considerando a ampliação de hábitos de 
redução, reuso e reciclagem/descarte de 
materiais consumidos em casa, na escola e/ou 
no entorno. 

Produção e consumo; 
Produção de lixo; 
Redução, reciclagem e reuso 
para lixos e resíduos. 

 

  
3º 
T 

  

Impactos das 
atividades 
humanas. 

(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. 

Uso dos recursos naturais nas 
atividades cotidianas; 
Problemas ambientais causados 
pelo uso dos recursos naturais. 

O uso demasiado dos recursos 
naturais e seus maléficos. 

Agrotóxicos.  

 

  
3º 
T 

 
 

 

(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. 

Consumo consciente da água na 
agricultura, pecuária e produção 
de energia. 

 

  
3º 
T 

  

(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. 

Alterações ambientais no campo 
e na cidade causadas pelas 
atividades econômicas. 
Os ciclos econômicos  do 
municípios e seus impactos.  

 

  
3º 
T 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

 
Natureza, 
ambiente
s e 
qualidade 
de vida 

Conservação 
e degradação 
da natureza. 

(EF04GE11) Identificar as características das 
paisagens naturais e antrópicas (clima, relevo, 
cobertura vegetal, rios etc.) no ambiente em que 
vive, bem como a ação humana na conservação 
ou degradação dessas áreas. 
*Estabelecer relações de semelhanças e 
diferenças entre as paisagens do município e do 
Paraná com as paisagens de outros lugares. 

Características da paisagem do 
Brasil, do Paraná e do município: 
relevo, vegetação, clima e 
hidrografia; 
Transformações da paisagem do 
município, Paraná e Brasil, 
causadas pela ação do homem. 
As araucárias e Parque Nacional 
do Iguaçu. 

 

   
3º 
T 

 

Compreensão das semelhanças 
e diferenças entre as paisagens 
do município e do Paraná com 
as paisagens de outros lugares. 
Diferenças das matas araucárias 

 

   
3º 
T 

 

Qualidade 
ambiental 

(EF05GE10) Reconhecer e comparar atributos 
da qualidade ambiental e algumas formas de 
poluição dos cursos de água e dos oceanos 
(esgotos, efluentes industriais, assoreamento, 
poluição por pesticidas, marés negras etc.), 
compreendendo o impacto das ações humanas 
sobre a natureza do ponto de vista 
socioambiental. 

Impacto das ações humanas 
sobre a natureza. 
 
Nativas e plantadas  pelo 
homem. 
 
Os agrotóxicos e seus males na 
natureza. 

 

    
 

3º 
T 

Diferentes 
tipos de 
poluição. 

(EF05GE11) Identificar e descrever problemas 
ambientais que ocorrem no entorno  da escola e 
da residência (lixões, indústrias poluentes, 
destruição do patrimônio histórico, destruição de 
nascentes etc.), propondo soluções (inclusive 
tecnológicas) para esses problemas. 

Problemas ambientais causados 
pela ação do homem; 
Ações para minimização e/ou 
solução dos problemas 
ambientais. 

 

    
3º 
T 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Gestão 
pública da 
qualidade de 
vida. 

(EF05GE12) Identificar órgãos do poder público 
e canais de participação social responsáveis por 
buscar soluções para a melhoria da qualidade de 
vida (em áreas como meio ambiente, mobilidade, 
moradia, saúde, educação e direito à cidade) e 
discutir as propostas implementadas por esses 
órgãos que afetam a comunidade em que vive. 

Canais de participação social e 
órgãos do poder público. 
 
As conferências municipais e 
suas metas a cumprir. 
 
Participação nas conferências. 

 

    
 

3º 
T 

 
Legenda: 1º,2º, 3º, 4º e 5º se refere aos anos do Ensino Fundamental anos iniciais 
1ºT, 2ºT e 3ºT se refere a periodicidade (Trimestral) 
 
 
4. Metodologia do Componente Curricular de Geografia 

 
 

Se o objetivo maior é formar um cidadão crítico, capaz de posicionar-se frente às desigualdades sociais por meio da leitura 

dos espaços geográficos produzidos, tanto o espaço concreto como o abstrato revelam-se igualmente como espaços vividos e são 

conteúdos pertinentes e significativos nas dimensões sociais, políticas, econômicas e culturais da contemporaneidade explicitadas 

na concepção adotada nesta PPC. 

Conhecer a realidade como um processo cada vez mais complexo e conhecer o espaço que é produzido a partir de 

interesses cada vez mais hegemônicos são tão ou mais complexo ainda. Exige estudo e reflexão, produzindo novas formas de 

pensar, incluindo escalas de análise que partem do local para o global, pois nisso se expressam as contradições e os conflitos que 

são resultados de decisões tomadas, às vezes, internacionalmente. Além disso, os espaços que vêm sendo produzidos carregam 

a marca do modo de produção capitalista que não leva em conta a finitude dos recursos naturais. A falta de cuidado com essas 
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questões pode fazer com que o encaminhamento metodológico dos conhecimentos geográficos contribua, e o que é pior, reforce a 

reprodução pura e simples das práticas pedagógicas já existentes e, por consequência, não se opere qualquer mudança na prática 

social. Pretendemos que a prática social esteja voltada para a sustentabilidade, e que essa concepção fundamente a metodologia 

presente no ensino da Geografia.  

Na Geografia, como nas demais disciplinas, a herança do ensino positivista das definições, em que o conceito científico é o 

produto pronto e acabado a ser passado ao aluno de forma fragmentada, cabendo a ele a tarefa de articular os sistemas e 

compreender o todo. Também são partes dessa herança desconsiderar o conhecimento do aluno, o erro de não incorporar a 

contradição e de não considerar o processo da produção do conhecimento científico. 

Portanto, a mediação dialética sendo como um método, uma metodologia e uma lógica requer a superação do imediato (o 

saber do cotidiano) pelo mediato (o saber cientificamente elaborado). A mediação é o resultado de uma relação de dois elementos 

opostos (conhecimento ordenado e conhecimento empírico), e está centralizada na problematização de situações pedagógicas 

organizadas de forma a: 

a) Gerar contradições entre o ponto de partida (saber imediato) e o ponto de chegada desses processos (saber 

mediato); 

b) Promover a superação do saber imediato no mediato; 

c) Possibilitar a elaboração de sínteses pelos alunos (aprendizagem); 

d)   Essa síntese elaborada pelo aluno no ponto de chegada representa o saber aprendido, mais articulado e menos 

imediato que o do ponto de partida. 

A aprendizagem passa por três níveis: imediato – abstração – concreto pensado ou mediato. O saber imediato – o ponto de 

partida – refere-se às representações que o aluno traz sobre o conceito científico a ser ensinado. O conhecimento dele, mesmo 

que precário, não pode ser desconsiderado pelo educador. O saber mediato é o saber científico que se pretende ensinar para lhe 

potencializar a elaboração de novas sínteses. O aluno compreende o processo de produção do conhecimento e o seu significado 
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teórico e prático, sendo capaz de estabelecer relações a partir do entendimento de sua realidade, materializando-a em 

pensamento por meio de diversas linguagens (verbal, escrita, estética etc.). Assim, adquire autonomia na problematização e na 

busca de solução dos problemas. O ponto de chegada torna-se imediatamente em um novo ponto de partida para novas 

aprendizagens. 

Durante as aulas de Geografia, o resgate tem o sentido de retomar as ideias iniciais sobre o conteúdo de ensino. É a 

representação do conhecimento imediato, a visão da totalidade empírica. É buscar um mesmo ponto de partida provisoriamente 

comum ao professor e ao aluno. É uma mobilização para a pesquisa/descoberta: o professor apresenta aos alunos atividades 

diversas em diferentes linguagens, que envolvam o conteúdo trabalhado. Ao desenvolvê-las, eles representam suas ideias iniciais. 

Pode ser por meio de observação do objeto/configuração geográfica (rua, escola, bairro, cidade, meios de transporte e outros), a 

partir de estudos do meio, questionamentos, círculo de conversa, entrevistas etc. O registro se constitui de textos, de desenhos, de 

relatos etc. No que se refere à confrontação entre o que os alunos sabem e o conhecimento científico a ser ensinado, discutindo-

se os problemas postos pela prática social ou pelo conteúdo. O professor pode questionar o espaço estudado, a sua história, por 

quem e por que foram construídos, quais os problemas sociais e espaciais originados pela ação do homem. Problematizar é 

provocar questionamentos sobre o assunto, é uma atividade planejada pelo professor a partir dos conhecimentos iniciais dos 

alunos e dirigida para compreensão do conhecimento científico. Além disso, indica a busca sistemática de informações técnicas, 

científicas, oficiais com auxílio da pesquisa (Análise de textos, imagens, entrevistas, material gráfico e cartográfico, construção de 

material como croquis, pré- mapas, plantas baixas, linhas do tempo etc.). Estabelece-se, nesse sentido, um diálogo com o saber 

científico que “responde” à problematização. O professor explora, então, os conceitos geográficos e propõe a discussão sobre o 

significado dos textos didáticos, paradidáticos e outras fontes de pesquisa, além da produção de texto sobre o conteúdo estudado, 

ou seja, síntese elaborada pelo aluno, ao saber mediato, à superação do conhecimento empírico/imediato. É uma expressão da 

síntese cognitiva. É importante, para tanto, produzir situações de ensino para que o aluno possa expressar-se com diferentes 

linguagens o saber elaborado (em forma de desenhos, tabelas, mapas conceituais, mapas mentais, gráficos, maquetes, esculturas 



353 
 

com massinha, pintura, colagens, painéis, fotos, internet – laboratório de informática), ou seja, a síntese do conhecimento científico 

por ele apropriado. Nessa etapa, é fundamental que fique claro a aprendizagem do aluno e, por isso, o peso na produção textual. 

Também é importante que ela seja valorizada, inicialmente, como expressão dos saberes relacionados aos conteúdos, e que o 

texto seja de fato uma produção do aluno e não a cópia de conceitos. De acordo com o PPP o ensino da Geografica contemplará 

os seguintes desafios contemporâneos. 

 

4.1 Educação ambiental 

 

Lei Federal n.º 9.795/1999 (regulamentada pelo Dec.4281/02). Dispõe especificamente sobre a Educação Ambiental (EA) e 

institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), como componente essencial e permanente da educação nacional, 

devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo. Instituições de ensino da 

rede pública e privada – Educação Básica/ Educação Superior. Resolução n.º 2, de 15 de junho de 2012 CNE/CP. Estabelece as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental a serem observadas pelos sistemas de ensino e suas instituições de 

Educação Básica e de Educação Superior, orientando a implementação do determinado pela Constituição Federal e pela Lei n.º 

9.795, de 1999. Instituições de ensino da rede pública e privada – Educação Básica/ Educação Superior. Deliberação n.º 04/13, de 

12 de novembro de 2013 – CEE/PR. Normas estaduais para a Educação Ambiental no Sistema Estadual de Ensino do Paraná, 

com fundamento na Lei Federal n.º 9.795/1999, Lei Estadual n.º 17.505/2013 e Resolução CNE/CP n.º 02/2012. Instituições de 

ensino da rede pública e privada que atuam nos níveis e modalidades do Sistema Estadual de Ensino do Paraná. Lei Estadual n.º 

17.505/2013. Institui a Política Estadual de Educação Ambiental e o Sistema de Educação Ambiental e adota outras providências. 

Obrigatoriedade: Instituições de ensino da rede pública e privada – Educação Básica/ Educação Superior. Cita-se como exemplos 

Passeios Culturais em Parques Ecológicos, Zoológicos, entre outros. Também será trabalhado os processos que os indivíduos e a 

sociedade constroem, conhecimento e na atitudes essências e conscientes para uma melhor qualidade de vida juntamente com a 
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sustentabilidade. Sendo assim, o professor o professro dever incentivar a conscientização ambiental, por meio da participação 

indivuidual e coletiva do aluno, orientando o uso responsável dos recursos naturais. 

 

4.2 Símbolos 

 

Lei Federal n.º 12.031/2009. Altera a Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, para determinar a obrigatoriedade de 

execução semanal do Hino Nacional nos estabelecimentos de ensino fundamental. Instituições de ensino da rede pública e privada 

– Ensino Fundamental. Lei Federal n.º 12.472/2011. Acrescenta § 6° ao art. 32 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, incluindo os símbolos nacionais como tema transversal nos currículos do 

ensino fundamental. Instituições de ensino da rede pública e privada – Ensino Fundamental. Lei Federal n.º 12.981/2014. Dispõe 

sobre a oficialização no território nacional do Hino à Negritude. Obrigatoriedade: Não especifica. O doscente deverá trabalhar 

símbolos utilizados no dia a dia, por meio de identificação e interpreção, de mapas, escalas, relevos legendas, vegetação, clima, 

população entre outros. 

 

4.3 Plano de transição 

 

O presente plano se refere à importância da transição e articulação dos anos do ensino fundamental I. Quando um aluno 

passa para outra turma, é indispensável a continuidade da aprendizagem e do desenvolvimento dos educandos que mudam de 

uma fase para a outra, possibilitando a conclusão da escolaridade obrigatória. Visto que a transição é desafio tanto para o aluno 

como para o professor, é importante uma relação agradável entre professor (a) e aluno, sabendo-se que os anos iniciais da 

escolaridade são de grande relevância para a vida do discente, pois a mesma contribui para a formação de uma base para as 

outras séries sequente. 
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Transição do 1º Ano para o 2º Ano: Proporcionar o contato direto dos alunos com o professor da série seguinte, dando-lhes 

oportunidades de socialização e relação de confiança entre os alunos e professor. O professor deverá fazer uma retomada de 

conteúdos trabalhados no ano anterior. 

Transição do 2º Ano para o 3º Ano: Promover uma troca com socialização dos alunos com a professora do 3º Ano, podendo 

ser de forma dinâmica, lúdica ou através de entrevista para que o aluno não se sinta inibido com a troca de professor na série 

seguinte, fazer um passeio, sempre dando orientação sobre as mudanças que sofrerá com a mudança de ano. 

Transição do 3º Ano para o 4º Ano: Proporcionar ao educando o contato direto com a professora da série seguinte podendo 

convidá-la a vir na sala de aula e fazer uma roda de conversa com os alunos, se achar necessário, a confecção de bilhetes ou 

cartas passando dos alunos da série seguinte. 

Transição do 5º Ano para o 6º Ano: O professor do 5º Ano deverá proporcionar ao aluno uma visita no Colégio qual o aluno 

será recebido no 6º Ano para o reconhecimento do ambiente, conhecendo assim os professores da disciplina e o funcionamento 

da instituição de ensino. 

No que se refere a Flexibilização Curricular, segundo o Currículo Básico, conhecer a realidade é um processo cada vez 

mais complexo, conhecer o espaço que é produzido a partir de interesses cada vez mais hegemônicos é tão ou mais complexo 

ainda. A reflexão deve produzir novas formas de pensar, incluindo escalas de análise que partem do local para o global, pois aí se 

expressam as contradições e conflitos que são resultados de decisões tomadas.  

A ação de ensinar não constitui a mera transmissão ou declamação do conceito científico da Ciência de referência, no 

caso a Geografia, e nem a simplificação deste. Para Arnoni (2004, p.): 

O ensinar deve estar compromissado com o aprender e, para isso, torna-se necessário realizar a transformação do conceito 

científico da área de referência, em conteúdo de ensino desta, para que ele se torne ensinável (ensino-educador), compreensível 

(aprendizagem-educando) e preservador do conhecimento científico, um bem cultural.  
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Quanto aos conteúdos propostos, importa salientar que partem do espaço vivido: escola, bairro, município, estado, o que 

não significa que devam ser trabalhados linearmente. Ressalta-se que um trabalho linear impossibilita o desenvolvimento de um 

trabalho pedagógico dentro de uma perspectiva dialética. O educador dos Anos Iniciais é privilegiado, nesse sentido, pois transita 

pelas diferentes áreas, podendo, dessa forma, fazer as pontes entre as disciplinas e desenvolver um trabalho que busque superar 

a fragmentação do conhecimento, possibilitando o desenvolvimento das necessidades especiais educaionais. 

 

5. Avaliação do Componente Curricular de Geografia 

 

Segundo o PPP escolar, a avaliação e recuperação de estudos tem como objetivo essencial garantir a quantidade de 

desempenho para todos os alunos, no sentido de aquisição dos conhecimentos indo além da meta quanlitativa, garantindo a 

qualidade educativa que implica consciência crítica e da capacidade de ação do saber e na formação do indivíduo. Também 

entendemos o processo de avaliação para o professor porque é por meio dele que poderá redimensionar o processo educativo e 

retomar os aspectos que não foram bem assimilados pelos alunos, já que a avaliação é o momento do processo educativo em que 

se consegue aferir tais assimilações. Se for necessário, é a partir da avaliação que o educador refaz o seu planejamento inicial e 

reorganiza seus conteúdos e as suas estratégias com vistas a alcançar a qualidade de aprendizagem com toda a turma em 

questão. 

A avaliação do processo de ensino de aprendizegem deve ter embasamento no PPP da instituição, a qual coloca que 

avaliação deve ser formativa, diagnóstica e processual, além disso prevê também momentos distintos de avaliação escolar por 

meio de dois instrumento de avaliação, com oferta de recuperação. 
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Os processos avaliativos estão previstos em calendário escolar, devendo ser registrados no livro de chamada da turma, 

bem como a disciplina e devem ser aplicados de acordo com o planejamento, de forma clara e objetiva, em momentos distintos 

durante o trimestre. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Humanas  
COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA  
CALENDÁRIO ESCOLAR: 200 dias letivos de efetivo trabalho escolar/ 800 horas/ano 
 
1. Apresentação do Componente Curricular de História  

 
Para NADAI, 1993: 

 A história como disciplina escolar surgiu na França, no século XIX, juntamente com a constituição das nações modernas e os 

movimentos de laicização da sociedade, com o objetivo de mostrar a genealogia da nação, do estado de mudança daquilo que é 

subvertido ou transformado em relação ao que permanece estável (NADAI, 1993).  

 

Buscava-se também destacar o caráter nacionalista de forma a contribuir para a sedimentação do poder estabelecido.  

Dessa forma, segundo Nadai (1993), “O conceito de fato histórico, a neutralidade e objetividade do historiador/professor ao 

tratar o social, o papel do herói na construção da pátria, a utilização do método positivo permearam tanto o ensino quanto a 

produção histórica”; além disso, “[...] Essa forma de ensino, determinada desde sua origem como disciplina escolar, foi o espaço 

da história oficial na qual os únicos agentes visíveis do movimento social eram o Estado e as elites” (NADAI, 1993, p. 152). 

Com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), apresentados à sociedade em 1997, buscava-se introduzir nos 

currículos de história narrativas de um cotidiano despolitizado, desvinculado da consciência histórica e fragmentado, dispensando 

atenção demasiada à história imediata e ao tempo presente, em que tudo é história.  

No entanto, Fonseca (2003) nos chama atenção para o fato de que “[...] a ideia de que se deve aceitar tudo, estudar tudo, 

valorizar tudo, sugerindo o velho chavão ‘tudo é história’, ou mesmo uma volta do presentismo em nome do respeito, da 

valorização dos interesses e da vivência dos alunos, pode conduzir à diluição do objeto da disciplina. Em decorrência há uma 

restrição do acesso ao conhecimento histórico” (FONSECA, 2003, p. 35).   
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Desse modo, ao discutirmos a concepção da disciplina de História, é necessário esclarecermos o que entendemos por 

história. Antes, porém, é preciso dizer que uma coisa é a história propriamente dita, outra é a compreensão que temos dela, e 

outra, ainda, é a disciplina de História. São três dimensões diferentes, mas inter-relacionadas: a primeira diz respeito ao concreto, 

às relações sociais travadas nas lutas pela sobrevivência, e as outras duas ao plano das ideias e à compreensão de como a 

história é entendida, assimilada, registrada e transmitida, possibilitando intervenções.  

Quando se estuda a história, em geral, aprende-se que ela começa com a criação da escrita, que teria acontecido por volta 

de quatro a seis mil anos a. C., e que é feita pelos grandes homens e heróis. Entretanto, isso não corresponde à realidade. A 

História está diretamente relacionada ao ser humano, às mudanças, às transformações; tem a ver com as dimensões de passado, 

presente e futuro, portanto, com o tempo e com o espaço. 

A opção pelo materialismo histórico dialético como instrumento para compreender, explicar e contribuir para a 

transformação da realidade possibilita a história como uma disciplina escolar: estimular a pesquisa, a reflexão, a busca e a 

catalogação de fontes primárias, tomando por base a categoria trabalho, as relações e os antagonismos entre as classes; analisar 

e compreender, criticamente, como ocorreu o processo de ação e de transformação do ser humano e do meio, materializados em 

determinadas formas específicas, em decorrência do acúmulo de conhecimentos, das experiências humanas, das relações sociais, 

das condições sócio históricas e do estágio de desenvolvimento das forças produtivas em cada época; possibilitar o acesso aos 

conhecimentos significativos historicamente acumulados; desmistificar as ideologias e contribuir para que professores e alunos 

possam se compreender como agentes do processo histórico, capazes de agir e transformar a natureza, o mundo, as relações nas 

quais estão inseridos e a história.  

A presente Proposta Pedagógica Curricular – PPC do componente curricular de História está organizada a partir dos 

seguintes documentos: Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017), Referencial Curricular do Paraná (PARANÁ, 2018), 

Projeto Político Pedagógico (2015) e Regimento Escolar da Instituição e nos demais documentos que organizam e embasam a 

elaboração desta proposta curricular. 
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Deste modo, o trabalho com os conteúdos de história, na perspectiva aqui defendida, tendo em vista as relações que os 

homens estabelecem com a natureza e com outros homens, de acordo com as condições materiais de existência, possibilita aos 

alunos se compreenderem como sujeitos históricos que podem e devem lutar por melhores condições de vida, fazer uso racional 

dos recursos naturais, desenvolver relações de cooperação, objetivando a construção de uma sociedade mais justa. 

 

2. Objetivos 

2.1  Objetivos Gerais 

 

- Compreender acontecimentos históricos, relações de poder, processos e mecanismos de transformação 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. 

- 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 problematizar os significados das lógicas de 

organização cronológica. 

 

2.2. Objetivos Específicos  

 

a) Compreender o significado e a abrangência da categoria trabalho, como elemento central no processo de produção do 

ser humano na organização do espaço, na produção do conhecimento, no estabelecimento das relações sociais e na organização 

da sociedade;  

b) Questionar, levantar hipóteses, argumentar e interpretar documentos e contextos históricos, recorrendo a diferentes 

fontes e linguagens existentes;  
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c) Analisar, refletir e compreender a sociedade situada no espaço e no tempo, estabelecendo relações entre passado e 

presente;  

d) Compreender acontecimentos históricos, relações sociais e de poder, como se processam os movimentos da história: 

transformação/permanência, semelhanças/diferenças e a importância de conhecer o passado para analisar essas questões;  

e) Articular o ensino com a pesquisa, desde o início do processo educativo, despertando a inquietude, a curiosidade e o 

questionamento perante as coisas, os fatos e a sociedade, buscando agir no sentido da transformação social; f) Compreender e 

utilizar as tecnologias digitais de informação e de comunicação de forma crítica e ética. 

 
3. Conteúdos do Componente Curricular de História 
 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENT

O 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

CONTEÚDO(S) 
ESPECÍFICO(S) 

1º 2º 3º 4º 5º 

Mundo 
pessoal: 
meu lugar 
no mundo.  

As fases da vida 
e a ideia de 
temporalidade 
(passado, 
presente, futuro). 

(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. 
*Identificar características pessoais, familiares e 
elementos da própria história de vida por meio de 
relatos, fotos, objetos e outros registros, 
socializando com os demais integrantes do 
grupo. 
*Conhecer e relatar a história de vida e do próprio 
nome. 

Identidade: história de 
vida, história do nome, 
características pessoais 
e familiares. 

 

1º 
T 

    

Fases da vida. 
Árvore Genealógica 

1º 
T 
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UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENT

O 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

CONTEÚDO(S) 
ESPECÍFICO(S) 

1º 2º 3º 4º 5º 

*Identificar e comparar características das 
diferentes fases da vida do ser humano. 
*Identificar e comparar objetos, imagens, relatos e 
ações humanas em diferentes temporalidades 
para compreender a passagem do tempo, 
apontando mudanças e permanências em suas 
características e funções. 
* Empregar noções de anterioridade e 
posterioridade, ordenação e sucessão em 
situações cotidianas. 

Tempo histórico e tempo 
cronológico. 

1º 
T 

    

As diferentes 
formas de 
organização da 
família e da 
comunidade: os 
vínculos 
pessoais e as 
relações de 
amizade. 

(EF01HI02) Identificar a relação entre as suas 
histórias e as histórias de sua família e de sua 
comunidade. 
*Identificar problemas em sua realidade, 
pesquisar e conversar sobre possíveis soluções. 

Narrativas familiares e 
comunitárias. 

1º 
T 

    

Relatos históricos e 
causas da vida 
cotidiana. 

1º 
T 

    

(EF01HI03) Descrever e distinguir os seus papéis 
e responsabilidades relacionados à família, à 
escola e à comunidade. 

Ações individuais e 
coletivas no ambiente 
familiar, escolar e 
comunitário. 

1º 
T 

    

Hierárquia no ambiente 
familiar 

1º 
T 

    

Mundo 
pessoal: eu, 
meu grupo 
social e meu 
tempo. 

 

*Identificar tarefas individuais e coletivas no 
ambiente familiar. 
*Conhecer e comparar famílias em diferentes 
temporalidades, espaços, culturas e relações de 
trabalho, identificando semelhanças e diferenças, 
mudanças e permanências. 

Famílias em diferentes 
temporalidades, espaços 
e culturas. 
 

1º 
T 

    

As famílias e suas 
diversidades 

1ºT 
    



363 
 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENT

O 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

CONTEÚDO(S) 
ESPECÍFICO(S) 

1º 2º 3º 4º 5º 

 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. 

(EF01HI05) Identificar semelhanças e diferenças 
entre brinquedos, jogos e brincadeiras atuais e de 
outras épocas e lugares. 

Contexto histórico e 
cultural do brincar. 

2º 
T 

    

Conhecer e comparar brincadeiras e brinquedos 
de outras épocas, povos e culturas, identificando 
mudanças e permanências frente às novas 
tecnologias. 

A vida em 
família: 
diferentes 
configurações 
e vínculos. 

(EF01HI06) Conhecer as histórias da família e da 
escola e identificar o papel desempenhado por 
diferentes sujeitos em diferentes espaços. 
*Reconhecer a importância dos sujeitos que 
compõem a família, identificando relações 
afetivas e de parentesco no convívio familiar. 

Histórico familiar e 
relações de convívio. 
Os direitos e deveres  
Estatuto da Criança e 
Adolescente (ECA) 

3º 
T 
 

    

(EF01HI07) Identificar mudanças e permanências 
nas formas de organização familiar, respeitando 
as diferenças. 
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UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENT

O 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

CONTEÚDO(S) 
ESPECÍFICO(S) 

1º 2º 3º 4º 5º 

Mundo 
pessoal: eu, 
meu grupo 
social e meu 
tempo. 

 

A escola e a 
diversidade do 
grupo social 
envolvido. 

(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, diferenciando o público do privado. 
*Compreender, exemplificar e desenvolver 
atitudes de colaboração no contexto familiar e 
escolar de forma ética e respeitosa. 

Sociabilidades no 
ambiente doméstico, 
escolar e comunitário. 
Regras de Convivência 
 
 
 

3º 
T 

    

*Conhecer, comparar e entender diferentes 
formas de trabalho na escola e em outros grupos 
culturais e sociais. 
*Elaborar regras e normas de convívio no 
ambiente escolar. 

A escola e a 
diversidade de grupos 
envolvidos: relações de 
trabalho e cooperação. 

1º 
T 

    

A escola, sua 
representação 
espacial, sua 
história e seu 
papel na 
comunidade. 

(EF01HI08) Reconhecer o significado das 
comemorações e festas escolares, 
diferenciando-as das datas festivas 
comemoradas no âmbito familiar e/ou da 
comunidade. 

Festas e 
comemorações na 
escola, na família e na 
comunidade. 

Diferentes 
manifestações culturais 
municipais e regionais. 

3º 
T 

    

Identificar a importância das famílias no cotidiano 
da comunidade escolar.  

Conhecer o contexto cultural e/ou regional das 
festas e comemorações. 

Conhecer a história e a importância da escola 
como local de aprendizagem e socialização, 
identificando acontecimentos, mudanças e 
permanências em sua trajetória no espaço da 
comunidade. 

Histórico da edificação 
e da comunidade 
escolar. 

3º 
T 

    



365 
 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENT

O 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

CONTEÚDO(S) 
ESPECÍFICO(S) 

1º 2º 3º 4º 5º 

Reconhecer os profissionais que trabalham na 
escola e papéis que desempenham. 

  

Conhecer e respeitar o patrimônio e a 
diversidade cultural, entendendo-os como direito 
dos povos e sociedades. 

Relatos de 
experiênciade antigos 
moradores do 
município.  

3º 
T 

    

A 
comunidade 
e seus 
registros 
 
 
 

A noção do “Eu” 
e do “Outro”: 
comunidade, 
convivências e 
interações entre 
pessoas. 

(EF02HI01) Reconhecer espaços de sociabilidade 
e identificar os motivos que aproximam e separam 
as pessoas em diferentes grupos sociais ou de 
parentesco. 
 

 
Espaços de 
sociabilidade. 

 
 

 

 
1º 
T 

   

(EF02HI02) Identificar e descrever práticas e 
papéis sociais que as pessoas exercem em 
diferentes comunidades e/ou instituições (família, 
escola, igreja, entre outras). 

Participar na construção de regras cotidianas, 
considerando diferentes grupos e espaços de 
convívio. 

 
Relações sociais em 
diferentes grupos e 
comunidades. 
A sociedade e suas 
organizações no 
cotidiano. 

 

 

 
1ºT 

   

(EF02HI03) Selecionar situações cotidianas que 
remetam à percepção de mudança, pertencimento 
e memória. 

Identificar-se enquanto sujeito histórico e agente 
de transformação. 

 
Participação social. 

 
1º 
T 

   



366 
 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENT

O 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

CONTEÚDO(S) 
ESPECÍFICO(S) 

1º 2º 3º 4º 5º 

(EF02HI04) Selecionar e compreender o 
significado de objetos e documentos pessoais 
como fontes de memórias e histórias nos âmbitos 
pessoal, familiar, escolar e comunitário. 

 
Narrativas familiares e 
comunitárias. 
 
Relatos de experiências 
dos antigos moradores 
do município. 
 

 

 
1º 
T 

   

Conhecer elementos da própria história de vida. 

 Identificar o nome e sobrenome como elementos 
da sua identidade. 

 
História de vida da 
criança, da família e da 
comunidade. 
 
Construção do álbum de 
retrato. 
 
Árvore Genealógica  
 

 

 
1º 
T 

   

 Identificar os laços de parentesco na árvore 
genealógica. 

Relacionar elementos da própria história com 
base em narrativas familiares, documentos 
escritos e imagens (fotos e/ou objetos). 

 
 
 
 
Famílias em diferentes 
temporalidades, espaços 
e culturas. 

 

 
 
 

 
2ºT 

   

Apresentar noções de temporalidade em sua 
história de vida e em momentos rotineiros. 

Conhecer a história da escola identificando 
mudanças e permanências no espaço escolar e a 
importância dos profissionais que trabalham e/ou 
trabalharam nele 



367 
 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENT

O 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

CONTEÚDO(S) 
ESPECÍFICO(S) 

1º 2º 3º 4º 5º 

Respeitar as diferenças nos grupos de convívio  
 
Diversidade cultural e 
cidadania no meio social  

 
2º 
T 

   

Conhecer etnias e culturas que caracterizam 
nossa sociedade 

As formas 
de registrar 
as 
experiências 
da 
comunidade
  

Formas de 
registrar e narrar 
histórias (marcos 
de memória 
materiais e 
imateriais) 

(EF02HI05) Selecionar objetos e documentos 
pessoais e de grupos próximos ao seu convívio e 
compreender sua função, seu uso e seu 
significado. 

 
Contexto histórico 
cultural de atividades 
realizadas pela criança e 
sua comunidade 
 Álbum de Família 
Exploração de 
documentos pessoais 

 

 
2ºT 

   

Identificar mudanças e permanências em objetos, 
espaços e modos de agir ao longo do tempo Diversidade cultural e 

cidadania no meio social. 
História de Lindoeste 
(município) e do 
Assentamento do 
município.  

 

 
 

2ºT 

   

Pesquisar fontes materiais e/ou imateriais sobre a 
história da escola e da comunidade 

Conhecer elementos do contexto de origem das 
datas comemorativas 

Conhecer os símbolos que representam o 
município e as datas comemorativas 

 

 
 
 
 
 
 
 

(EF02HI06) Identificar e organizar, 
temporalmente, fatos da vida cotidiana, usando 
noções relacionadas ao tempo (antes, durante, ao 
mesmo tempo e depois). 

Tempo cronológico 
Diferentes formas de 
medir o tempo. 

 

 
 

2ºT 

   

(EF02HI07) Identificar e utilizar diferentes 
marcadores do tempo presentes na comunidade, 
como relógio e calendário. 
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UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENT

O 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

CONTEÚDO(S) 
ESPECÍFICO(S) 

1º 2º 3º 4º 5º 

 
 
 
O tempo como 
medida 

Interpretar o calendário e linhas do tempo para 
situar-se no tempo cronológico. 

Comparar brinquedos e brincadeiras regionais e 
em sociedades e temporalidades distintas 
apontando semelhanças e diferenças com a 
comunidade. 

 
 
Tempo Histórico 
Narrativa ilustrada da 
linha do tempo. 
 
 

 

 
 

2ºT 

   

Estabelecer comparações entre passado e 
presente. 

Perceber a passagem do tempo e a evolução de 
objetos e tecnologias por meio de imagens e 
narrativas; 

Identificar mudanças e permanências nas 
pessoas, nos objetos e lugares ao longo do 
tempo. 

As formas 
de registrar 
as 
experiências 
da 
comunidade
. 

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. 

(EF02HI08) Compilar histórias do estudante, da 
família, da escola e/ou da comunidade registradas 
em diferentes fontes. 

 
 
 
 
 
 
Fontes históricas 
Exploração de fatos e 
imagens 
Patrimônio histórico do 
município  

 

 
 
 
 

3ºT 

   

(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. 

Comparar fontes orais, escritas e/ou visuais, de 
natureza material e/ou imaterial, que retratem 
diferentes comunidades, formas de trabalhar, 
produzir, brincar e festejar. 

Reconhecer a importância da conservação dos 
bens e espaços públicos e privados. 



369 
 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENT

O 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

CONTEÚDO(S) 
ESPECÍFICO(S) 

1º 2º 3º 4º 5º 

O trabalho e 
a 
sustentabilid
ade na 
comunidade
. 

A sobrevivência 
e a relação com 
a natureza. 

(EF02HI10) Identificar diferentes formas de 
trabalho e lazer existentes na comunidade em que 
vive, seus significados, suas especificidades e 
importância. 

Trabalho, lazer e as 
relações sociais na 
comunidade. 
Direitos e deveres e 
suas responsabilidades 

 

 
 

3ºT 

   

Conhecer os direitos da criança relacionados ao 
trabalho e ao lazer na infância. 

Comparar meios de transporte, de produção e de 
comunicação no passado e no presente. 

(EF02HI11) Identificar impactos no ambiente 
causados pelas diferentes formas de trabalho 
existentes na comunidade em que vive. 

 
Formação histórica e 
populacional da cidade. 

 
3ºT    

 
 
 
 
 
As pessoas 
e os grupos 
que 
compõem a 
cidade e o 
município 
 
 
 
 
 
 

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. 

(EF03HI01) Identificar os grupos populacionais 
que formam 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. 

Formação histórica e 
populacional da cidade. 
Estudo do Censo 
populacional. 

 

  
 

1ºT 

  

Reconhecer-se como sujeito histórico na 
construção da história de sua comunidade. 

 

 

    

Conhecer grupos populacionais que ocupavam a 
região onde o município se formou, identificando 
os povos indígenas como os primeiros donos da 
terra. 

Conhecer, comparar e respeitar as comunidades 
indígenas do passado e do presente, as formas 
de trabalho desenvolvidas, seus costumes e 
relações sociais. 



370 
 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENT

O 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

CONTEÚDO(S) 
ESPECÍFICO(S) 

1º 2º 3º 4º 5º 

 
 
 
 
 
As pessoas 
e os grupos 
que 
compõem a 
cidade e o 
município 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As pessoas 

(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. 

 Acontecimentos e 
marcadores 
temporais no 
estudo da cidade. 

Datas comemorativas 
municipais. 

 

  
 

1ºT 

  

Conhecer a história do município, identificando as 
transformações que ocorreram nos últimos 
tempos. 

  Identificar e utilizar marcadores temporais e 
noções de anterioridade e posterioridade, 
ordenação, sucessão e simultaneidade. 

(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 de diferentes grupos 
sociais e culturais, com especial destaque para 
as culturas africanas, indígenas e de migrantes. 

Narrativas históricas 
sobre a cidade. 

 

  
 
 

1ºT 

  

Conhecer e/ou elaborar narrativas orais, escritas 
e/ou visuais sobre aspectos do município 
(população, economia, emancipação política, 
manifestações sociais e culturais, urbanização, 
educação, lazer e saúde, entre outros). 

Os patrimônios 
históricos e 
culturais da 
cidade e/ou do 
município em 
que vive. 

(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. 

Memória e patrimônio 
histórico cultural da 
cidade 
 
Estudos dos símbolos do 
município.  

 

  
 
 
 
 

2ºT 

  

Entender o conceito de patrimônio relacionando à 
ideia de pertencimento, valorização e preservação 
da memória do município. 
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UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENT

O 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

CONTEÚDO(S) 
ESPECÍFICO(S) 

1º 2º 3º 4º 5º 

e os grupos 
que 
compõem a 
cidade e o 
município 

Conhecer, explorar e sistematizar pontos do 
município e/ou lugares de memória, coletando 
dados e cuidando dos mesmos. 

(EF03HI05) Identificar os marcos históricos do 
lugar em que vive e compreender seus 
significados. 

Conhecer o significado e a origem de festas e/ou 
comemorações e sua relação com a preservação 
da memória. 

(EF03HI06) Identificar os registros de memória na 
cidade (nomes de ruas, monumentos, edifícios 
etc.), discutindo os critérios que explicam a 
escolha desses nomes. 

Conhecer os símbolos municipais relacionando-os 
à história do município. 

As pessoas e os 
grupos que 
compõem a 
cidade e o 
município. A 
produção dos 
marcos da 
memória: 
formação cultural 
da população. 

(EF03HI07) Identificar semelhanças e diferenças 
existentes entre comunidades de sua cidade ou 
região, e descrever o papel dos diferentes grupos 
sociais que as formam. 

População e diversidade 
cultural local. 
Emigração dos povos 

 

  
 
 

2º 
T 

  

Conhecer os diferentes grupos que constituíram a 
população, a cultura e o espaço local. 

A produção dos 
marcos da 
memória: a 

(EF03HI08) Identificar modos de vida na cidade e 
no campo no presente, comparando- os com os 
do passado. 

Modo de vida no campo 
e na cidade em 
diferentes 

 

  
 
 

  



372 
 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENT

O 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

CONTEÚDO(S) 
ESPECÍFICO(S) 

1º 2º 3º 4º 5º 

cidade e o 
campo, 
aproximações e 
diferenças. 

Compreender que a história é construída 
coletivamente num processo contínuo de 
mudanças e permanências, semelhanças e 
diferenças. 

temporalidades. 2ºT 

Pesquisar acontecimentos da própria história e da 
história do município que ocorreram na mesma 
época. 

Desenvolver noções de anterioridade, ordenação, 
sucessão e posterioridade ao estudar 
acontecimentos históricos relacionados ao 
município. 

Identificar as narrativas pessoais e dos grupos 
como formas de reconstruir as memórias e a 
história local. 

Memórias e narrativas 
de pessoas do campo e 
da cidade. 

Resgate histórico do 
municipio e fotos. 

 

  
 

2ºT 

  

Relacionar as histórias que as famílias contam 
com as manifestações folclóricas e tradições. 

Narrar histórias contadas pelas famílias ou grupos 
estudados. 

Identificar e comparar diferentes fontes históricas 
como elementos da memória de um grupo. 

Identificar e experienciar brincadeiras e 
brinquedos do seu tempo e de outras 
temporalidades.  

 
A noção de 
espaço 

 
A cidade, seus 
espaços públicos 

(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. 
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UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENT

O 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

CONTEÚDO(S) 
ESPECÍFICO(S) 

1º 2º 3º 4º 5º 

público e 
privado 

e privados e 
suas áreas de 
conservação 
ambiental 

Comparar espaços de sociabilidade no bairro 
e/ou município no passado e no presente (ruas, 
templos religiosos, praças, parques, casas, entre 
outros). 

 
 
A cidade: espaços 
públicos e privados.  
 
Organização dos 
espaços públicos e 
privados no munícipio.  

 

 
3ºT 

Compreender a importância das áreas de 
conservação para a população em tempos 
diferentes. 

(EF03HI10) Identificar as diferenças entre o 
espaço doméstico, os espaços públicos e as 
áreas de conservação ambiental, 
compreendendo a importância dessa distinção e 
o respeito às normas de convívio nos mesmos. 

(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. 

 

  
 
 
 
 

3º 
T 

  

(EF03HI12) Comparar as relações de trabalho e 
lazer do presente com as de outros tempos e 
espaços, analisando mudanças e permanências. 

Conhecer profissões, lutas e conquistas no 
mundo do trabalho.  

Identificar e comparar os deveres e direitos da 
criança no presente e no passado. Conhecer e 
valorizar os espaços de lazer do município. 

Identificar e comparar os deveres e direitos 
da criança no presente e no passado. 

Conhecer e valorizar os espaços de lazer 
do município. 
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UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENT

O 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

CONTEÚDO(S) 
ESPECÍFICO(S) 

1º 2º 3º 4º 5º 

Conhecer os poderes que caracterizam a 
organização administrativa do município. 

Transformaç
ões e 
permanênci
as nas 
trajetórias 
dos grupos 
humanos. 

 
A ação das 
pessoas, grupos 
sociais e 
comunidades no 
tempo e no 
espaço: 
nomadismo, 
agricultura, 
escrita, 
navegações, 
indústria, entre 
outras. 

(EF04HI01) Reconhecer a história como 
resultado da ação do ser humano no tempo e 
no espaço, com base na identificação de 
mudanças e permanências ao longo do tempo.  

 
 
 
 
 
A humanidade na 
História. 
O descobrimento da 
América. 

 

   
 
 

1º 
T 

 

Identificar-se como sujeito histórico. 

(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.). 

Associar as necessidades humanas ao 
processo de sedentarização e ao surgimento 
das primeiras comunidades/sociedades. 

O passado e o 
presente: a 
noção de 
permanência e 
as lentas 
transformações 
sociais e 
culturais. 

(EF04HI03) Identificar as transformações 
ocorridas na cidade e no campo ao longo do 
tempo e discutir suas interferências nos modos de 
vida de seus habitantes, tomando como ponto de 
partida o presente. 

Transformações no 
Campo e na Cidade  

 

    

 
 
 
 

A circulação de 
pessoas e as 
transformações 
no meio natural. 

(EF04HI04) Identificar as relações entre os 
indivíduos e a natureza e discutir o significado do 
nomadismo e da fixação das primeiras 
comunidades humanas. 

 
Povos indígenas. 
 
 

 

  1º 
T 
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UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENT

O 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

CONTEÚDO(S) 
ESPECÍFICO(S) 

1º 2º 3º 4º 5º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circulação 
de pessoas, 
produtos e 
culturas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconhecer os povos indígenas como primeiros 
habitantes das terras brasileiras. 

 
A chegada dos 
portugueses e as tribos 
existentes. 

Reconhecer Kaingang, Guarani e Xetá como 
povos indígenas paranaenses, comparando a 
realidade dos mesmos no presente e no passado. 

Compreeder como se deu a chegada dos 
portugueses e africanos às terras brasileiras e à 
localidade paranaense associado a exploração 
das teras e recursos. 

(EF04HI05) Relacionar os processos de ocupação 
do campo a intervenções na natureza, avaliando 
os resultados dessas intervenções para a 
população e o meio  ambiente. 

 
Modo de vida no campo 
e na cidade em 
diferentes 
temporalidades. 

 

  2ºT  

Compreender as razões da luta pela posse da 
terra em diferentes contextos espaciais e 
temporais. 

A invenção do 
comércio e a 
circulação de 
produtos. 

(EF04HI06) Identificar as transformações 
ocorridas nos processos de deslocamento das 
pessoas e mercadorias, analisando as formas de 
adaptação ou marginalização. 

O trabalho e a 
exploração da mão da 
mão de obra escrava. 
 
A exploração da mão de 
obra indígena 

 

          
2º 
T 

 

Pesquisar sobre a utilização do trabalho escravo 
no estado do Paraná e a resistência dos 
escravizados. 

As rotas 
terrestres, 
fluviais e 
marítimas e seus 
impactos para a 
formação de 

(EF04HI07) Identificar e descrever a importância 
dos caminhos terrestres, fluviais e marítimos para 
a dinâmica da vida comercial. 

 
Caminhos, transportes e 
atividades econômicas 
na formação do Estado 
do Paraná. 
História do Paraná, 

 

   
 
 

2ºT 

 

Identificar as transformações ocorridas nos meios 
de transporte e discutir seus significados para os 
diferentes grupos ou estratos sociais. 
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UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENT

O 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

CONTEÚDO(S) 
ESPECÍFICO(S) 

1º 2º 3º 4º 5º 

cidades e as 
transformações 
do meio natural. 

Identificar a extração da madeira, a mineração, o 
tropeirismo e a exploração da erva-mate entre as 
primeiras atividades econômicas exploradas no 
Paraná, além do impacto das mesmas para o meio 
ambiente e para o surgimento das cidades. 

símbolos, tropeirismo, 
café, ciclo da erva mate, 
madeira. 

Relacionar os símbolos oficiais do Paraná à 
história do Estado. 

O mundo da 
tecnologia: a 
integração de 
pessoas e as 
exclusões 
sociais e 
culturais. 

(EF04HI08) Identificar as transformações 
ocorridas nos meios de comunicação (cultura oral, 
imprensa, rádio, televisão, cinema, internet e 
demais tecnologias digitais de informação e 
comunicação) e discutir seus significados para os 
diferentes grupos ou estratos sociais.  

 
 
Comunicação e 
sociedade. 
 
Os avanços tecnológicos 
e a globalização. 

 

   
2º 
T 

 

 
As questões 
históricas 
relativas às 
migrações 

O surgimento da 
espécie humana 
no continente 
africano e sua 
expansão pelo 
mundo. 

(EF04HI09) Identificar as motivações dos 
processos migratórios em diferentes tempos e 
espaços e avaliar o papel desempenhado pela 
migração nas regiões de destino. 

Processos migratórios e 
os primeiros grupos 
humanos. 
 
Criacionismo e 
evolucionismo. 

 

   
 

1ºT 

 

Os processos 
migratórios para 
a formação do 
Brasil: os grupos 
indígenas, a 
presença 
portuguesa e a 
diáspora forçada 

(EF04HI10) Analisar diferentes fluxos 
populacionais e suas contribuições para a 
formação da sociedade brasileira, reconhecendo 
a diversidade étnica e cultural que formou a 
população paranaense. 

Formação da sociedade 
brasileira/paranaense. 
 
Diversidade étinica no 
Estado do Paraná 

 

   
 

3ºT 

 

Compreender como se deu a chegada dos 
portugueses e africanos às terras brasileiras e à 
localidade paranaense associando à exploração 
das terras e recursos. 
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UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENT

O 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

CONTEÚDO(S) 
ESPECÍFICO(S) 

1º 2º 3º 4º 5º 

dos africanos. Compreender as razões da luta pela posse da 
terra em diferentes contextos espaciais e 
temporais. 

Processos 
migratórios do 
final do século 
XIX e início do 
século XX no 
Brasil 

(EF04HI11) Analisar, na sociedade em que vive 
a existência ou não de mudanças associadas à 
migração (interna e internacional). 

Impacto dos 
movimentos migratórios 
na sociedade brasileira. 

 

   
3º 
T 

 

As dinâmicas 
internas de 
migração no 
Brasil a partir 
dos anos 1960 

Pesquisar e conhecer aspectos atuais da 
sociedade paranaense (população, trabalho, 
economia, educação, cultura, entre outros). 

Impacto dos 
movimentos migratórios 
internos no Estado do 
Paraná. 

 

   
 

3ºT 

 

Conhecer as principais festas e manifestações 
artísticas e culturais do Paraná. 

Relacionar os símbolos oficiais do Paraná à 
história do Estado 

Povos e 
culturas: 
meu lugar 
no mundo e 
meu grupo 
social  
 

O que forma 
um povo: do 
nomadismo 
aos primeiros 
povos 
sedentarizados 

(EF05HI01) Identificar os processos de formação 
das culturas e dos povos, relacionando-os com o 
espaço geográfico ocupado. 

Nomadismo e 
sedentarismo na 
formação das primeiras 
sociedades.  

 

    
 

1ºT 

Diferenciar os processos de nomadismo e 
sedentarismo. 
 

Entender a migração como deslocamento 
populacional pelo espaço geográfico, 
identificando a importância da mobilidade e da 
fixação para a sobrevivência do ser humano. 
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UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENT

O 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

CONTEÚDO(S) 
ESPECÍFICO(S) 

1º 2º 3º 4º 5º 

Reconhecer os povos indígenas como primeiros 
habitantes do território brasileiro e as relações de 
trabalho que se estabeleceram com chegada dos 
portugueses. 

Relações de trabalho e 
cultura no processo de 
formação da população 
brasileira. 
 
Processo de colonização 
e o trabalho escravo. 

 

    
 

1ºT 

Conhecer o processo de colonização das terras 
brasileiras, especialmente do território 
paranaense. 
 

Conhecer e valorizar a cultura dos povos 
indígenas, africanos e europeus que formaram a 
população brasileira e do Estado do Paraná. 

As formas de 
organização 
social e 
política: a 
noção de 
Estado  

(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. 

Formação, organização 
e estrutura do Estado. 

 

    
 

1ºT 

Relacionar a disputa por terras férteis à garantia 
de sobrevivência e poder de um grupo sobre 
outro, originando o governo de um território. 

Discutir e compreender a necessidade de regras e 
leis para vivermos em sociedade. 

Entender como se deu a chegada dos 
portugueses ao Brasil e a organização do sistema 
de governo durante o período colonial brasileiro. 

Organização política e 
econômica no Brasil 
Colônia. 
 
Ciclos econômicos do 
Brasil. 

 

    
 

1ºT 

Conhecer as primeiras formas de exploração 
econômica no território brasileiro: extração do 
pau-brasil, cana-de-açúcar, mineração e mão-de-
obra escravizada. 
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UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENT

O 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

CONTEÚDO(S) 
ESPECÍFICO(S) 

1º 2º 3º 4º 5º 

Analisar a história do Brasil em diferentes 
períodos, destacando relações de poder, cultura e 
trabalho a partir de fontes históricas e da 
articulação entre o contexto local e/ou regional. 

Conhecer direitos sociais conquistados pela luta 
de muitos cidadãos brasileiros e que fazem parte 
do nosso cotidiano 

 
Povos e 
culturas: 
meu 
lugar no 
mundo e 
meu 
grupo 
social 
 

O papel das 
religiões e da 
cultura para a 
formação dos 
povos antigos 

(EF05HI03) Analisar o papel das culturas e das 
religiões na composição identitária dos povos 
antigos, respeitando as diferenças. 

Diversidade cultural dos 
povos antigos. 
 
Manifestações religiosas 
e ramificações da igreja 
católica 

 

    
2ºT 

Compreender que existem pessoas que não 
participam de manifestações religiosas. 

Conhecer festas populares no Paraná e/ou no 
Brasil e contextos de origem. 

Diversidade cultural no 
Paraná. 
 
Festas tradicionais e 
culturais do Paraná. 

 

    
2ºT 

Conhecer povos e comunidades tradicionais do 
Paraná e suas relações de trabalho. 

Cidadania, 
diversidade 
cultural e 
respeito às 
diferenças 
sociais, culturais 
e históricas 

(EF05HI04) Associar a noção de cidadania com 
os princípios de respeito à diversidade, à 
pluralidade e aos direitos humanos. 

Cidadania e diversidade: 
respeito às 
diferenças, manifestaçõe
s e direitos sociais. 
 
As leis abolicionistas. 

 

    
 
 

2ºT Pesquisar e conhecer a importância de revoltas 
coloniais como Inconfidência Mineira e 
Conjuração Baiana no processo de 
independência do Brasil e de libertação da 
população escravizada. 

 Cidadania, 
diversidade 

Conhecer direitos sociais conquistados pela luta 
de muitos cidadãos brasileiros e que fazem parte 
do nosso cotidiano. 
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UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENT

O 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

CONTEÚDO(S) 
ESPECÍFICO(S) 

1º 2º 3º 4º 5º 

cultural e 
respeito às 
diferenças 
sociais, 
culturais e 
históricas 

 

Conhecer os símbolos nacionais relacionando-os 
à história do país. 

(EF05HI05) Associar o conceito de cidadania à 
conquista de direitos dos povos, das sociedades 
e diferentes grupos, compreendendo-o como 
conquista histórica. 

Cidadania e diversidade 
no Paraná: 
manifestações e direitos 
sociais. 
 
Estudo da Guerra do 
Contestado. 
 
Estudo da Guerra do 
Paraguai. 

 

    
 
 
 

2ºT Reconhecer grupos de imigrantes e migrantes 
que formam a população da cidade, do estado 
e/ou do país e suas contribuições. 

Conhecer, respeitar e valorizar as diferenças 
étnicas, regionais, ambientais e culturais que 
caracterizam o território paranaense 
relacionando-as aos movimentos migratórios. 

Conhecer elementos que caracterizam conflitos, 
como por exemplo, a Guerra do Contestado, 
Guerra de Porecatu e Levante dos Posseiros de 
1957, relacionando-os a movimentos de luta pela 
posse da terra. 

Conhecer e valorizar espaços e formas de 
resistência da população negra paranaense, por 
meio das comunidades de remanescentes 
quilombolas, clubes negros e manifestações 
culturais. 

Registro
s da 
história: 
linguage

As tradições 
orais e a 
valorização da 
memória. 

(EF05HI06) Comparar o uso de diferentes 
linguagens e tecnologias no processo de 
comunicação e avaliar os significados sociais, 
políticos e culturais atribuídos a elas. 

Comunicação e 
registros de memória. 

 

   3ºT 
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UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENT

O 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

CONTEÚDO(S) 
ESPECÍFICO(S) 

1º 2º 3º 4º 5º 

ns 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. 

Comunicação e registros 
de memória.  
 
Comemoração 20 de 
novembro Consciência 
Negra 
 

 

    
 

3ºT 

Reconhecer a influência dos meios de 
comunicação nos marcos comemorativos da 
sociedade. 

(EF05HI08) Identificar formas de marcação da 
passagem do tempo em distintas sociedades, 
incluindo os povos indígenas originários e os 
povos africanos. 

 
Marcação da passagem 
do tempo em distintas 
sociedades (calendários 
e outras formas de 
marcar o tempo). 
 
Tipos de calendários, 
cristão, judaico, etc. 

 

    
 
 

3ºT 

Reconhecer os profissionais que trabalham na 
escola e papéis que desempenham. 

Conhecer e respeitar o patrimônio e a 
diversidade cultural, entendendo-os como direito 
dos povos e sociedades. 

(EF05HI09) Comparar pontos de vista sobre 
temas que impactam a vida cotidiana no tempo 
presente, por meio do acesso a diferentes fontes, 
incluindo orais. 

Os patrimônios 
materiais e 
imateriais da 
humanidade. 

(EF05HI10) Inventariar os patrimônios materiais 
e imateriais da humanidade, do Brasil e do 
Paraná, analisando mudanças e permanências 
desses patrimônios ao longo do tempo, 
desenvolvendo ações de valorização e respeito. 

 
 
Patrimônios históricos e 
culturais - materiais e 
imateriais.  

 

    
 

3ºT 
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UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENT

O 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

CONTEÚDO(S) 
ESPECÍFICO(S) 

1º 2º 3º 4º 5º 

Compreender o significado de tombamento 
histórico. 

 
Memórias, relatos orais, 
objetos e instrumentos 
usados pelos diversos 
povos. 

 
Legenda: 1º,2º, 3º, 4º e 5º se refere aos anos do Ensino Fundamental anos iniciais 
1ºT, 2ºT e 3ºT se refere a periodicidade (Trimestral) 
 
 
4. Metodologia do Componente Curricular de História 

 

As aulas serão ministradas através de ações, fatos, na qual as representações imediatas e a realidade presente. Isso, 

porém, em princípio, não permite compreender a História porque as ideologias escamoteiam, encobrem, velam e distorcem a 

realidade, contribuindo para a sua reprodução e perpetuação. Inicialmente, os fatos aparecem como reais, mas, ao mesmo tempo, 

são obscuros, caóticos e, portanto, abstratos. Então, é preciso transformar as aparências em algo compreendido, em um concreto 

pensado, por meio da ciência.  

No nível do conhecimento, partindo dos objetos reais existentes, é preciso investigar seus determinantes, isto é, faz-se 

necessário compreender quais os elementos, as relações e as condições que tornaram ou tornam possível essa determinada 

forma de ver os fatos e/ou a realidade.  

A partir disso, faz-se o caminho de volta, chegando novamente aos objetos aparentes que são, de fato, o ponto de partida 

da análise. Entretanto, ao se retornar a eles, não mais os encontraremos como meros objetos, caóticos e abstratos, mas sim, 
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como concreto pensado porque compreendidos em suas múltiplas e ricas determinações. Para o método que fundamenta a 

concepção de História, só é possível a compreensão do individual a partir do global, do particular a partir do universal.  

De acordo com Klein (2010), para ocorrer um ensino na perspectiva de totalidade, é necessário que o professor domine os 

fundamentos explicativos de cada área, bem como os fundamentos da própria prática pedagógica, para desenvolver um trabalho 

com vistas a superação da lógica formal e da abordagem fragmentada, etapista de tratamento do conteúdo.  

Ao que se refere à História, portanto, implica desenvolver o ensino a partir de seus fundamentos e compreender de que 

forma esses se relacionam e se articulam com os conteúdos específicos da área. É por meio da categoria da totalidade que se 

compreende as múltiplas determinações do fenômeno a ser analisado, possibilitando, assim, a compreensão da realidade.  

Por conseguinte, para uma apropriação do conhecimento científico, relacionado à prática social em uma perspectiva 

totalizante, é necessário ter como base do ensino os fundamentos gerais e os fundamentos de cada área do conhecimento, para 

que, a partir desses, o aluno apreenda a essência do objeto/fenômeno, realize generalizações e, posteriormente, desenvolva a 

autonomia de estudo. 

Tanto são as possibilidades de trabalhos que podem ser explorados/desenvolvidos com os conteúdos de história, tais 

como o centro de memória/casa da cultura/museu: propõem-se, após o trabalho com os conteúdos, visitas direcionadas a centros 

de memória, casas de cultura e museus como possibilidade de apresentar os vínculos do presente em sua relação com o passado 

pela temporalidade.  

É possível ainda articular os conhecimentos a partir de fontes históricas, tais como: fontes documentais, imagéticas, orais 

entre outras, visando a resgatar a história, pois, na perspectiva teórica que adotamos, o ponto de partida para o conhecimento da 

realidade são as relações que os homens estabelecem com a natureza e com outros homens, analisadas de acordo com as 

condições materiais de existência e, para compreendermos as contradições sociais no presente, precisamos nos deslocar 

temporalmente ao passado. Calendário e Linha do Tempo de acordo com Elias (1998) e Oliveira (2010), é preciso compreender o 
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calendário como um sistema de controle, um objeto social, portanto, construído historicamente. Isso vai muito além de saber sobre 

dias, meses e anos, pois podemos compreender como o homem foi elaborando esse conhecimento – ciência.  

Assim, a linha do tempo está para o conhecimento histórico como os algarismos e o alfabeto estão para a Matemática e a 

Língua Portuguesa, respectivamente. No trabalho com a linha do tempo, o foco é entender como podemos investigar o passado. 

Para isso, é essencial identificar fontes (memórias, fotos, filmes, objetos, documentos), selecionar, interpretar, comparar, 

estabelecer relações, bem como eleger as mais importantes. Afinal, para além da descrição factual e linear, a História busca 

explicar tanto as uniformidades e as regularidades das formações sociais quanto as rupturas e as diferenças que se constituem no 

embate das ações humanas. Os registros ou as evidências da luta dos agentes históricos são o ponto de partida para 

entendermos os processos históricos. Desse modo, saber quem foi Pedro Álvares Cabral, Zumbi dos Palmares, o que aconteceu 

em 07 de setembro de 1822 ou o que comemoramos em 21 de abril não nos exige nos deslocarmos para o passado, pois esses 

acontecimentos nos sãos apresentados no presente.  

O objetivo em sala não se limita a saber essas informações, mas compreendê-las historicamente, deslocando-se 

temporalmente, como e por que isso aconteceu e como chegou até nós – conhecimento histórico. Por que algumas coisas 

permanecem? Por que outras se transformam? Por que algumas coisas se transformam mais lentamente e outras mais 

rapidamente? Fontes e Documentos históricos: o documento163 é essencial para a produção do conhecimento histórico, ele é 

produto de uma necessidade humana e como tal cumpre uma função social que não se diferencia, como valor, dos demais objetos 

que o homem produz para sua sobrevivência. 

Análise de imagens, para Gonçalves (2012, n.p.) “O ensino de história com o uso da imagem deve ser feito de forma 

significativa, o aluno deve ser levado a questionar de forma consciente as possíveis intencionalidades do registro, pois nenhum 

documento possui neutralidade” Ainda, para o mesmo autor: 

Aprender a interpretar símbolos torna-se cada dia mais importante, afinal, vivemos na era da tecnologia, um tempo em que as 
informações são constantes, e a todo momento somos bombardeados por notícias e imagens de todos os cantos do mundo. Nesse 
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contexto ensinar história não pode resumir-se a análises simples e descontextualizada de figuras de livros didáticos, devemos 
instigar os alunos a questionar e desconstruir aquilo que eles veem. (GONÇALVES, 2012, n.p.). 

 

  As pinturas rupestres, por exemplo, conservadas até os nossos dias, nos permitem a compreensão de outra 

realidade possibilitando interpretar um modo de vida bem diferente do nosso. Gonçalves (201?) pontua que:  

Outro exemplo bem interessante é trazer imagens de quadros como o da chegada dos portugueses aqui no Brasil, junto com a 
carta de Pero Vaz de Caminha. Refletir sobre esses documentos é analisar o que pensaram esses homens quando chegaram ao 
Brasil. O que acharam do povo que encontraram aqui? Essa visão era verdadeira? Os povos indígenas eram ingênuos [...]? 
(GONÇALVES, 2012, n.p.). 

 

O ensino de história regional visa a trabalhar com uma História que não reproduza o processo de colonização do estado, 

município e/ou região de forma linear, sem contradições, sem conflitos, com um ensino que busca impor a versão dos 

acontecimentos dos vencedores, e que ainda hoje, na maioria dos municípios, está intrinsecamente ligada à versão do 

“pioneirismo” da Companhia Colonizadora e de seus “heróis”. Isso ocorre porque a grande maioria das publicações visa a 

descrever a história de municípios na versão oficial da História (Versão do Pioneiro), reforçando as imagens e os discursos 

produzidos pelas empresas colonizadoras (ou pelo Estado), contribuindo, dessa forma, para a preservação de determinados 

estereótipos sobre a formação econômica, social e política do Oeste do Paraná. 

Pensando em uma política igualitária entre todas as pessoas de diferentes raças, cores ou sexos a escola desenvolve um 

trabalho com os educandos no que se refere a valorização da mulher em todas as esferas da sociedade - na política, trabalhos, 

cidadania, entre outros – visando assim desde cedo uma consciência dos direitos de todos diante da sociedade. Neste contexto, a 

Escola poderá abordar palestras, seminários, apresentações culturais, debates, entre outros, sobre o tema.  

 

4.1 Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 
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De acordo com o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH/2006) o define sendo uma política pública 

que consolida um projeto de sociedade baseado nos princípios da democracia, da cidadania e da justiça social, por meio de um 

instrumento de construção de uma cultura de direitos humanos que visa o exercício da solidariedade e do respeito às diversidades. 

A definição considerada para a Educação em Direitos Humanos é de um processo sistemático e multidimensional que 

orienta a formação do sujeito de direitos, articulando as seguintes dimensões:  

- Apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e a sua relação com os contextos 

internacional, nacional e local; 

- Afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos direitos humanos em todos os espaços da 

sociedade; 

- Formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis cognitivo, social, ético e político; 

- Desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção coletiva, utilizando linguagens e materiais 

didáticos contextualizados; 

- Fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos em favor da promoção, da proteção e da 

defesa dos direitos humanos, bem como da reparação das violações. 

 

4.2   Plano Estadual de Políticas para Mulheres  

 

De acordo com a Deliberação nº 002/2018 – CEDM/PR, “A valorização da pessoa humana e a garantia do exercício de 

seus direitos tornam-se desafios ainda maiores quando se trata de grupos vulnerabilizados por estigmas sociais. Todas as formas, 

explícitas ou implícitas, de atos ou omissões, de segregação, intolerância, comportamento hostil ou discriminatório, dão origem a 

tratamento desiguais e a várias formas de violência social e interpessoal. Quando se trata da mulher, colocamo-nos à frente do 

desafio de superar o antigo e ainda persistente preconceito de gênero, com visões sobre a feminilidade que estabelecem lugares e 
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papéis fixos para as mulheres. Há, ainda, os preconceitos e discriminações transversais vivenciados por grupos de mulheres por 

questão de raça/etnia, geração, orientação sexual, identidade de gênero, posição social ou pertencimento cultural”. 

Sendo assim, a Escola realizará no início do ano reuniões com os responsáveis dos alunos e apresentando os direitos e 

deveres dos alunos, bem como da Comunidade Escolar para um bom andamento das atividades escolares e relações interpessoal 

entre escola e sociedade, abordando a valorização e a construção da cidadania. 

 

4.3 Plano De Transição 

 

O presente plano tem como intuito trabalhar o período de transição dos alunos da educação infantil para o ensino 

fundamental I. O que se observa que há diferenças significativas na organização de cada uma das esferas, bem como de cada 

fase do ensino fundamental. Diante disso, torna- -se importante a efetivação do regime de colaboração, tendo como prioridade a 

articulação pedagógica necessária à transição da Educação Infantil para os anos iniciais do ensino fundamental I, minimizando os 

problemas evidenciados até o momento. 

A Resolução CNE/CEB n.º 7/2010, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (nove) 

anos, aborda, no art. 29, a relevância da articulação entre as etapas da educação básica, bem como enfatiza a mudança das fases 

que compõe o ensino fundamental: 

Art 29. A necessidade de assegurar aos alunos um percurso contínuo de aprendizagens torna imperativa a articulação de 

todas as etapas da educação, especialmente do Ensino Fundamental com a Educação Infantil, dos anos iniciais e dos anos finais 

no interior do Ensino Fundamental, bem como do Ensino Fundamental com o Ensino Médio, garantindo a qualidade da Educação 

Básica. [...]§ 2º Na passagem dos anos iniciais para os anos finais do Ensino Fundamental, especial atenção será dada: I - pelos 

sistemas de ensino, ao planejamento da oferta educativa dos alunos transferidos das redes municipais para as estaduais; II - pelas 
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escolas, à coordenação das demandas específicas feitas pelos diferentes professores aos alunos, a fim de que os estudantes 

possam melhor organizar as suas atividades diante das solicitações muito diversas que recebem (BRASIL, 2010). 

Faz-se ainda necessário ressaltar que o estudante, na transição da Educação Infantil para os anos iniciais do ensino 

fundamental I, encontra-se também em um momento de transição no seu desenvolvimento de infância, ocorrendo mudanças 

biológicas, cognitivas e emocionais. Desse modo, almejar uma educação de qualidade exige refletir sobre os diversos fatores que 

influenciam o processo de ensino-aprendizagem, assim, entende-se fundamental uma ação coordenada e comprometida de todos 

os envolvidos nesse processo educacional. Portanto, toda comunidade escolar precisa estar envolvida no processo educacional, 

especialmente a família e/ou responsáveis. 

Os objetivos do período de Transição: 

- Articular o período de transição entre a Educação Infantil para o Ensino Fundamental I. A fim de manter a continuidade do 

trabalho pedagógico, realizando ações metodológicas no decorrer do início e do último mês de cada período letivo. 

- Compreender as mudanças que geram expectativas e angustias no processo de transição escolar; 

- Aprender a conviver com novas rotinas e demandas ao ingressarem na nova serie letiva; 

- Aumentar o nível de autonomia e responsabilidade; 

Educação infantil para 1º ano: 

No início do ano letivo mostrar as salas de aula, os laboratórios e outros espaços comuns, com antecipação, fazer isso 

mais de uma vez para avançar na ambientação, explicar sobre seu componente curricular e as formas de avaliação. Convidar os 

pais/responsáveis dos (as) estudantes do 1.º ano para uma reunião, a fim de que conheçam os professores e recebam orientações 

sobre a nova rotina. Apresentar aos pais/responsáveis as mudanças que os filhos terão no plano físico, afetivo e social e firmar 

uma parceria entre pais/responsáveis e a escola. 

- 1º ano para 2º ano:  
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Proporcionar o contato direto dos alunos com a professora do ano seguinte, dando-lhes oportunidades de socialização e 

relação de confiança entre os alunos e professor. O professor deverá fazer uma retomada de conteúdos trabalhados no ano 

anterior, verificando o que o aluno já se apropriou, podendo assim dar continuidade no processo de construção do saber, isso se 

dará em forma de roda de conversa, debate, visitas entre salas. 

- 2º ano para 3º ano: 

Promover um intercâmbio de socialização dos alunos com a professora do 3º Ano, podendo ser de forma dinâmica, lúdica 

ou através de entrevista para que o aluno não se sinta inibido com a troca de professor no ano seguinte, solicitar ao professor do 

3º Ano um diálogo sobre os conteúdos a serem abordados no ano seguinte. 

- 3º ano para 4º ano:  

Proporcionar ao educando o contato direto com a professora do ano seguinte, podendo convidá-la a vir na sala de aula e 

fazer uma roda de conversa com os alunos, se julgar necessário, a confecção de bilhetes ou cartas passando dos alunos do ano 

seguinte, a fim de socializar a turma. No início do ano letivo o professor do 4º ano deverá fazer um trabalho investigativo, 

verificando o que o aluno já se apropriou em relação aos conteúdos trabalhados e utilizar diversos recursos didáticos pedagógicos 

e metodológicos para ampliar o conhecimento do educando, podendo estabelecer metas a serem alcançadas para recuperação de 

estudos durante o ano letivo e objetivos almejados, através da observação, reflexão, análise crítica, convívio social. 

- 4º ano para 5º ano:  

Proporcionar ao educando o contato direto com a professora do ano seguinte, podendo convidá-la a vir na sala de aula e 

fazer uma roda de conversa com os alunos, perpassando os possíveis conteúdo a serem abordados no ano seguinte, também 

realizar uma gincana com os alunos do 5º ano, abordando conteúdo da disciplina, a fim de socializar a turma para adentrarem no 

ano seguinte. 

- 5º ano para 6º ano:  
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Os conteúdos escolares serão trabalhados através de rodas de conversa, a fim de realizar o intercambio para o ano 

seguinte, sendo o 6º ano, bem como desenvolver a empatia e recepção dos mesmos na nova fase da vida escolar, pois é 

essencial que o aluno saiba que pode contar com o seu apoio durante a transição, de maneira a enfrentá-la com mais confiança e 

sem tantas inseguranças e medos. Deixar claro para eles que, apesar de ser um pouco assustador no início, os anos do Ensino 

Fundamental II serão também muito importante, e que trarão muitas novidades, aprendizados e pessoas incríveis para a sua vida. 

Dentro desse contexto, buscar constantemente nos primeiros meses de transição perguntar sobre a nova vivencia na 

escola e sobre como ele está se sentindo em relação a tantas mudanças. Deixar os alunos perceber que o professor está 

realmente interessado e disponível para dialogar e apoiar no que seja necessário. 

Dialogar com os alunos sobre quais são as suas expectativas em relação ao tema trabalhado, através de roda de 

conversas, aulas explicativas, maquetes, murais, utilizar de recursos de multimídia para trabalhar os conteúdos abordados, a fim 

de atingir melhor qualidade no trabalho pedagógico. 

No que se refere a Flexibilização Curricular, com base no Currículo Básico, os seres humanos têm necessidades que 

precisam ser satisfeitas para poder garantir sua sobrevivência. Para isso, precisam transformar o meio. Assim, à medida que, por 

meio do trabalho, vão estabelecendo relações necessárias e independentes de sua vontade com a natureza e com seres 

humanos, correspondentes ao modo de produção e ao estágio de desenvolvimento das forças produtivas, vão alterando o meio, 

ou produzindo bens materiais e espirituais, satisfazendo determinadas necessidades e fazendo história. Como as forças produtivas 

vão mudando a cada momento em função da necessidade de dar novas respostas aos também sempre novos desafios, a história 

também vai mudando, exprimindo o acúmulo quantitativo e qualitativo do desenvolvimento, das relações, dos antagonismos e das 

lutas, valorizando as necessidades especiais de cada educando, como são os seres humanos que fazem a história e como a 

fazem de maneira diferente em cada momento e em cada sociedade, a forma de compreensão da mesma também vai mudando 

concomitantemente. Nessa perspectiva, a cada momento, temos melhores condições de compreender, explicar e transformar a 

história, dado o acúmulo técnico e científico. 
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5. Avaliação do Componente Curricular de História 

 

A avaliação na disciplina de História poderá seguirá os seguintes critérios: 

- Estabeleça sequência de datas e períodos, determina sequência de objetos e de imagens e relaciona acontecimentos 

com uma cronologia. Identifica e compreende limites históricos, como antes de Cristo e depois de Cristo, geração, década e 

século; 

- Sejam capazes de compreender tipos de documentos que o historiador utiliza. Distinguem fontes primárias de 

secundárias. São conscientes da necessidade de serem críticos na análise de documentos; 

- Compreendam o significado de determinadas palavras num contexto histórico. Apropriam-se de conteúdos e conceitos 

históricos. Empregam conceitos históricos para analisarem diferentes relações sociais e contextos; 

- Estabelecam "comparações" entre elementos do passado e presente, identificando as mudanças, permanências e as 

relações que permeiam a organização social em diferentes contextos históricos, compreendendo as diferenças étnico-racial, 

religiosa, cultural e econômica como resultado das mesmas. Compreendem a História como experiência social de sujeitos que são 

construídos e constroem o processo histórico; 

- Entendam que a História é tanto um estudo da continuidade como da mudança e da simultaneidade. Compreendem que 

um acontecimento histórico pode responder a uma multiplicidade de causas de médio e longo prazo. 

Estes critérios de avaliação em História visam mostrar as possibilidades de substituir as práticas avaliativas baseadas na 

memorização de conteúdo. O desafio é o da apreensão das ideias históricas em relação ao tema abordado, desenvolvendo a 

capacidade de síntese e a produção de uma narrativa histórica que possibilite ao aluno a expressão, evidenciando domínio dos 

conceitos históricos.  
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No pensar histórico, o movimento, a mudança, as contradições, as incertezas, as indagações são elementos essenciais do 

processo de constituição do conhecimento, sendo, portanto, elementos a serem observados no processo de avaliação. 

Nesse sentido, a avaliação deve ser contítua ao longo do processo e atingir todos os elementos envolvidos, as condições 

em que os sujeitos se encontram, os limites e as possibilidades da escola, dos alunos, dos professores, do conhecimento, com 

vistas a analisar e verificar por meio de sua ação e reflexão, a contribuição para a emancipação humana.  

A avaliação do processo de ensino de aprendizegem deve ter embasamento no PPP da instituição, a qual coloca que 

avaliação deve ser formativa, diagnóstica e processual, além disso prevê também momentos distintos de avaliação escolar por 

meio de dois instrumentos de avaliação, com oferta de recuperação. 

Os processos avaliativos estão previstos em calendário escolar, devendo ser registrados no livro de chamada da turma, 

bem como a disciplina e devem ser aplicados de acordo com o planejamento, de forma clara e objetiva. 
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PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR - PPC 

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS (1º AO 5º ANO) 
 

IDENTIFICAÇÃO: 
ESCOLA: Municipal do Bartolomeu Bueno da Silva – Ensino Fundamental    
MUNICÍPIO: Lindoeste – Paraná 
ÁREA DO CONHECIMENTO: Linguagens  
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 
CALENDÁRIO ESCOLAR: 200 dias letivos de efetivo trabalho escolar/ 800 horas ano 
 

1. Apresentação do Componente Curricular de Língua Portuguesa 
 

A língua é um sistema que tem como centro a interação verbal, que se faz por meio de textos falados ou escritos. Isso 

significa que esse sistema depende da interlocução (ação linguística entre sujeitos). Partindo dessa concepção, uma proposta de 

ensino da língua deve valorizar seu uso em diferentes situações ou contextos sociais, com sua diversidade de funções e sua 

variedade de estilos e modos de falar. Para tanto, é necessário compreendermos a função social dos discursos orais e escritos. 
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Deste modo, uma adequada proposta para o ensino de língua deve prever não só o desenvolvimento de capacidades necessárias 

às práticas de leitura e escrita, mas também de fala e escuta compreensiva em situações públicas diversas.  

Esta compreensão de que a língua é um sistema de interação verbal deve basear também a concepção que temos de 

alfabetização. Historicamente, alfabetizar era ensinar a técnica da escrita para que as crianças pudessem se apropriar dela, pois 

da fala não seria necessário que a escola se preocupasse, haja vista que, todos os indivíduos chegavam à escola, fluentes em 

suas habilidades verbais. Com a escrita, a preocupação era que sua técnica fosse transmitida num determinado momento da 

escolaridade, para que todos tivessem condições de se apropriar das regras e normas presentes na língua padrão. A partir da 

década de oitenta, o conceito de alfabetização começou a ser questionado e ampliado, surgindo assim um novo conceito, o do 

letramento. Este termo surge no discurso de linguistas com a palavra inglesa literacy, em português, letramento. Letramento é, 

pois, o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever, bem como o resultado da ação de usar estas habilidades em 

práticas sociais, sendo estado ou condição que adquire um indivíduo ou um grupo social como consequência de ter-se apropriado 

não apenas do código escrito, mas como saber empregá-lo em situações comunicativas diversas. 

Para Vygotsky (1984): 

O letramento representa o coroamento de um processo histórico de transformação e diferenciação no uso de instrumentos 

mediadores. Representa também a causa da elaboração de formas mais sofisticadas do comportamento humano que são os 

chamados ‘processos mentais superiores, tais como: raciocínio abstrato, memória ativa, resolução de problemas etc. VYGOTSKY 

(1984, p.76) 

 

A sociedade está cada vez mais globalizada, mais complexa, exigindo um aprimoramento constante, criando novas 

necessidades. Há alguns anos, as pessoas eram classificadas em alfabetizadas ou analfabetas, pela condição de saber, ou não, 

escrever o próprio nome - condição para que se pudesse votar e escolher os governantes.  
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Quando falamos em alfabetizar num processo de letramento, considera-se que habilidades devam ser definidas desde as 

séries iniciais, para que nossos educandos construam bases sólidas no que se refere à apropriação da leitura e da escrita. Nesta 

concepção, consideram-se como habilidades imprescindíveis para o desenvolvimento da alfabetização e do letramento, os eixos 

descritos a seguir:  

 Apropriação do sistema de escrita: se refere à apropriação, pela criança, do sistema alfabético de escrita. Além da 

decodificação, o educando deverá compreender que nosso sistema se compõe de letras, sílabas, palavras e textos (que se refere 

às formas comunicativas empregadas socialmente). 

  Leitura: exige que ele estabeleça relações daquilo que lê com aquilo que já vivenciou.  

 Escrita: vai além da codificação, possibilitando ao educando que este se instrumentalize nas condições de comunicação 

necessárias ao seu convívio social. Considera-se também, em todas as séries, o trabalho com ortografia e gramática, que permitirá 

ao educando compreender o código escrito e utilizá-lo da melhor maneira possível, em situações cotidianas de interação verbal. 

  Compreensão e valorização da cultura escrita: refere-se aos aspectos que permeiam a cultura escrita, tratando dos 

instrumentos e da importância da escrita em nossa sociedade.  

 Desenvolvimento da oralidade: abrange desde a ampliação dos usos da fala, haja vista que os educandos já chegam às 

escolas como falantes fluentes, favorecendo interações mais produtivas e desenvolvendo habilidades discursivas em gêneros 

especificamente da oralidade como: debates, assembléias, entrevistas, exposições orais públicas, entre outros.  

Durante o período alfabetizador, o educando deve conhecer e dominar as convenções gráficas que orientam a estrutura da 

nossa língua. Desde o alinhamento da escrita (da esquerda para a direita, de cima para baixo) até as convenções ortográficas e 

gramaticais. O educando precisará conhecer a função da segmentação das palavras, a composição destas em letras, fonemas, 

sílabas, palavras e finalmente na composição de ideias que caracterizam os gêneros do discurso. Neste período, o educando terá 

contato com o alfabeto, reconhecendo a sua ordem e o som representado pelas letras. Ainda em relação às letras, cabe ao 
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alfabetizador, mostrar as formas gráficas que cada letra possui e todas as possibilidades visuais que o educando encontrará de 

cada uma delas (letra cursiva, letra caixa alta e script).  

Apropriar-se do sistema de escrita depende fundamentalmente de compreender um de seus princípios básicos: os 

fonemas são representados por grafemas na escrita. Os fonemas são entidades elementares da estrutura fonológica da língua, 

que se manifesta nas unidades sonoras mínimas da fala. Grafemas são letras ou grupos de letras, entidades visíveis e isoláveis. 

Caracteriza-se pela própria grafia (escrita) da letra, enquanto que o fonema se caracteriza pelo som das letras, que muitas vezes 

não representam a sua escrita. No momento de alfabetização, o educando deve ser confrontado com estas situações pertinentes 

ao domínio da escrita.  

Os gêneros, conforme apresenta Bakhtin (2003) são “caracterizados pelo conteúdo temático, pela estrutura composicional 

e pelo estilo”. Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a construção composicional – estão indissoluvelmente 

ligados ao todo do enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de um determinado campo da comunicação. A 

partir da reflexão sobre a escrita será possível que o educando construa os conhecimentos necessários acerca da escrita e da sua 

composição em palavras, e consequentemente em ideias representadas por gêneros textuais. Dominar as regularidades e na 

sequência, as irregularidades apresentadas pela escrita é uma construção complexa, que se inicia com a entrada do educando no 

ambiente educacional.  

Na reflexão sobre o gênero abordado, a análise linguística se fará presente. O educando perceberá que precisa dominar 

certas normas e regras ortográficas, para que seu texto obtenha o sentido desejado. Perceberá que a paragrafação se apresenta 

de forma diferente em contos e em poemas, que compreender verbos e tempos verbais fará toda a diferença na produção de 

contos de aventura, fábulas e em artigos de opinião. Sendo assim, o aprendizado de tantas normas e regras passa a ter novo 

sentido, pois o educando aprenderá cada uma delas para melhorar suas formas de comunicação com seu meio. Além das 

habilidades de escrita e leitura, cabe à escola ensinar novas habilidades de comunicação oral. Em outro momento histórico, não se 

entendia a necessidade do trabalho com oralidade no ambiente escolar, crendo na máxima de que todos ao chegarem à escola, já 
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possuíam esta habilidade. Vê-se hoje que os educandos, desde suas primeiras vivências no ambiente escolar, são falantes 

competentes, que se comunicam bem.  

É necessário que o ensino da língua possibilite a utilização da fala associada a habilidade de ouvir, respeitando as 

opiniões de seus pares em diferentes situações sociais, como debates, discursos programados, assembléias, aulas expositivas, 

entre outras. Como se vê, a oralidade deve ser considerada como eixo da língua portuguesa, como é a escrita, a leitura e a 

produção escrita, tendo seus gêneros textuais organizados por ano, complementando o ensino da língua. Deste modo, perdem-se 

as concepções tradicionalistas que consideravam os “erros” na linguagem como problemas a serem solucionados no ambiente 

escolar e adota-se uma postura acolhedora das variantes linguísticas. Cabe à escola acolher as diferenças regionais e culturais 

presentes na fala dos educandos e mostrar a eles que há novas possibilidades de linguagem e que cada situação social demanda 

novos discursos linguístico. 

A escola promove também atividades culturais onde envolve toda comunidade escolar para apresentações trimestrais das 

datas cívicas, gincana, concurso de desenhos e textos, feira do livro para incentivar a leitura, programa do Proerd, dentre outros. 

 

2. Objetivos  

2.1 Objetivo Geral 

 

- Compreender o caráter dialógico e interacional da linguagem por meio dos gêneros discursivos, ampliando-se, assim, o 

acesso aos bens culturais, às diferentes práticas sociais de uso da linguagem e à capacidade de ação efetiva do sujeito no mundo 

letrado. 

- Oportunizar ao aluno o desenvolvimento de sua competência discursiva, a partir do trabalho sistematizado com os 

diferentes gêneros orais, primando-se pelos diferentes contextos que os envolvem que remetem a interações formais e informais, 
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mas, principalmente, a situações que exijam uma maior formalidade de uso da língua, já que o acesso a essa variante se dá em 

maior proporção na escola. 

- Compreender as práticas sociais de linguagem que decorrem da interação ativa do leitor/ouvinte/espectador com textos 

de variados gêneros discursivos, compreendendo a sua função social e o conteúdo apresentado, transitando pelos níveis de leitura 

– decodificação, compreensão, interpretação e retenção – e pelas imagens estáticas ou de movimento, os recursos 

multissemióticos, conforme os variados campos de atividade humana. 

- Proporcionar diferentes situações de interação que exijam atividades de escrita e de produção de textos de diferentes 

gêneros (orais, escritos, e multissemióticos), considerando o contexto de produção, o(s) interlocutor(es) e a circulação, conforme 

os diferentes campos de atividade humana, oportunizando sempre a revisão, a reescrita, a edição e a circulação social. 

- Refletir sobre a organização linguística e semiótica de diferentes gêneros discursivos - orais, escritos e multissemióticos -, 

sobre o uso das diversas linguagens em diferentes situações de interação, levando em consideração a situação social de produção 

e de interlocução, a escolha lexical adequada, compreendendo os mecanismos de textualização empregados naquele contexto e 

as regras gramaticais necessárias para a situação de uso da língua, considerando os múltiplos sentidos do texto. 

 

2.2 Objetivo Específico 

 

- Reconhecer diferentes gêneros (orais e escritos), compreendendo sua função e uso em diferentes situações sociais. 

- Produzir diferentes gêneros discursivos, considerando o interlocutor, suporte (instrumento que carrega o texto – cartolina, 

envelope, papel sulfite etc.), seu veículo de circulação (mural, revista, jornal etc.) e sua função social, conteúdo veiculado, estrutura 

composicional do gênero e estilo. 

- Revisar o texto (oral ou escrito) produzido, considerando os aspectos contextuais, textuais, gramaticais e ortográficos. 

- Observar na reescrita de textos os aspectos relacionados ao gênero que está sendo trabalhado. 
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- Expandir o uso da linguagem em instâncias privadas e utilizá-la com eficácia em instâncias públicas, sabendo assumir a 

palavra e produzir textos — tanto orais como escritos — coerentes, coesos, adequados a seus destinatários, aos objetivos a que 

se propõem e aos assuntos tratados. 

 - Utilizar diferentes registros, inclusive os mais formais da variedade linguística valorizada socialmente, sabendo adequá-

los às circunstâncias da situação comunicativa de que participam. 

 - Conhecer e respeitar as diferentes variedades linguísticas do português falado. 

- Compreender os textos orais e escritos com os quais se defrontam em diferentes situações de participação social, 

interpretando-os corretamente e inferindo as intenções de quem os produz. 

- Valorizar a leitura como fonte de informação, via de acesso aos mundos criados pela literatura e possibilidade de fruição 

estética, sendo capazes de recorrer aos materiais escritos em função de diferentes objetivos.  

- Utilizar a linguagem como instrumento de aprendizagem, sabendo como proceder para ter acesso, compreender e fazer 

uso de informações contidas nos textos: identificar aspectos relevantes; organizar notas; elaborar roteiros; compor textos 

coerentes a partir de trechos oriundos de diferentes fontes. 

- Valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas relações pessoais, sendo capazes de expressar seus 

sentimentos, experiências, ideias e opiniões, bem como de acolher, interpretar e considerar os dos outros, contrapondo-os quando 

necessário. 

- Usar os conhecimentos adquiridos por meio da prática de reflexão sobre a língua para expandirem as possibilidades de 

uso da linguagem e a capacidade de análise crítica. 

- Conhecer e analisar criticamente os usos da língua como veículo de valores e preconceitos de classe, credo, gênero ou 

etnia. 

 

3. Conteúdos do Componente Curricular de Língua Portuguesa 
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CAMPO
S DE 

ATUAÇ
ÃO 

PRÁTICAS 
DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENT

O 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) 1º 2º 3º 

 
4º  

 
5º 

 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Protocolos de 
leitura; 
Disposição 
gráfica (aspectos 
estruturantes). 

(EF01LP01) Reconhecer que textos são 
lidos e escritos da esquerda para a 
direita e de cima para baixo da página, 
sendo essa uma regra específica do 
nosso sistema linguístico, a fim de 
organizar e unificar a escrita. 

Disposição gráfica  
(aspectos 

estruturantes). 

1º 
2º 

3º T 

 
 

 

  

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Escrita 
(compartilhad
a e autônoma) 

Correspondência 
fonema-grafema. 

(EF01LP02) Escrever, espontaneamente 
ou por ditado, com a mediação do 
professor, palavras e frases de forma 
alfabética – usando letras/grafemas que 
representem fonemas, para que se 
efetive a compreensão dessa relação. 

Relação grafema x 
fonema. 

1º 
2º 

3º T 
  

  

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Escrita 
(compartilhad
a e autônoma) 

Construção do 
sistema 
alfabético/ 
Convenções da 
escrita; Função 
do símbolo. 

(EF01LP03) Observar escritas 
convencionais, comparando-as às suas 
produções escritas, de forma a perceber 
semelhanças e diferenças, com a 
intervenção do professor. 

Convenções da 
escrita; Função do 

símbolo. 

1º 
2º  

3º T 
   

 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Alfabetização
) 

Conhecimento 
do alfabeto do 
português do 
Brasil; Distinção 
entre notações 
léxicas (acento, 
til, cedilha, 
hífen). 

(EF01LP04) Distinguir as letras de 
outros sinais gráficos, a fim de 
compreender o alfabeto e perceber sua 
funcionalidade na escrita. 

Distinção entre as 
letras e  notações 
gráficas (acento, 
til, cedilha, hífen 
dentre outros). 

1º 
2º 

3º T 
  

  



402 
 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Alfabetização
) 

Conhecimento 
do alfabeto do 
português do 

Brasil. 

(EF01LP10) Nomear as letras do 
alfabeto e recitá-lo na ordem das letras e 

de forma aleatória, a fim de, 
progressivamente, dominar o sistema de 

escrita alfabético. 

Reconhecimento 
do alfabeto 

português do 
Brasil. 

1º 
2º 

3º T 
  

  

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Alfabetização
) 

Conhecimento 
das diversas 

grafias do 
alfabeto/ 

Acentuação; 
Categorização 

gráfica. 

(EF01LP11) Conhecer, diferenciar e 
relacionar letras em formato imprensa e 
cursiva, maiúsculas e minúsculas, para 
identificar, gradativamente, diferentes 

formas de uso e traçado. 

Categorização 
gráfica. 

1º 
2º 

3º T 
  

  

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Alfabetização
) 

Segmentação de 
palavras/Classifi

cação de 
palavras por 
número de 

sílabas. 

(EF01LP12) Reconhecer a separação 
das palavra, na escrita, por espaços 

em branco.  Reconhecer, com a 
mediação do professor, a separação das 

palavras, na escrita, por espaços em 
branco e segmentar adequadamente as 
palavras em sílabas, a fim de empregar 
corretamente a segmentação em suas 

produções. 

Segmentação 
entre as palavras; 
Segmentação das 

palavras em 
sílabas. 

1º 
2º 

3º T 
  

  

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Alfabetização
) 

Pontuação 

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

seus efeitos na entonação, percebendo, 
gradativamente, que esses sinais 

contribuem para a produção de sentido 
dos textos. 

Pontuação. 
1º 
2º 

3º T 
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Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Alfabetização
) 

Sinonímia e 
antonímia/Morfol
ogia/Pontuação; 

Ampliação e 
adequação do 
vocabulário ao 

gênero. 

(EF01LP15) Agrupar palavras pelo 
critério de aproximação de 

significados (sinonímia) e separar 
palavras pelo critério de oposição de 

significado (antonímia). Associar 
palavras pelo critério de aproximação de 

significado (sinonímia) e separar 
palavras pelo critério de oposição de 
significado (antonímia), ampliando 
gradativamente seu conhecimento 

lexical. 

Sinonímia e 
antonímia. 

1º 
2º 

3º T 
  

  

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Decodificação/Fl
uência de leitura. 

(EF12LP01) Ler palavras novas com 
precisão na decodificação no caso de 
palavras de uso frequente, ler 
globalmente, por memorização. Ler, 
com a mediação do professor, palavras 
novas com precisão na decodificação; no 
caso de palavras de uso frequente, ler 
globalmente, por memorização, 
adquirindo progressivamente fluência na 
leitura de palavras e  textos de diferentes 
gêneros discursivos, com gradativa 
identificação de elementos da 
intencionalidade e da situacionalidade. 

Decodificação e 
compreensão  de 

palavras. 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 
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Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Formação de 
leitor; Atribuição 
de sentido ao 
texto lido; 
Finalidade do 
texto/função 
social. 

(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, 
atribuindo sentido a sua leitura, para 
possibilitar a compreensão e a 
interpretação de diferentes gêneros 
discursivos. 

Produção de 
sentidos a partir 

do texto lido;   
Reconhecimento 
da finalidade do 

texto. 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 
 

  

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Escrita 
(compartilhad
a e autônoma) 

Construção do 
sistema 
alfabético/ 
Estabelecimento 
de relações 
anafóricas na 
referenciação e 
construção da 
coesão 
Segmentação e 
alinhamento da 
escrita. 

 
(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, como meio de 
aperfeiçoar gradativamente as formas de 
registro, por meio das produções 
coletivas e análise dos enunciados 
presentes no texto. 

Registro de 
palavras e textos 
copiados 
(alinhamento, 
segmentação e 
pontuação). 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 
 

  

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Reconstrução 
das condições 
de produção e 
recepção de 
textos; Contexto 
de produção e 
de circulação. 

(EF15LP01) Identificar a função social 
de textos que circulam em campo da 
vida social dos quais participa 
cotidianamente.  Identificar, com a 
mediação do professor, a função social 
de diferentes gêneros discursivos que 
circulam em campo da vida social dos 
quais participa cotidianamente (a casa, a 

Gêneros 
discursivos: 

função social, 
contexto de 

produção e de 
circulação. 

 
 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

 
 

1º 
2º 

3º T 

 
 

1º 
2º 

3º T 
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rua, a comunidade, a escola) e nas 
mídias impressa e oral, de massa e 
digital, de modo a reconhecer, 
progressivamente, seu contexto de 
produção: para que foram produzidos, 
onde circulam, quem os produziu e a 
quem se destinam. 

 
Reconhecimento 
da função social, 
do contexto de 
produção e de 
circulação de 
diferentes gêneros 
da esfera 
cotidiana. 
 
 
 
 
 

1º 
2º 
3º T 

1º 
2º 
3º T 

1º 
2º 
3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Estratégia de 
leitura; 
antecipação, 
inferência e 
verificação. 

(EF15LP02) Estabelecer, com a 
mediação do professor, expectativas em 
relação ao texto que vai ler e/ou ouvir 
(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 
destaques 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. 

Antecipação, 
inferências e 

verificações na 
leitura (antes, 

durante e depois 
de ler). 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 
3º T 

1º 
2º 
3º T 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Estratégia de 
leitura; Localizar 
informação 
explícita. 

(EF15LP03) Localizar, com a mediação 
do professor, informações explícitas em 
diferentes gêneros discursivos, como 
requisito básico para a compreensão 
leitora. 

Reconhecimento 
de informações 
explícitas em 

diferentes textos. 
 

1º 
2º 
3º T 

1º 
2º 
3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 
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Localização de 
informações 
explícitas em 

diferentes textos. 
 
 

1º 
2º 
3º T 

1º 
2º 
3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Estratégia de 
leitura 
Linguagem 
verbal e não- 
verbal; Uso dos 
recursos gráfico 
visuais. 

(EF15LP04) Identificar, com a mediação 
do professor, o efeito de sentido 
produzido pelo uso de recursos 
expressivos gráfico-visuais em textos 
multissemióticos, para compreender 
gradativamente o uso desses recursos e 
empregá-los quando necessário dentro 
do contexto. 

Efeitos de sentido 
produzidos pelos 
recursos 
expressivos 
gráfico-visuais em 
textos 
multissemióticos 
(linguagem verbal 
e não-verbal). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

 
 
1º 
2º 
3º T 
 

1º 
2º 
3º T 
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Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

 
 
 
 
Planejamento de 
texto: Identificar 
diferentes 
gêneros (orais e 
escritos), 
compreendendo 
sua função 
social e uso em 
diferentes 
situações 
sociais. 

 
 
 
(EF15LP05)Planejar, coletiva e 
individualmente com a mediação 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, a fim de adequar 
gradativamente suas produções à 
estrutura do gênero e à esfera na qual 
irá circular. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planejamento da 
produção de 

textos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º 
2º 
3º T 

1º 
2º 
3º T 

1º 
2º 
3º T 

1º 
2º 
3º T 

1º 
2º 
3º T 

 
Planejamento de 
texto; adequação 
ao tema, 
adequação ao 
formato/estrutura 
do gênero; 
adequação à 
esfera de 
circulação, ao 
suporte físico e 
de circulação. 
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Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

 
Revisão de 
textos Sequência 
lógica de ideias; 
Ampliação de 
ideias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisão de 
textos; ortografia 
e pontuação; 
ampliação de 
ideias, 
sequência lógica 
de ideias. 

(EF15LP06) Reler, revisar, reestruturar e 
reescrever o texto produzido, com a 
mediação do professor e a colaboração 
dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-
lo, fazendo cortes, acréscimos, 
reformulações, correções de ortografia e 
pontuação, a fim de contribuir com a 
expansão e organização das ideias 
apresentadas pelos alunos. 

Revisão e 
reescrita de textos, 

observando: 
necessidades de 

correções, 
aprimoramentos, 

sequência lógica e  
ampliação das 

ideias. 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 
3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

Edição de textos; 
Disposição 
gráfica (aspectos 
estruturantes 
dos gêneros 
discursivos). 

(EF15LP07) Reestruturar a versão final 
do texto coletivo ou individual, em 
colaboração com os colegas e com a 
mediação do professor, ilustrando, 
quando for o caso, em suporte 
adequado, manual ou digital, para 
apropriar-se gradativamente dos 
aspectos estruturantes dos gêneros 
discursivos. 

Reescrita de texto 
observando:  

disposição gráfica 
(aspectos 

estruturantes dos 
gêneros 

discursivos). 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 
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Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

Utilização de 
tecnologia digital 
Planejamento do 
texto, 
Adequação ao 
tema; 
Adequação ao 
formato/estrutura 
do gênero; 
Adequação ao 
suporte físico de 
circulação. 

(EF15LP08) Utilizar, com a mediação do 
professor, software, inclusive programas 
de edição de texto, para editar e publicar 
os textos produzidos, explorando os 
recursos multissemióticos disponíveis, a 
fim de apropriar-se progressivamente 
desses recursos. 

Edição e 
publicação de 

textos em suportes 
digitais. 

 3º 
T 

3º T 
2º 

3º T 
2º  

3º T 

1º 
2º  

3º T 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Oralidade 

Oralidade 
pública/Intercâm
bio 
conversacional 
em sala de aula; 
Clareza na 
exposição de 
ideias. 

(EF15LP09) Expressar-se oralmente 
com clareza, preocupando-se em ser 
compreendido pelo interlocutor e usando 
a palavra com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado, a fim de 
demonstrar clareza e organização nas 
exposições orais de ideias, considerando 
os diferentes contextos sociais. 

Exposição oral de 
ideias: clareza, 

tom de voz 
audível, boa 
articulação 

(pronúncia) e ritmo 
adequado. 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Oralidade Escuta atenta 

(EF15LP10) Escutar, com atenção, falas 
de professores e colegas, formulando 
perguntas pertinentes ao tema e 
solicitando esclarecimentos sempre que 
necessário, de modo a compreender que 
a escuta atenta é fundamental para que 
os processos de ensino e de 
aprendizagem aconteçam de forma 
significativa. 

Escuta, 
compreensão e 

análise da fala do 
outro. 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 



410 
 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Oralidade 

Características 
da conversação 
espontânea; 
Turnos de fala. 

(EF15LP11) Identificar características da 
conversação espontânea presencial, 
respeitando os turnos de fala, 
selecionando e utilizando, durante  as 
situações de fala, formas de tratamento 
adequadas, de acordo com a situação e 
a posição do interlocutor, de forma a 
melhor interagir na vida social e escolar. 

Características da 
conversação 
espontânea 
presencial: 

turnos de fala, uso 
de formas de 
tratamento 
adequadas. 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Oralidade 

Aspectos não 
linguísticos 
(paralinguísticos) 
no ato da fala. 

(EF15LP12) Atribuir significado a 
aspectos não linguísticos 
(paralinguísticos) observados na fala, 
como direção do olhar, riso, gestos, 
movimentos da cabeça (de concordância 
ou discordância), expressão corporal, 
facial, tom de voz, a fim de compreender 
que esses elementos colaboram com a 
produção de sentido do texto oral. 

Elementos 
paralinguísticos 
empregados no 

ato de fala. 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Oralidade 

Relato 
oral/Registro 

formal e 
informal. 

(EF15LP13) Identificar finalidades da 
interação oral em diferentes contextos 
comunicativos (solicitar informações, 
apresentar opiniões, informar, relatar 
experiências etc.), a fim de perceber as 
diferenças entre os diversos usos da 
linguagem, adequando seu discurso de 
acordo com a situação (formal ou 
informal). 

Linguagem formal 
e informal em 

diferentes 
contextos 

comunicativos. 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 
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Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Escrita 
(compartilhad
a e autônoma) 

Construção do 
sistema 
alfabético/ 
Convenções da 
escrita; 
Segmentação. 

(EF02LP01) Utilizar , com a mediação do 
professor, 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, de 
modo a apropriar-se, gradativamente, 
das convenções de uso da linguagem 
escrita. 

Convenções da 
escrita: ortografia; 

substantivos 
próprios; letras 
maiúsculas e 

minúsculas; ponto 
final, ponto de 
interrogação e 

ponto de 
exclamação. 

 1º 
2º 
3º T 

 

  

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Alfabetização
) 

Construção do 
sistema 
alfabético e da 
ortografia. 

(EF02LP02) Segmentar, com a 
mediação do professor e 
progressivamente com autonomia,  
palavras em sílabas, remover e substituir 
sílabas iniciais, mediais ou finais para 
criar novas palavras, a fim de 
compreender que este é um dos 
princípios para formação de novas 
palavras. 

Ortografia; 
Consciência 
fonológica: 
unidades 

fonológicas ou 
segmentos 
sonoros. 

 1º 
2º 
3º T 

 

  

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Alfabetização
) 

Construção do 
sistema 
alfabético e da 
ortografia; 
Relação grafema 
x fonema; 
Relações 
biunívocas, 
cruzadas e 
arbitrárias. 

(EF02LP03) Ler e escrever, com a 
mediação do professor, palavras com 
correspondências regulares diretas entre 
letras e fonemas (f, v, t, d, p, b) e 
correspondências regulares contextuais 
(c e q; j e g; s e z  e e o, em posição 
átona em final de palavra), apropriando-
se progressivamente da ortografia. 

Relação grafema x 
fonema; Relações 

biunívocas, 
cruzadas e 
arbitrárias. 

 1º 
2º 
3º T 

 

  



412 
 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Alfabetização
) 

Construção do 
sistema 
alfabético e da 
ortografia; 
Convenções da 
língua; Sílabas 
canônicas e 
complexas. 

(EF02LP04) Ler e escrever corretamente 
palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, 
identificando que existem vogais em 
todas as sílabas, de modo que, 
gradativamente, apresente domínio das 
sílabas canônicas e não canônicas. 

Convenções da 
língua; Sílabas 

canônicas e 
complexas. 

 1º 
2º 
3º T 

 

  

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Alfabetização
) 

Construção do 
sistema 
alfabético e da 
ortografia; Sons 
nasais. 

(EF02LP05) Ler e escrever, com a 
mediação do professor, corretamente 
palavras com marcas de nasalidade (til, 
m, n), a fim de compreender, 
gradativamente, o uso de cada 
nasalizador. 

Sons nasais. 

 1º 
2º 
3º T 

 

  

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Alfabetização
) 

Conhecimento 
do alfabeto do 
português do 
Brasil; Relação 
grafema x 
fonema. 

(EF02LP06) Perceber o princípio 
acrofônico que opera nos nomes das 
letras do alfabeto, a fim de dominar as 
convenções da escrita. 

Relação x 
grafema: princípio 

acrofônico. 

 1º 
2º 
3º T 

 

  

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Alfabetização
) 

Conhecimento 
das diversas 
grafias do 
alfabeto 
(Categorização 
gráfica)/ 
Acentuação. 

(EF02LP07) Escrever palavras, frases, 
textos curtos nas formas imprensa e 
cursiva, mantendo  a acentuação das 
palavras, para que apresente domínio da 
categorização gráfica. 

Categorização 
gráfica: traçado 

correto das letras. 

 1º 
2º 
3º T 

 

  



413 
 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Alfabetização
) 

Segmentação de 
palavras/Classifi
cação de 
palavras por 
número de 
sílabas. 

(EF02LP08) Segmentar corretamente as 
palavras ao escrever frases e textos, a 
fim de superar a hiposegmentação ou a 
hipersegmentação de palavras, 
percebendo a nomenclatura para o 
número de sílabas. 

Classificação de 
palavras por 
número de 

sílabas. 

 
2º 

3º T 
 

  

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Alfabetização
) 

Pontuação 

(EF02LP09) Identificar e usar, com a 
mediação do professor, adequadamente, 
ponto final, ponto de interrogação, ponto 
de exclamação, além de outros sinais de 
pontuação, a fim de compreender, 
gradativamente, o efeito de sentido que 
eles conferem as frases e ao texto, bem 
como faça tentativas de uso em suas 
produções. 

Pontuação. 

 1º 
2º 
3º T 

 

  

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Alfabetização
) 

Sinonímia e 
antonímia/Morfol
ogia/Pontuação. 

(EF02LP10) Identificar, com a mediação 
do professor, 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-, para que gradativamente amplie o 
campo lexical. 

Sinonímia; 
Antonímia; Prefixo 

in/im. 
 

1º 
2º 

3º T 
 

  

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Alfabetização
) 

Morfologia (grau 
do substantivo). 

(EF02LP11) Usar o aumentativo e o 
diminutivo de palavras com os sufixos -
ão e -inho/-zinho, a partir dos gêneros 
abordados em sala de aula, a fim de 
perceber os efeitos de sentidos 
provocados pelos seus usos nos 
enunciados. 

Grau do 
substantivo. 

 
1º 
2º 

3º T 
 

  



414 
 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Construção do 
sistema 
alfabético e da 
ortografia; 
Relações 
biunívocas, 
cruzadas e 
arbitrárias. 

(EF03LP01) Ler e escrever palavras com 
correspondências regulares contextuais 
entre grafemas e fonemas – c/qu; g/gu; 
r/rr; s/ss; o (e não u) e e (e não i) em 
sílaba átona em final de palavra – e com 
marcas de nasalidade (til, m, n), a fim de 
demonstrar progressivo domínio da 
construção do sistema alfabético. 

Relações 
biunívocas, 
cruzadas e 
arbitrárias; 
Ortografia. 

 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

  

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Construção do 
sistema 
alfabético e da 
ortografia; 
Relação grafema 
x fonema: 
sílabas 
canônicas e não 
canônicas. 

(EF03LP02) Ler e escrever corretamente 
palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, 
VC, VV, CVV, identificando que existem 
vogais em todas as sílabas, para que 
apresente domínio das sílabas 
canônicas e não canônicas. 

Relação grafema x 
fonema: sílabas 
canônicas e não 

canônicas. 

  1º 
2º 

3º T 

  

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Construção do 
sistema 
alfabético e da 
ortografia: 
dígrafos. 

(EF03LP03) Ler e escrever corretamente 
palavras com os dígrafos lh, nh, ch, a fim 
de apropriar-se das convenções da 
escrita. 

Ortografização: 
dígrafos. 

  
2º 
3º  
T 

  

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Conhecimento 
das diversas 
grafias do 
alfabeto: 
categorização 
gráfica/ 
acentuação. 

(EF03LP04) Usar, com a mediação do 
professor, 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, para que gradativamente 
empregue de forma correta a 
acentuação gráfica e as regras 
ortográficas. 

Acentuação: 
monossílabos 

tônicos; Palavras 
oxítonas. 

  1º 
2º 

3º T 

  



415 
 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Segmentação de 
palavras/Classifi
cação de 
palavras por 
número de 
sílabas. 

(EF03LP05) Identificar o número de 
sílabas de palavras, a fim de classificá-
las em monossílabas, dissílabas, 
trissílabas e polissílabas. 

Classificação das 
palavras em: 

monossílabas, 
dissílabas, 

trissílabas e 
polissílabas. 

  

1º 
2º 

3º T 

  

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Construção do 
sistema 
alfabético; 
Classificação 
das palavras 
quanto a posição 
da sílaba tônica. 

(EF03LP06) Identificar a sílaba tônica 
em palavras, classificando-as em 
oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, 
para que esse conhecimento contribua 
com a apropriação da acentuação 
gráfica. 

Classificação das 
palavras quanto à 
posição da sílaba 

tônica; 
Acentuação. 

  

1º 
2º 

3º T 

  

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Pontuação 

(EF03LP07) Identificar a função na 
leitura e usar na escrita ponto final, ponto 
de interrogação, ponto de exclamação e, 
em diálogos (discurso direto), dois-
pontos e travessão, a fim de perceber os 
efeitos de sentido provocados pelo uso 
da pontuação. 

Pontuação e a 
produção de 

sentidos. 

  1º 
2º 

3º T 

  

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Morfologia: 
substantivos; 
verbos de ação. 

(EF03LP08) Identificar e diferenciar, em 
textos, substantivos e verbos e suas 
funções na oração: agente, ação, objeto 
da ação, para que, de forma progressiva, 
aplique esse conhecimento gramatical 
em suas produções. 

Substantivos 
comuns e 
próprios; 

Concordância 
verbal e nominal; 
Regência verbal e 

nominal. 

  
1º 
2º 

3º T 

  



416 
 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Morfossintaxe: 
uso do adjetivo. 

(EF03LP09) Identificar, em textos, 
adjetivos e sua função de atribuição de 
propriedades aos substantivos, a fim de, 
gradativamente, fazer uso deles em suas 
produções, com o intuito de caracterizar 
o substantivo. 

Adjetivos.   
2º 

3º T 

  

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Morfologia: uso 
dos prefixos e 
sufixos na 
formação de 
palavras. 

(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, a fim de identificar que 
algumas palavras são derivadas de 
outras e assim inferir o significado delas. 

Prefixação e 
sufixação para a 

formação de 
novas palavras 
derivadas de: 
substantivos, 

adjetivos e verbos. 

  
2º 

3º T 

  

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Decodificação/Fl
uência de leitura; 
Ritmo e 
entonação em 
leitura. 

(EF35LP01) Ler e compreender, 
silenciosamente e, em seguida, em voz 
alta, com gradativa autonomia , ritmo e 
entonação, fluência, textos curtos com 
nível de textualidade adequado, de modo 
a aperfeiçoar a proficiência leitora. 

Leitura e 
compreensão de 

textos; 
Ritmo, fluência e 

entonação na 
leitura. 

  
1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Formação de 
leitor. 

(EF35LP02) Selecionar livros da 
biblioteca, de propriedade do aluno 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, de modo que 
consiga estabelecer critérios para 
escolha de um livro e para seleção do 
gênero, a partir da mediação do 
professor. 

Seleção de livros e 
textos  para 

leitura; 
Apresentação da 
opinião a respeito 
do livro ou texto 

lido. 

  
1º,2
º 3º 
T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 
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Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Compreensão: 
ideia principal e 
secundárias. 

(EF35LP03) Identificar, com a mediação 
do professor e em parceria com os 
colegas, a ideia central do texto, 
demonstrando compreensão global, a 
fim de desenvolver a capacidade de 
realizar inferências, de localização e de 
seleção de informações relevantes. 

Apreensão do 
sentido global do 

texto. 
  

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Estratégia de 
leitura: 
inferência; 
Atribuir 
significados que 
extrapolem o 
texto lido. 

(EF35LP04) Inferir informações 
implícitas, com a mediação do professor, 
nos textos lidos, para que 
gradativamente atribua significados que 
o extrapolem. 

Inferência de 
informações 
implícitas. 

   

1º 
2º 
3º T 

1º 
2º 
3º T 

1º 
2º 
3º T 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Estratégia de 
leitura; Inferir o 
sentido de 
palavras ou 
expressões. 

(EF35LP05) Inferir, com a mediação do 
professor, o sentido de palavras ou 
expressões desconhecidas em textos, 
com base no contexto da frase ou do 
texto, de modo a aprimorar, 
progressivamente, essa capacidade de 
atribuir sentidos significativos fazendo o 
uso de conhecimentos prévios 

Inferência do 
sentido de uma 

palavra ou 
expressão em 

textos. 

  
1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 
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Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

 
 
 
Estratégia de 
leitura; 
Elementos 
coesivos; 
Ampliação 
vocabular; 
Adequação ao 
gênero. 
Relações lógicas 
discursivas entre 
as partes e os 
elementos do 
texto. 

(EF35LP06) Recuperar, com a mediação 
do professor, 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, a fim de 
gradativamente utilizar e reconhecer os 
elementos coesivos. 

Identificação de 
elementos 

coesivos entre 
partes de um 

texto. 

  

2º , 
3º T 

1º 
2º 
3º T 

1º 
2º 

3º T 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

Construção do 
sistema 
alfabético/ 
Convenções da 
escrita; 
Ortografia; 
Pontuação; 
Concordância 
verbal e nominal. 

(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, 
com gradativo domínio das convenções 
da escrita. 

Produção de texto:  
ortografia, 

concordância 
verbal,  nominal e 

pontuação. 

  
1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 
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Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

Construção do 
sistema 
alfabético/ 
Estabelecimento 
de relações 
anafóricas na 
referenciação e 
construção da 
coesão. 

(EF35LP08) Utilizar, progressivamente 
com a mediação do professor, 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, finalidade), com nível 
suficiente de informatividade, a fim de 
manter a coerência em suas produções 
textuais, evitando redundâncias. 

Coesão e 
coerência. 

  
1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

Planejamento de 
texto/Progressão 
temática e 
paragrafação. 

(EF35LP09) Organizar, com a mediação 
do professor, o texto em unidades de 
sentido, dividindo-o em parágrafos 
segundo as normas gráficas e de acordo 
com as características do gênero 
discursivo, para que progressivamente 
utilize a estrutura composicional 
adequada ao gênero. 

Organização 
textual: 

progressão 
temática e 

paragrafação. 

  
1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 



420 
 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Oralidade 
Forma de 
composição de 
gêneros orais. 

(EF35LP10) Identificar gêneros do 
discurso oral, utilizados em diferentes 
situações e contextos comunicativos, e 
suas características linguístico-
expressivas e composicionais 
(conversação espontânea, conversação 
telefônica, entrevistas pessoais, 
entrevistas no rádio ou na TV, debate, 
noticiário de rádio e TV, narração de 
jogos esportivos no rádio e TV, aula, 
debate etc.), a fim de adequar o discurso 
de acordo com o interlocutor e a com a 
situação comunicativa. 

Identificação e 
interpretação de 
gêneros próprios 
do discurso oral. 

  
1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Oralidade 
Variação 
linguística 

(EF35LP11) Reconhecer diferentes 
variedades linguísticas em canções, 
textos falados em diferentes variedades 
linguísticas (que se modificam 
principalmente por fatores históricos e 
culturais), 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, a fim de 
promover convívio respeitoso com a 
diversidade linguística. 

Reconhecimento 
das diferentes 

variedades 
linguísticas. 

  
 3º 
T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 
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Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Construção do 
sistema 
alfabético e da 
ortografia; 
Relações 
biunívocas, 
cruzadas e 
arbitrárias. 

(EF03LP01) Ler e escrever palavras com 
correspondências regulares contextuais 
entre grafemas e fonemas – c/qu; g/gu; 
r/rr; s/ss; o (e não u) e e (e não i) em 
sílaba átona em final de palavra – e com 
marcas de nasalidade (til, m, n), a fim de 
demonstrar progressivo domínio da 
construção do sistema alfabético. 

Relações 
biunívocas, 
cruzadas e 
arbitrárias; 
Ortografia. 

  
1º 
2º 

3º T 
  

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Construção do 
sistema 
alfabético e da 
ortografia; 
Relação grafema 
x fonema: 
sílabas 
canônicas e não 
canônicas. 

(EF03LP02) Ler e escrever corretamente 
palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, 
VC, VV, CVV, identificando que existem 
vogais em todas as sílabas, para que 
apresente domínio das sílabas 
canônicas e não canônicas. 

Relação grafema x 
fonema: sílabas 
canônicas e não 

canônicas. 

  
1º 
2º 

3º T 
  

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Construção do 
sistema 
alfabético e da 
ortografia: 
dígrafos. 

(EF03LP03) Ler e escrever corretamente 
palavras com os dígrafos lh, nh, ch, a fim 
de apropriar-se das convenções da 
escrita. 

Ortografização: 
dígrafos. 

  
1º 

2º T 
  

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Conhecimento 
das diversas 
grafias do 
alfabeto: 
categorização 
gráfica/ 
acentuação. 

(EF03LP04) Usar, com a mediação do 
professor, 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, para que gradativamente 
empregue de forma correta a 
acentuação gráfica e as regras 
ortográficas. 

Acentuação: 
monossílabos 

tônicos; Palavras 
oxítonas. 

  
1º 

2º T 
  



422 
 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Segmentação de 
palavras/Classifi
cação de 
palavras por 
número de 
sílabas. 

(EF03LP05) Identificar o número de 
sílabas de palavras, a fim de classificá-
las em monossílabas, dissílabas, 
trissílabas e polissílabas. 

Classificação das 
palavras em: 

monossílabas, 
dissílabas, 

trissílabas e 
polissílabas. 

  
1º 

2º T 
  

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Construção do 
sistema 
alfabético; 
Classificação 
das palavras 
quanto a posição 
da sílaba tônica. 

(EF03LP06) Identificar a sílaba tônica 
em palavras, classificando-as em 
oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, 
para que esse conhecimento contribua 
com a apropriação da acentuação 
gráfica. 

Classificação das 
palavras quanto à 
posição da sílaba 

tônica; 
Acentuação. 

  
2º 

3º T 
  

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Pontuação 

(EF03LP07) Identificar a função na 
leitura e usar na escrita ponto final, ponto 
de interrogação, ponto de exclamação e, 
em diálogos (discurso direto), dois-
pontos e travessão, a fim de perceber os 
efeitos de sentido provocados pelo uso 
da pontuação. 

Pontuação e a 
produção de 

sentidos. 
  

1º 
2º 

3º T 
  

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Morfologia: 
substantivos; 
verbos de ação. 

(EF03LP08) Identificar e diferenciar, em 
textos, substantivos e verbos e suas 
funções na oração: agente, ação, objeto 
da ação, para que, de forma progressiva, 
aplique esse conhecimento gramatical 
em suas produções. 

Substantivos 
comuns e 
próprios; 

Concordância 
verbal e nominal; 
Regência verbal e 

nominal. 

  
1º 
2º 

3º T 
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Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Morfossintaxe: 
uso do adjetivo. 

(EF03LP09) Identificar, em textos, 
adjetivos e sua função de atribuição de 
propriedades aos substantivos, a fim de, 
gradativamente, fazer uso deles em suas 
produções, com o intuito de caracterizar 
o substantivo. 

Adjetivos.   
2º 

3º T 
  

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Morfologia: uso 
dos prefixos e 
sufixos na 
formação de 
palavras. 

(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, a fim de identificar que 
algumas palavras são derivadas de 
outras e assim inferir o significado delas. 

Prefixação e 
sufixação para a 

formação de 
novas palavras 
derivadas de: 
substantivos, 

adjetivos e verbos. 

  
 2º 
3º T 

  

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Construção do 
sistema 
alfabético e da 
ortografia: 
relações 
arbitrárias. 

(EF35LP12) Recorrer ao dicionário físico 
e/ou digital para esclarecer sobre a 
escrita, especialmente no caso de 
palavras com relações irregulares 
fonema-grafema, de modo a 
compreender a forma de organização 
dos vocábulos no dicionário. 

Uso do dicionário.   
2º, 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Construção do 
sistema 
alfabético e da 
ortografia 
ampliação 
vocabular. 

(EF35LP13) Memorizar a grafia correta 
de palavras de uso frequente nas quais 
as relações fonema-grafema são 
irregulares e com h inicial que não 
representa fonema, a fim de, 
gradativamente, apropriar-se do sistema 
alfabético e das convenções 
ortográficas, de acordo com a norma-
padrão. 

Ortografia: 
emprego da letra 

H. 
  

1º 
2º 

3º T 
1º T 1º T 



424 
 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Morfologia: 
coesão 

(EF35LP14) Identificar, com a mediação 
do professor, em textos e usar, 
gradativamente, na produção textual, 
pronomes pessoais, possessivos e 
demonstrativos, como recurso coesivo 
anafórico e progressivamente ampliar 
seu uso nas produções, a fim de evitar 
repetição de palavras na produção. 

Identificação e uso 
nas produções 

textuais do recurso 
coesivo anafórico. 

  3º T 
1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Construção do 
sistema 
alfabético e da 
ortografia; 
Relações 
biúnivocas, 
cruzadas e 
arbitrárias. 

(EF04LP01) Grafar palavras utilizando 
regras de correspondência fonema-
grafema regulares diretas e contextuais, 
fazendo uso do dicionário quando 
necessário, a fim de ampliar 
gradativamente o seu conhecimento 
ortográfico. 

Relações 
biunívocas, 
cruzadas e 
arbitrárias. 

    
1º 
2º 

3º T 
 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Construção do 
sistema 
alfabético e da 
ortografia; 
Encontros 
vocálicos. 

(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), a fim de que sua aplicação 
nas produções escritas seja correta. 

Encontros 
vocálicos. 

   

 
 

1º 
2º 

3º T 

 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Conhecimento 
do alfabeto do 
português do 
Brasil/Ordem 
alfabética/Poliss
emia. 

(EF04LP03) Localizar palavras no 
dicionário para esclarecer significados, a 
fim de reconhecer o significado mais 
adequado para o contexto que deu 
origem à consulta. 

Localização de 
palavras no 
dicionário 

(escolher o melhor 
significado). 

   

1º 
2º 

3º T 
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Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Conhecimento 
das diversas 
grafias do 
alfabeto/ 
Acentuação. 

(EF04LP04) Usar acento gráfico (agudo 
ou circunflexo) em paroxítonas 
terminadas em -i(s), -l, -r, -ão(s), a fim de 
apropriar-se gradativamente das regras 
de acentuação e aprimorar a sua 
linguagem escrita. 

Acentuação em 
palavras 

paroxítonas. 
   

1º 
2º 

3º T 

 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Pontuação 

(EF04LP05) Identificar a função na 
leitura e usar, adequadamente, na 
escrita ponto final, de interrogação, de 
exclamação, dois-pontos, ponto e 
vírgula, aspas, reticências e travessão 
em diálogos (discurso direto), vírgula em 
enumerações e em separação de 
vocativo e de aposto, com o objetivo de 
aperfeiçoar progressivamente a 
compreensão e o uso da pontuação em 
suas produções. 

Pontuação.    

1º 
2º 

3º T 

 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Morfologia: 
concordância 
verbal e nominal. 

(EF04LP06) Identificar em textos e usar 
na produção textual a concordância 
entre substantivo ou pronome pessoal e 
verbo (concordância verbal), para que 
em suas produções faça as devidas 
concordâncias verbais e nominais. 

Concordância 
verbal e nominal. 

   

1º 
2º 

3º T 

 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Morfossintaxe: 
Artigo; 
Substantivo; 
Adjetivo. 

(EF04LP07) Identificar em textos lidos e 
usar na produção textual a concordância 
entre artigo, substantivo e adjetivo 
(concordância no grupo nominal), a fim 
de que progressivamente produza com 
maior adequação da concordância 
nominal. 

Concordância 
entre artigo, 

substantivo e 
adjetivo. 

   

1º 
2º 
3º  
T 
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Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Morfologia: uso 
do sufixo. 

(EF04LP08) Reconhecer e grafar, 
corretamente, palavras derivadas com os 
sufixos -agem, -oso, -eza, -izar/-isar 
(regulares morfológicas) como forma de 
ampliação vocabular. 

Emprego dos 
sufixos agem, -
oso, -eza, -izar/-
isar na formação 

de palavras. 

   

2º 
3º T 

 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Construção do 
sistema 
alfabético e da 
ortografia; 
Relação grafema 
x fonema; 
Relações 
arbitrárias. 

(EF05LP01) Grafar palavras utilizando 
regras de correspondência fonema-
grafema regulares, contextuais e 
morfológicas e palavras de uso frequente 
com correspondências irregulares, a fim 
de, progressivamente, adquirir o domínio 
da ortografia padrão. 

Relação grafema x 
fonema: relações 

arbitrárias. 
   

 1º 
2º 

3º T 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Conhecimento 
do alfabeto do 
português do 
Brasil/Ordem 
alfabética/Poliss
emia. 

(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, de 
modo a perceber a importância do 
contexto para inferir o sentido de uma 
palavra ou expressão. 

Polissemia.    

 1º 
2º 

3º T 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Conhecimento 
das diversas 
grafias do 
alfabeto/ 
Acentuação. 

(EF05LP03) Acentuar corretamente 
palavras oxítonas, paroxítonas e 
proparoxítonas, a fim de apresentar 
progressivo domínio das regras de 
acentuação e usá-las corretamente em 
suas produções. 

Acentuação: 
palavras oxítonas, 

paroxítonas e 
proparoxítonas. 

   

 1º 
2º 

3º T 



427 
 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Pontuação 

(EF05LP04) Identificar e diferenciar, na 
leitura de textos, vírgula, ponto e vírgula, 
dois-pontos e reconhecer o efeito de 
sentido que decorre do uso de 
reticências, aspas, parênteses, de modo 
a aperfeiçoar, progressivamente, a 
compreensão e o uso da pontuação em 
suas produções, incorporando 
conhecimentos básicos sobre a língua, 
como ortografia e pontuação. 

Identificação e 
diferenciação em 
textos dos sinais 
de pontuação: 

vírgula, ponto e 
vírgula, dois 

pontos e uso de 
reticências, aspas, 

parênteses. 

   

 1º 
2º 

3º T 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Morfologia: 
tempos e modos 
verbais. 

(EF05LP05) Identificar a expressão de 
presente, pretérito e futuro em tempos 
verbais do modo indicativo, a fim de 
adquirir, progressivo domínio no 
emprego dos tempos e modos verbais, 
observados nos textos. 

Identificação de 
tempos verbais do 
modo indicativo. 

 

   

 1º 
2º 

3º T 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Morfologia: 
concordância 
verbal e nominal. 

(EF05LP06) Flexionar, gradativamente, 
na escrita e na oralidade, os verbos em 
concordância com pronomes 
pessoais/nomes sujeitos da oração, para 
que em suas produções faça as devidas 
concordâncias verbais e nominais. 

Concordância 
verbal e nominal. 

   

 1º 
2º 

3º T 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Morfologia: uso 
das conjunções 
e dos advérbios. 

(EF05LP07) Identificar, em textos, o uso 
de conjunções e a relação que 
estabelecem entre partes do texto: 
adição, oposição, tempo, causa, 
condição, finalidade, a fim de que 
compreenda as relações entre os 
enunciados. 

Identificação em 
textos: conjunções 

e a relação que 
estabelecem entre 

partes do texto. 
 

   

 2º 
3º T 



428 
 

Todos os 
Campos 

de 
Atuação 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Morfologia: 
composição de 
palavras. 

(EF05LP08) Diferenciar palavras 
primitivas, derivadas e compostas, e 
derivadas por adição de prefixo e de 
sufixo, de modo a ampliar, 
gradativamente, seu conhecimento 
lexical. 

Substantivos 
primitivos e 
substantivos 
derivados. 

   

 1º 
2º  
T 

Campo 
das 

Práticas 
de 

Estudo e 
Pesquisa 

Escrita 
(compartilhad
a e autônoma) 

Produção de 
textos 

(EF01LP22) Planejar e produzir, 
coletivamente em colaboração com os 
colegas e com a mediação 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, de 
forma a apropriar-se dos gêneros 
discursivos e sua relação com os meios 
em que são veiculados. 

Planejamento e 
produção de texto 

escrito. 

1º 
2º 

3º T 
  

  

Campo 
das 

Práticas 
de 

Estudo e 
Pesquisa 

Oralidade 
Planejamento de 
texto oral; 
Exposição oral. 

(EF01LP23) Planejar e produzir, em 
colaboração com os colegas e com a 
mediação do professor, entrevistas, 
curiosidades, dentre outros gêneros do 
campo investigativo, que possam ser 
repassados oralmente por meio de 
ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, 
levando em consideração a situação 
comunicativa e o tema/assunto/finalidade 
do texto. 

Planejamento e 
produção de texto 

oral. 

1º 
2º 
3º T 

    



429 
 

Campo 
das 

Práticas 
de 

Estudo e 
Pesquisa 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Alfabetização
) 

Forma de 
composição dos 
textos/Adequaçã
o do texto às 
normas de 
escrita; 
Adequação ao 
formato/estrutura 
do gênero. 

(EF01LP24) Reconhecer, 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, a fim de apropriar-se 
gradativamente da estrutura desses 
gêneros. 

Construção 
composicional de 

gêneros 
discursivos 
próprios do 

cotidiano escolar. 

1º 
2º 

3º T 
  

  

Campo 
das 

Práticas 
de 

Estudo e 
Pesquisa 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Compreensão 
em leitura; 
Identificação do 
tema/assunto do 
texto. 

(EF12LP17) Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e com a 
mediação do professor, enunciados de 
tarefas escolares, diagramas, 
curiosidades, pequenos relatos de 
experimentos, entrevistas, verbetes de 
enciclopédia infantil, entre outros 
gêneros do campo investigativo, de 
modo a considerar a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto. 

Leitura e 
compreensão de 

textos de 
diferentes gêneros 

do campo 
investigativo. 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 
 

  

Campo 
das 

Práticas 
de 

Estudo e 
Pesquisa 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Imagens 
analíticas em 
textos. 

(EF02LP20) Reconhecer, com a 
mediação do professor, a função de 
textos utilizados para apresentar 
informações coletadas em atividades de 
pesquisa (enquetes, pequenas 
entrevistas, registros de 
experimentações), para que, 
progressivamente, reconheça a função 
das atividades de pesquisa. 

"Objetivo 
essencialmente 
procedimental 
(metodologia)”. 

 
1º 
2º 

3º T  
 

  



430 
 

Campo 
das 

Práticas 
de 

Estudo e 
Pesquisa 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Pesquisa 

(EF02LP21) Explorar, com a mediação 
do professor, textos informativos de 
diferentes ambientes digitais e impressos 
de pesquisa, conhecendo suas 
possibilidades e a fim de, 
gradativamente, aprimorar a capacidade 
de pesquisa. 

"Objetivo 
essencialmente 
procedimental 
(metodologia)”. 

 
2º 

3º T  
 

  

Campo 
das 

Práticas 
de 

Estudo e 
Pesquisa 

Escrita 
(compartilhad
a e autônoma) 

Escrita 
autônoma; 
Adequação ao 
tema. 

(EF02LP23) Planejar e produzir, com 
certa autonomia, pequenos registros de 
observação de resultados de pesquisa, 
coerentes com um tema investigado, a 
fim de manter a adequação ao tema e 
produzir com gradativa autonomia. 

Unidade temática.  
1º 
2º 

3º T 
 

  

Campo 
das 

Práticas 
de 

Estudo e 
Pesquisa 

Oralidade 

Planejamento de 
texto oral 
Exposição oral; 
Finalidade do 
texto. 

(EF02LP24) Planejar e produzir, em 
colaboração com os colegas e com a 
mediação 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, para 
que produza e planeje textos orais com 
progressiva autonomia. 

Produção de 
textos orais, 
atendendo a 
finalidade de 
comunicação. 

 
2º 

3º T 
 

  



431 
 

Campo 
das 

Práticas 
de 

Estudo e 
Pesquisa 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Alfabetização
) 

Forma de 
composição dos 
textos/Adequaçã
o do texto às 
normas de 
escrita; 
Composição e 
estilo de cada 
gênero. 

(EF02LP25) Identificar e reproduzir, com 
a mediação do professor, 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, de 
modo a apropriar-se progressivamente 
da composição e estilo desses gêneros 
discursivos, bem como ampliar 
gradativamente seu vocabulário. 

Adequação do 
texto às normas 

de escrita; 
Composição e 
estilo de cada 

gênero. 

 
2º 

3º T 
 

  

Campo 
das 

Práticas 
de 

Estudo e 
Pesquisa 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Compreensão 
em leitura: 
interpretação e 
análise da fala 
do outro 
(interação e 
sentido). 

(EF03LP24) Ler/ouvir e compreender, 
com a mediação do professor, relatos de 
observações e de pesquisas em fontes 
de informações, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto, 
a fim de perceber semelhanças e 
diferenças entre os temas abordados 
pelos diferentes gêneros. 

Compreensão de 
relatos de 
pesquisas. 

  
 3º 
T 

  

Campo 
das 

Práticas 
de 

Estudo e 
Pesquisa 

Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

Produção de 
textos: utilizando 
recursos verbais 
e não-verbais. 

(EF03LP25) Planejar e produzir, com a 
mediação do professor e progressiva 
autonomia, 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, a fim de 
perceber que o texto precisa ser 
primeiramente planejado para depois ser 
escrito. 

Planejamento e 
produção de 
textos que 

expressem o 
resultado de 
pesquisas 
realizadas. 

  
 3º 
T 

 

 



432 
 

Campo 
das 

Práticas 
de 

Estudo e 
Pesquisa 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Forma de 
composição dos 
textos; 
Adequação do 
texto às normas 
de escrita. 

(EF03LP26) Identificar e reproduzir, com 
a mediação do professor e gradativa 
autonomia, relatórios de observação e 
pesquisa, com a formatação e 
diagramação específica desses gêneros 
(passos ou listas de itens, tabelas, 
ilustrações, gráficos, resumo dos 
resultados), inclusive em suas versões 
orais, a fim de compreender as formas 
de composição dos textos e apropriar-se 
da norma-padrão da escrita. 

Reprodução de 
tabelas, 

ilustrações, 
gráficos, resumo 
dos resultados de 

pesquisas, 
obedecendo a 

forma de 
composição de 
cada gênero. 

  
2º 

3º T 

  

Campo 
das 

Práticas 
de 

Estudo e 
Pesquisa 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Pesquisa; 
Síntese reflexiva 
de leituras. 

(EF35LP17) Pesquisar e selecionar, com 
a mediação do professor, informações 
de interesse sobre fenômenos sociais e 
naturais, em textos que circulam em 
meios impressos ou digitais, a fim de 
compor, em parceria com o professor e 
com os colegas, sínteses reflexivas. 

Síntese reflexiva 
de leituras. 

  
1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

Campo 
das 

Práticas 
de 

Estudo e 
Pesquisa 

Oralidade 
Escuta de textos 
orais. 

(EF35LP18) Escutar, com atenção, 
apresentações de trabalhos realizadas 
por colegas, formulando perguntas 
pertinentes ao tema e solicitando 
esclarecimentos sempre que necessário, 
a fim de compreender e respeitar os 
turnos de fala e a opinião dos demais 
colegas, além de ampliar 
conhecimentos. 

Escuta atenta de 
textos orais. 

  
1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 



433 
 

Campo 
das 

Práticas 
de 

Estudo e 
Pesquisa 

Oralidade 

Compreensão de 
textos orais; 
Análise e 
reconhecimento 
das intenções no 
discurso do 
outro. 

(EF35LP19) Recuperar e socializar as 
ideias principais em situações formais de 
escuta de exposições, apresentações e 
palestras, de modo a reconhecer as 
intenções presentes nos discursos. 

Análise e 
reconhecimento 
das intenções no 
discurso do outro. 

  
1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

Campo 
das 

Práticas 
de 

Estudo e 
Pesquisa 

Oralidade 

Planejamento de 
texto oral; 
Exposição oral; 
Estratégias de 
argumentação. 

(EF35LP20) Expor trabalhos ou 
pesquisas escolares, em sala de aula e 
em outros espaços escolares, com apoio 
de recursos multissemióticos (imagens, 
diagrama, tabelas etc.), orientando-se 
por roteiro escrito, planejando o tempo 
de fala, de modo a adequar 
progressivamente a linguagem à 
situação comunicativa, sob a mediação 
do professor. 

Exposição de 
trabalhos ou 
pesquisas 
escolares; 

Argumentação. 

  
1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

Campo 
das 

Práticas 
de 

Estudo e 
Pesquisa 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Compreensão 
em leitura; 
Identificação do 
tema do texto. 

(EF04LP19) Ler e compreender textos 
expositivos de divulgação científica para 
crianças, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto, 
de modo a compreender as 
características desses gêneros. 

Leitura e 
compreensão de 

textos de 
divulgação 
científica. 

   

2º 
3º T 

 

Campo 
das 

Práticas 
de 

Estudo e 
Pesquisa 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Imagens 
analíticas em 
textos. 

(EF04LP20) Reconhecer a função de 
gráficos, diagramas e tabelas em textos, 
como forma de apresentação de dados e 
informações, a fim de interpretar os 
dados apresentados nesse gênero. 

Leitura de 
gráficos, tabelas e 

diagramas. 
   

1º 
2º 

3º T 

 



434 
 

Campo 
das 

Práticas 
de 

Estudo e 
Pesquisa 

Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

Produção de 
textos; Relação 
tema/título/texto 
(situacionalidade 
e 
intencionalidade)
. 

(EF04LP21) Planejar e produzir, com a 
mediação do professor e 
progressivamente de forma autônoma, 
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, a fim de planejar e produzir 
textos mantendo os princípios da 
situacionalidade e da intencionalidade. 

Planejamento e 
produção de 

textos a partir de 
pesquisas. 

   
2º 

3º T 

 

Campo 
das 

Práticas 
de 

Estudo e 
Pesquisa 

Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

Escrita 
autônoma; 
Autoria da 
escrita (produz 
com e para o 
outro). 

(EF04LP22) Planejar e produzir, com a 
mediação do professor, verbetes de 
enciclopédia infantil, digitais ou 
impressos, de modo a considerar a 
situação comunicativa e o tema/ 
assunto/finalidade do texto. 

Planejamento e 
produção de 
verbetes de 
enciclopédia 

infantil. 

   

2º 
3º T 

 

Campo 
das 

Práticas 
de 

Estudo e 
Pesquisa 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Forma de 
composição dos 
textos; 
Coesão e 
articuladores. 

(EF04LP23) Identificar e reproduzir com 
a mediação do professor e 
progressivamente de forma autônoma, 
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, a fim 
de apropriar-se, gradativamente, da 
estrutura composicional desse gênero. 

Identificação e 
reprodução da 
formatação e 

diagramação de 
verbetes de 
enciclopédia 

infantil. 

   
2º 

3º T 

 



435 
 

Campo 
das 

Práticas 
de 

Estudo e 
Pesquisa 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Forma de 
composição dos 
textos;Adequaçã
o do texto às 
normas de 
escrita. 

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

Identificação e 
reprodução de 

tabelas, diagramas 
e gráficos. 

   

1º 
2º 

3º T 

 

Campo 
das 

Práticas 
de 

Estudo e 
Pesquisa 

Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

Escrita 
autônoma 

(EF04LP25) Planejar e produzir, com a 
mediação do professor, verbetes de 
dicionário, digitais ou impressos, de 
forma a considerar a situação 
comunicativa e o tema/assunto/finalidade 
do texto. 

Planejamento e 
produção de 
verbetes de 

dicionários digital 
ou impresso. 

   

 3º 
T 

 

Campo 
das 

Práticas 
de 

Estudo e 
Pesquisa 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Compreensão 
em leitura: 
finalidade do 
texto. 

(EF05LP22) Ler e compreender, 
gradativamente, verbetes de dicionário, 
identificando a estrutura, as informações 
gramaticais (significado de abreviaturas) 
e as informações semânticas, a fim de 
adquirir autonomia na utilização do 
dicionário. 

Leitura e 
compreensão de 

verbetes de 
dicionário. 

   

 1º T 

Campo 
das 

Práticas 
de 

Estudo e 
Pesquisa 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Imagens 
analíticas em 
textos. 

(EF05LP23) Comparar as informações 
apresentadas em gráficos ou tabelas, 
reconhecendo a função desses recursos 
em textos, como forma de apresentação 
e organização de dados e informações, a 
fim de identificar e interpretar os dados 
apresentados nesses gêneros. 

Comparação de 
informações 

apresentadas em 
gráficos e em 

tabelas. 

   

 1º 
2º 

3º T 



436 
 

Campo 
das 

Práticas 
de 

Estudo e 
Pesquisa 

Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

Produção de 
textos; Relação 
tema/título/texto 
(situacionalidade
, 
intencionalidade 
e intextualidade). 

(EF05LP24) Planejar e produzir, sob a 
orientação do professor, 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, 
de modo a considerar a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto. 

Planejamento e 
produção de 
textos que 

expressem o 
resultado de 

observações e 
pesquisas. 

   

  2º 
3º T 

Campo 
das 

Práticas 
de 

Estudo e 
Pesquisa 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Forma de 
composição dos 
textos: 
Adequação do 
texto às normas 
de escrita; 
Concordância 
verbal e nominal; 
Pontuação; 
Ortografia. 

(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, a fim de adequar, 
progressivamente, suas produções às 
normas da escrita padrão. 

Produção textual: 
concordância 

verbal, nominal e 
pontuação. 

 

   

  2º 
3º T 

Campo 
das 

Práticas 
de 

Estudo e 
Pesquisa 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Forma de 
composição dos 
textos; Coesão e 
articuladores. 

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

Produção de texto: 
recursos coesivos 
e articuladores de 

sentidos. 

   

 1º 
2º  
T 



437 
 

Campo 
da Vida 
Pública 

Escrita 
(compartilhad
a e autônoma) 

Escrita 
compartilhada; 
Unidade textual; 
Adequação ao 
tema; 
Adequação à 
esfera de 
circulação. 

(EF01LP21) Escrever, em colaboração 
com os colegas e com a mediação 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, de forma a 
apropriar-se desses gêneros discursivos. 

Produção de texto 
do campo da 

atuação cidadã 
(lista de regras e 
regulamentos). 

1ºT   

  

Campo 
da Vida 
Pública 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Compreensão 
em leitura; 
Identificação do 
tema e da 
finalidade do 
texto; 
Interlocutores 
(papel /função 
social). 

(EF12LP08) Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e com a 
mediação do professor, fotolegendas em 
notícias, manchetes e slides em notícias 
(o que, quem, quando, por que, como e 
onde), álbum de fotos digital noticioso e 
notícias curtas para público infantil, 
dentre outros gêneros do campo 
jornalístico, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto, 
de forma a possibilitar o contato com 
esses diferentes textos e os recursos 
inerentes a eles. 

Leitura e 
compreensão  de 

gêneros 
discursivos do 

campo jornalístico. 

 3º 
T 

2º, 
3º T 

 

  



438 
 

Campo 
da Vida 
Pública 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Compreensão 
em leitura; 
Atribuição de 
sentido ao texto 
lido; Finalidade 
do texto/função 
social. 

(EF12LP09) Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e com a 
mediação do professor, slogans, 
anúncios publicitários e textos de 
campanhas de conscientização 
destinados ao público infantil, dentre 
outros gêneros do campo publicitário, 
considerando a situação comunicativa e 
o tema/assunto do texto, de forma a 
possibilitar o contato com esses 
diferentes textos e os recursos inerentes 
a eles. 

Leitura e 
compreensão  do 

tema, da finalidade 
e dos 

interlocutores em 
texto do campo 

publicitário. 

 2º 
3º T 

2º 
3º T 

 

  

Campo 
da Vida 
Pública 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Compreensão 
em leitura; 
Atribuição de 
sentido ao texto 
lido; Finalidade 
do texto; 
Interlocutores 
função social. 

(EF12LP10) Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e com a 
mediação 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, de forma a possibilitar o contato 
com esses diferentes gêneros 
discursivos e os recursos inerentes a 
eles. 

Leitura e 
compreensão  do 

tema, da finalidade 
e dos 

interlocutores em 
textos do campo 

da atuação cidadã. 

 3º 
T 

2º 
3º T 

 

  



439 
 

Campo 
da Vida 
Pública 

Escrita 
(compartilhad
a e autônoma) 

Escrita 
compartilhada; 
Estrutura textual, 
composição e 
estilo de cada 
gênero 
discursivo. 

(EF12LP11) Escrever, em colaboração 
com os colegas e com a mediação do 
professor, a escrita de fotolegendas em 
notícias, manchetes e lides (o que, 
quem, quando, por que, como e onde)  
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, de forma a 
desenvolver a prática da escrita desses 
diferentes gêneros discursivos. 

Produção de 
textos de 

diferentes gêneros 
do campo 

jornalístico. 

2º 
3º T 

2º 
3º T 

 

  

Campo 
da Vida 
Pública 

Escrita 
(compartilhad
a e autônoma) 

Escrita 
compartilhada; 
Estrutura textual, 
composição e 
estilo de cada 
gênero 
discursivo. 

(EF12LP12) Escrever, em colaboração 
com os colegas e com a mediação 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, de forma a 
desenvolver a prática da escrita desses 
diferentes gêneros. 

Produção de 
textos de 

diferentes gêneros 
do campo 

publicitário. 

 3º 
T 

2º 
3º T 

 

  



440 
 

Campo 
da Vida 
Pública 

Oralidade 

Produção de 
texto oral; 
Estrutura do 
texto oral. 

(EF12LP13) Planejar, paulatinamente, 
em colaboração com os colegas e com a 
mediação 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, 
de modo a considerar a situação 
comunicativa e o tema/assunto/finalidade 
do texto, a fim de ampliar o repertório de 
produção de texto oral. 

Estrutura e 
organização de 

textos transmitidos 
oralmente. 

1º 
2º 

3º T 

2º 
3º T 

 

  

Campo 
da Vida 
Pública 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Alfabetização
) 

Forma de 
composição do 
texto. 

(EF12LP14) Identificar e reproduzir, com 
a mediação do professor, em 
fotolegendas de notícias, álbum de fotos 
digital noticioso, cartas de leitor (revista 
infantil), digitais ou impressos, a 
formatação e diagramação específica de 
cada um desses gêneros, inclusive em 
suas versões orais, a fim de permitir o 
contato com as diferentes formas de 
composição do texto. 

Estrutura e 
composição de 

gêneros da esfera 
jornalística. 

2º 
3º T 

2º 
3º T 

 

  

Campo 
da Vida 
Pública 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Alfabetização
) 

Forma de 
composição do 
texto. 

(EF12LP15) Identificar a forma de 
composição de slogans publicitários, em 
parceria com os colegas e com a 
mediação do professor, para que 
progressivamente aproprie-se da forma 
de composição/estrutura desses gêneros 
destinados ao público infantil. 

Estrutura e 
composição dos 
gêneros slogans 

publicitários. 

 3º 
T 

2º 
3º T 

 

  



441 
 

Campo 
da Vida 
Pública 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Alfabetização
) 

Forma de 
composição do 
texto. 

(EF12LP16) Identificar e reproduzir, com 
a mediação do professor e em parceria 
com os colegas, 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, para 
apropriar-se, gradativamente, da forma 
de organização desses textos. 

Estrutura e 
composição dos 

gêneros anúncios 
publicitários e 
campanhas de 

conscientização. 

3º T 
2º 

3º T 
  

  

Campo 
da Vida 
Pública 

Escrita 
(compartilhad
a e autônoma) 

Escrita 
compartilhada; 
Adequação ao 
suporte físico de 
circulação. 

(EF02LP18) Planejar e produzir, com a 
mediação do professor, cartazes e 
folhetos para divulgar eventos da escola 
ou da comunidade, utilizando linguagem 
persuasiva e elementos textuais e 
visuais (tamanho da letra, leiaute, 
imagens) adequados ao gênero, 
considerando a situação comunicativa e 
o tema/assunto do texto, a fim de 
planejar e produzir gêneros de 
divulgação de eventos. 

Planejamento e 
produção de 

textos de 
diferentes gêneros 

da esfera 
cotidiana. 

 
1º, 
2º 

3º T 
 

  



442 
 

Campo 
da Vida 
Pública 

Oralidade 

Produção de 
texto oral; 
Clareza na 
exposição de 
ideias. 

(EF02LP19) Planejar e produzir, em 
colaboração com os colegas e com a 
mediação do professor, notícias curtas 
para público infantil, para compor jornal 
falado que possa ser repassado 
oralmente ou em meio digital, em áudio 
ou vídeo, dentre outros gêneros do 
campo jornalístico, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto 
do texto, para que produza textos para 
serem oralizados. 

Clareza e 
objetividade na 
exposição das 

ideias. 

 
1º 
2º 

3º T 
 

  

Campo 
da Vida 
Pública 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Compreensão 
em leitura: 
especificidade 
do gênero, 
composição, 
estrutura e estilo. 

(EF03LP18) Ler e compreender, com a 
mediação do professor e 
progressivamente 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, a fim de 
apropriar-se, com a mediação do 
professor e a parceria dos colegas, das 
especificidades de composição, estrutura 
e estilo desses gêneros . 

Leitura e 
compreensão de  

cartas 
pertencentes ao 

campo  
jornalístico. 

  
2º 

3º T 

  



443 
 

Campo 
da Vida 
Pública 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Compreensão 
em leitura: 
linguagem verbal 
e não-verbal; 
Intencionalidade 
e ideologia. 

(EF03LP19) Identificar e discutir, com a 
mediação do professor, 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, a fim de 
reconhecer progressivamente a 
intencionalidade e a ideologia presentes 
nesses textos publicitários. 

Compreensão de 
textos que 
integram a 

linguagem verbal e 
não-verbal. 

  
1º 
2º 

3º T 

  

Campo 
da Vida 
Pública 

Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

Escrita 
colaborativa: 
princípios da 
textualidade; 
Intencionalidade, 
aceitabilidade, 
informatividade e 
situacionalidade. 

(EF03LP20) Produzir coletiva e 
individualmente, com a mediação do 
professor, 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, 
a fim de desenvolver a capacidade de 
argumentação, mantendo as 
especificidades desses gêneros e 
posicionando-se frente aos problemas 
vivenciados em seu entorno social. 

Intencionalidade, 
aceitabilidade, 

informatividade e 
situacionalidade 
em gêneros da 
esfera político-

cidadã. 

  
2º 

3º T 

  



444 
 

Campo 
da Vida 
Pública 

Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

Escrita 
colaborativa; 
Expressão de 
domínio da 
capacidade de 
linguagem que o 
gênero requer 
(argumentar e 
expor). 

(EF03LP21) Produzir, com a mediação 
do professor e/ou coletivamente, 
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). 

Produção de 
textos  de 

campanhas de 
conscientização 
e/ou anúncios 
publicitários. 

  
2º 

3º T 

  

Campo 
da Vida 
Pública 

Oralidade 
Planejamento e 
produção de 
texto oral. 

(EF03LP22) Planejar e produzir, em 
colaboração com os colegas e com a 
mediação do professor, 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, 
apropriando-se das características 
pertinentes ao gênero notícia. 

Produção oral de 
textos 

pertencentes ao 
campo da vida 

pública. 

  
2º 

3º T 

  

Campo 
da Vida 
Pública 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Forma de 
composição dos 
textos. 

(EF03LP23) Analisar, coletivamente, 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, de modo a compreender o 
uso dos adjetivos presentes nos textos 
da esfera jornalística e gradativamente 
empregá-los em suas produções. 

Análise do uso dos 
adjetivos em 

gêneros da esfera 
jornalística. 

  
2º 

3º T 

  



445 
 

Campo 
da Vida 
Pública 

Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

Escrita 
colaborativa; 
Consistência 
argumentativa. 

(EF35LP15) Opinar e defender, em 
parceria com os colegas e com a 
mediação do professor, ponto de vista 
sobre tema polêmico relacionado a 
situações vivenciadas na escola e/ou na 
comunidade, utilizando gradativamente 
registro formal e estrutura adequada à 
argumentação, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto, 
a fim de manter a consistência 
argumentativa. 

Consistência 
argumentativa. 

  
2º 

3º T 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

Campo 
da Vida 
Pública 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Forma de 
composição dos 
textos; 
Adequação da 
estrutura da 
linguagem 
argumentativa. 

(EF35LP16) Identificar e reproduzir, em 
parceria com os colegas e a mediação 
do professor, 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, de modo a identificar 
as especificidades da linguagem 
requerida nesses gêneros. 

Identificação, 
reprodução da 

formatação e da 
diagramação 
presente em  

notícias, 
manchetes, lides e 
corpo de notícias 

simples para 
público infantil e 

cartas de 
reclamação. 

  
2º 

3º T 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

Campo 
da Vida 
Pública 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Compreensão 
em leitura; 
Atribuição de 
sentido 
articulando texto, 
contexto e 
situacionalidade. 

(EF04LP14) Identificar, em notícias, 
fatos, participantes, local e 
momento/tempo da ocorrência do fato 
noticiado, atribuindo sentido ao texto, a 
fim de articular o texto ao seu contexto 
de produção. 

Produção de 
sentido articulando 
texto e contexto de 

produção em 
notícias. 

   

2º 
3º T 

 



446 
 

Campo 
da Vida 
Pública 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Compreensão 
em leitura; 
Distinguir fato de 
opinião. 

(EF04LP15) Distinguir fatos de 
opiniões/sugestões em textos 
(informativos, jornalísticos, publicitários 
etc.), para que identifique nos textos 
lidos quais são os fatos e quais são as 
opiniões. 

Distinção entre 
fato e opinião. 

   

 1º 
2º 

3º T 

Campo 
da Vida 
Pública 

Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

Escrita 
colaborativa; 
Adequação do 
texto ao gênero. 

(EF04LP16) Produzir, com a mediação 
do professor, 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, progressivamente, a 
situação comunicativa e o tema/assunto 
do texto, de modo a adequar a sua 
produção ao formato requerido pelo 
gênero. 

Produção de 
notícia adequando 
o texto ao formato 

e as 
especificidades 
requeridas pelo 

gênero. 

   
2º 

3º T 

 

Campo 
da Vida 
Pública 

Oralidade 

Planejamento e 
produção de 
texto: atendendo 
aos gêneros da 
esfera midiática. 

(EF04LP17) Apresentar, com a 
mediação do professor, 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, a fim de atender as 
especificidades dos gêneros da esfera 
midiática. 

Planejamento e 
apresentação de  

jornais 
radiofônicos ou 

televisivos e 
entrevistas 

veiculadas em 
rádio, TV e na 

internet. 

   
2º 

3º T 

 



447 
 

Campo 
da Vida 
Pública 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Forma de 
composição dos 
textos: Contexto 
de produção e 
de circulação. 

(EF04LP18) Analisar o padrão 
entonacional e a expressão facial e 
corporal de âncoras de jornais 
radiofônicos ou televisivos e de 
entrevistadores/entrevistados, de modo a 
considerar o contexto de produção e de 
circulação. 

Análise da 
entonação,  da 

expressão facial e 
corporal de 

apresentadores de 
jornais 

radiofônicos ou 
televisivos. 

   

2º 
3º T 

 

Campo 
da Vida 
Pública 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Compreensão 
em leitura; 
Unidade 
temática; Ideias 
principais. 

(EF05LP15) Ler/assistir e compreender, 
com progressiva 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, a fim de 
compreender as ideias principais 
presentes nesses gêneros. 

Leitura e 
compreensão das 
ideias principais 
presentes em 

gêneros do campo 
político-cidadão. 

   

 

2º 
3º T 

Campo 
da Vida 
Pública 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Compreensão 
em leitura; 
Leitura crítica de 
fontes distintas. 

(EF05LP16) Ler e comparar, com a 
mediação do professor, informações 
sobre um mesmo fato veiculadas em 
diferentes mídias e concluir sobre qual 
parece ser mais verídica e por quê, de 
modo a desenvolver a criticidade em sua 
leitura. 

Leitura crítica de 
fatos publicados 

em mídias 
distintas. 

   

 

1º 
2º T 



448 
 

Campo 
da Vida 
Pública 

Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

Escrita 
colaborativa. 

(EF05LP17) Produzir roteiro, com a 
mediação do professor, 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, a fim de organizar as ideias 
principais coletadas para posterior 
produção textual. 

Produção de 
roteiro para edição 

de reportagem 
digital. 

 

   

 

 3º 
T 

Campo 
da Vida 
Pública 

Oralidade 

Planejamento e 
produção de 
texto; Ampliação 
e adequação do 
vocabulário 
(usos e 
contextos 
sociais). 

(EF05LP18) Identificar e compreender 
como são produzidos roteiros e edições 
de vídeo para vlogs argumentativos 
sobre produtos de mídia para público 
infantil (filmes, desenhos animados, 
HQs, games etc.), com base em 
conhecimentos sobre os mesmos, de 
acordo com as convenções do gênero e 
considerando a situação comunicativa e 
o tema/ assunto/finalidade do texto, de 
modo que amplie seu vocabulário e 
adeque sua produção ao contexto social. 

Roteiros e edição 
de vídeos: 

identificação e 
compreensão. 

 

   

 

3º T 



449 
 

Campo 
da Vida 
Pública 

Oralidade 

Produção de 
texto; 
Estratégias de 
argumentação; 
Consistência 
argumentativa. 

(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, a fim de 
desenvolver a consistência 
argumentativa, ampliando 
conhecimentos científicos, políticos, 
culturais, sociais e econômicos. 

Argumentação oral 
sobre 

acontecimentos de 
interesse social. 

   

 

1º 
2º 

3º T 

Campo 
da Vida 
Pública 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Forma de 
composição dos 
textos; Análise e 
reconhecimento 
das intenções 
presentes no 
discurso. 

(EF05LP20) Analisar, com a mediação 
do professor, 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, de 
modo a reconhecer as formas de 
composição e as intenções presentes no 
discurso. 

Análise e 
reconhecimento 
das intenções 
presentes no 

discurso. 

   

 

2º 
3º T 

Campo 
da Vida 
Pública 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Forma de 
composição dos 
textos; 
Especificidades 
da linguagem 
padrão e digital 
(forma, registro, 
interlocução, 
recursos 
gráficos, estilo, 
conteúdo). 

(EF05LP21) Analisar, com a mediação 
do professor, o padrão entonacional, a 
expressão facial e corporal e as escolhas 
de variedade e registro linguísticos de 
vloggers de vlogs opinativos ou 
argumentativos, a fim de empregar a 
linguagem adequada ao objetivo da 
comunicação. 

Análise dos 
recursos 

paralinguísticos de 
textos do campo 
da vida pública. 

   

 3º T 



450 
 

Campo 
da Vida 
Cotidian

a 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Compreensão 
em leitura; 
Sonorização das 
palavras, rima e 
aliteração. 

(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, de 
modo a considerar a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto 
e relacionar sua forma de organização à 
sua finalidade. 

Rima, Aliteração; 
Leitura e 

compreensão de 
quadras, 

quadrinhas, 
parlendas e trava-

línguas. 

1º 
2º 
3º  
T 

  

  

Campo 
da Vida 
Cotidian

a 

Escrita 
(compartilhad
a e autônoma) 

Escrita 
autônoma e 
compartilhada; 
Função social e 
cognitiva da 
escrita. 

(EF01LP17) Planejar e produzir, em 
colaboração com os colegas e com a 
mediação 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, a fim 
de, gradativamente, apropriar-se dos 
elementos constitutivos desses gêneros. 

Planejamento e 
produção de 

textos de 
diferentes gêneros 

da esfera 
cotidiana. 

1º 
2º 

3º T 
  

  

Campo 
da Vida 
Cotidian

a 

Escrita 
(compartilhad
a e autônoma) 

Escrita 
autônoma e 
compartilhada; 
Ideia de 
representação; 
Unidade textual. 

(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, a fim de apropriar-se, 
gradativamente, da forma de 
organização desses textos. 

Registro escrito de 
cantigas, quadras, 

quadrinhas, 
parlendas, trava-

línguas, com 
apropriação da 

forma de 
organização 

desses textos. 

1º 
2º 

3º T 
  

  



451 
 

Campo 
da Vida 
Cotidian

a 

Oralidade 

Produção de 
texto oral; Ritmo, 
fluência e 
entonação 
(domínio 
constante e 
progressivo). 

(EF01LP19) Recitar parlendas, quadras, 
quadrinhas, trava-línguas, com 
entonação adequada e observando as 
rimas, de modo a adquirir progressiva 
fluência. 

Ritmo, fluência e 
entonação 
(domínio 

constante e 
progressivo) em 

recitação de 
parlendas, 
quadras, 

quadrinhas, trava-
línguas . 

1º 
2º 
3º  
T 

  

  

Campo 
da Vida 
Cotidian

a 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Alfabetização
) 

Forma de 
composição do 
texto; 
Adequação ao 
formato/estrutura 
do gênero; 
Adequação à 
necessidade de 
interação 
estabelecida 
(Quem? Para 
quem? O quê? 
Quando? Onde? 
- contexto de 
produção). 

(EF01LP20) Identificar e reproduzir, 
coletivamente e com a mediação do 
professor, 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, como meio de 
apropriar-se progressivamente da 
estrutura desses gêneros. 

Identificação e 
reprodução do 

formato/estrutura 
de  gêneros 

discursivos do 
campo da vida 

cotidiana. 

1º 
2º 

3º T 
  

  



452 
 

Campo 
da Vida 
Cotidian

a 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Compreensão 
em leitura. 

(EF12LP04) Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e com a 
mediação 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, para que 
progressivamente desenvolva a 
compreensão leitora desses gêneros. 

Leitura e 
compreensão de 
textos do campo 
da vida cotidiana. 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 
 

  

Campo 
da Vida 
Cotidian

a 

Escrita 
(compartilhad
a e autônoma) 

Escrita 
compartilhada: 
função social do 
gênero. 

(EF12LP05) Planejar, produzir e 
reproduzir, em colaboração com os 
colegas e com a mediação 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, a fim de, progressivamente, 
apropriar-se dos elementos constitutivos 
desses gêneros. 

Planejamento, 
produção e 

reescrita de textos 
do campo 

artístico-literário. 

2º 
3º T 

1º 
2º 

3º T 
 

  



453 
 

Campo 
da Vida 
Cotidian

a 

Oralidade 

Produção de 
texto oral; 
Estrutura do 
gênero oral. 

(EF12LP06) Planejar e produzir, em 
colaboração com os colegas e com a 
mediação do professor, recados, avisos, 
convites, 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, a fim 
de ampliar a capacidade de produção 
desses gêneros orais. 

Planejamento e 
produção de 

textos orais da 
vida cotidiana. 

 3º 
T 

2º 
3º T 

 

  



454 
 

Campo 
da Vida 
Cotidian

a 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Alfabetização
) 

Forma de 
composição do 
texto; 
Adequação a 
estrutura 
composicional e 
ao estilo do 
gênero; Rimas, 
aliteração e 
assonância. 

(EF12LP07) Identificar e (re)produzir, 
com a mediação do professor, em 
cantigas, 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, 
de modo a reconhecer, 
progressivamente, o estilo desses  
gêneros. 
 
 
 
 
(EF12LP15) Identificar a forma de 
composição de slogans publicitários. 
 
 
(EF12LP16) Identificar e reproduzir em 
anúncios publicitários e textos de 
campanhas de conscientização 
destinados ao público infantil (orais, 
escritos, digitais ou impressos), a 
formatação e diagramação especifica de 
cada um desses gêneros, inclusive o uso 
de imagens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rimas, aliteração, 
e assonância, 
prosódia da fala e 
melodia das 
músicas. 
 
Anúncios públicos 
e textos de 
campanhas de 
conscientização 
destinados ao 
público infantil. 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 
 

  



455 
 

Campo 
da Vida 
Cotidian

a 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Leitura de 
imagens em 
narrativas 
visuais; 
Linguagem 
verbal e não-
verbal. 

(EF15LP14) Atribuir, produzir e analisar, 
em cooperação com os colegas e com a 
mediação do professor, o sentido de 
histórias em quadrinhos e tirinhas, 
relacionando imagens e palavras e 
interpretando recursos gráficos (tipos de 
balões, de letras, onomatopeias), para 
que gradativamente aproprie-se da 
linguagem utilizada nesses gêneros. 

 
Leitura e 

compreensão de 
textos com signos 

verbais e não 
verbais. 

 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 
3º  
T 

1º 
2º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

 
 
 

"Objetivo 
essencialmente 
procedimental 
(metodologia)”. 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

Campo 
da Vida 
Cotidian

a 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Compreensão 
em leitura; 
Identificação do 
tema do texto. 

(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, bem como  
relacionar sua forma de organização a 
sua finalidade, de modo a compreender 
com certa autonomia o conteúdo 
presente nesses gêneros discursivos. 

Identificação do 
tema/assunto do 

texto. 
 

 2º 
3º T 

   



456 
 

Campo 
da Vida 
Cotidian

a 

Escrita 
(compartilhad
a e autônoma) 

Escrita 
autônoma e 
compartilhada; 
Adequação a 
esfera de 
circulação. 

(EF02LP13) Planejar e produzir, coletiva 
e individualmente, 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, a fim 
de demonstrar progressivo 
conhecimento na produção desses 
gêneros. 

Produção de 
bilhetes e cartas 

atendendo a 
esfera de 

circulação. 

 3º T    

Campo 
da Vida 
Cotidian

a 

Escrita 
(compartilhad
a e autônoma) 

Escrita 
autônoma e 
compartilhada; 
Adequação ao 
suporte físico de 
circulação, ao 
interlocutor e a 
situação 
comunicativa. 

(EF02LP14) Planejar e produzir, em 
cooperação com os colegas e com a 
mediação do professor, pequenos 
relatos de observação de processos, de 
fatos, de experiências pessoais e 
cotidianas, mantendo as características 
do gênero, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto, 
de modo a demonstrar gradativa 
autonomia na produção desses gêneros. 

Produção de 
relatos atendendo 
ao: suporte físico 

de circulação, 
interlocutor e a 

situação 
comunicativa. 

 3º T  

  

Campo 
da Vida 
Cotidian

a 

Oralidade 

Produção de 
texto oral; 
Articulação 
correta das 
palavras. 

(EF02LP15) Cantar cantigas e canções, 
obedecendo ao ritmo e à melodia, a fim 
de perceber a sonoridade presente 
nesses textos, criando novas estruturas 
sonoras e fazendo uso de rimas. 

"Objetivo 
essencialmente 
procedimental 
(metodologia)”. 

 
1º 
2º 

3º T 
 

  



457 
 

Campo 
da Vida 
Cotidian

a 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Alfabetização
) 

Forma de 
composição do 
texto; Estrutura 
textual 
(composição e 
estilo do 
gênero). 

(EF02LP16) Reconhecer e reproduzir, 
com  a mediação do professor,  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, de modo a apreender 
gradativamente a estrutura, a 
composição e o estilo de cada um 
desses gêneros. 

Produção de 
textos do campo 
da vida cotidiana: 
estrutura textual 
(composição e 

estilo do gênero). 

 
2º 

3º T 
 

  

Campo 
da Vida 
Cotidian

a 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Alfabetização
) 

Forma de 
composição do 
texto; Coesão 
sequencial. 

(EF02LP17) Identificar e reproduzir, com 
a mediação do professor, 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, a fim de 
manter a progressão do texto, por meio 
do emprego da coesão sequencial.. 

Coesão 
sequencial. 

 
1º 
2º 

3º T 
 

  



458 
 

Campo 
da Vida 
Cotidian

a 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Compreensão 
em leitura; 
Tema/assunto 
do texto. 

(EF03LP11) Ler e compreender, com 
progressiva autonomia, textos injuntivos 
instrucionais (receitas, instruções de 
montagem etc.), com a estrutura própria 
desses textos (verbos imperativos, 
indicação de passos a serem seguidos) 
e mesclando palavras, imagens e 
recursos gráfico-visuais, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto 
do texto, a fim de apresentar 
independência na leitura e na 
compreensão dos textos injuntivos. 

Leitura e 
compreensão de 

gêneros 
pertencentes à 

tipologia injuntiva. 

  
1º 
2º  
T 

  

Campo 
da Vida 
Cotidian

a 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Compreensão 
em leitura; 
Tema/assunto 
do texto. 

(EF03LP12) Ler e compreender, com 
progressiva autonomia, cartas pessoais 
e diários, com expressão de sentimentos 
e opiniões, de acordo com as 
convenções do gênero carta e 
considerando a situação comunicativa e 
o tema/assunto do texto, de modo a 
apropriar-se das características 
inerentes a esses gêneros. 

Leitura e 
compreensão de 
cartas e diários. 

  
1º 

2º T 

  

Campo 
da Vida 
Cotidian

a 

Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

Escrita 
colaborativa; 
Adequação do 
discurso ao 
gênero. 

(EF03LP13) Planejar e produzir, com a 
mediação do professor, cartas pessoais 
e diários, com expressão de sentimentos 
e opiniões, de acordo com as 
convenções dos gêneros carta e diário e 
considerando a situação comunicativa e 
o tema/assunto do texto, a fim de 
adequar o discurso às especificidades do 
gênero. 

Planejamento e 
produção de 

cartas pessoais e 
diários. 

 
1º 

2º T 
 

  



459 
 

Campo 
da Vida 
Cotidian

a 

Escrita 
(compartilhad
a e autônoma) 

Escrita 
colaborativa; 
Adequação do 
discurso ao 
gênero; Verbos 
no imperativo. 

(EF03LP14) Planejar e produzir, com a 
mediação do professor, textos injuntivos 
instrucionais, com a estrutura própria 
desses textos (verbos imperativos, 
indicação de passos a serem seguidos) 
e mesclando palavras, imagens e 
recursos gráfico-visuais, considerando a 
situação comunicativa e o tema/ assunto 
do texto, a fim de planejar e produzir 
com autonomia textos instrucionais. 

Produção de 
textos 

pertencentes à 
tipologia injuntiva: 

verbos 
imperativos, 
indicação do 

passo a passo. 

   

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

Campo 
da Vida 
Cotidian

a 

Oralidade 

Produção de 
texto oral; 
Sequência na 
exposição de 
ideias; Clareza. 

(EF03LP15) Assistir, em vídeo digital, a 
programa de culinária infantil e, a partir 
dele, planejar, com a mediação do 
professor, e produzir receitas em áudio 
ou vídeo, de modo a apresentar 
sequência e clareza na exposição de 
ideias. 

Produção oral de 
receitas. 

  
1º 

2º T 

  

Campo 
da Vida 
Cotidian

a 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Forma de 
composição do 
texto; 
Adequação da 
linguagem ao 
gênero e ao 
tema; Condições 
contextuais e 
estrutura. 

(EF03LP16) Identificar e reproduzir, com 
a mediação do professor, em textos 
injuntivos instrucionais (receitas, 
instruções de montagem, digitais ou 
impressos), a formatação própria desses 
textos (verbos imperativos, indicação de 
passos a ser seguidos), a fim de manter 
a diagramação específica dos textos 
desses gêneros (lista de ingredientes ou 
materiais e instruções de execução – 
"modo de fazer"), de modo a 
compreender, gradativamente, as 
especificidades desses gêneros e fazer 
uso deles em situações cotidianas. 

Estrutura 
composicional de 
textos injuntivos e 

instrucionais. 

  
 2º 

T 3º 

  



460 
 

Campo 
da Vida 
Cotidian

a 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Forma de 
composição do 
texto; 
Adequação à 
necessidade de 
interação 
estabelecida 
(contexto de 
produção). 

(EF03LP17) Identificar e reproduzir, com 
a mediação do professor,  em gêneros 
epistolares (cartas, bilhetes, cartões e 
postais) 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), a fim de 
adequar, progressivamente, o discurso à 
composição do gênero. 

Estrutura 
composicional de 

gêneros 
epistolares. 

  3º T 

  

Campo 
da Vida 
Cotidian

a 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Compreensão 
em leitura: 
Finalidade do 
texto. 

(EF04LP09) Ler e compreender, com a 
mediação do professor e em 
colaboração com os colegas, 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, para que identifique os elementos 
principais que compõem esses gêneros. 

Leitura e 
compreensão de 

gêneros 
pertencentes ao 
campo da vida 
cotidiana, tais 

como:  boletos, 
faturas e carnês. 

   
1º 
2º 

3º T 

 

Campo 
da Vida 
Cotidian

a 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Compreensão 
em leitura; 
Identificação do 
tema/assunto/fin
alidade de 
textos. 

(EF04LP10) Ler e compreender, com 
certa autonomia, cartas pessoais de 
reclamação, dentre outros gêneros do 
Campo da Vida Cotidiana, de acordo 
com as convenções do gênero carta, de 
modo a considerar a situação 
comunicativa e o tema/assunto/finalidade 
do texto e compreender as 
características próprias desses gêneros. 

Identificação do 
tema/assunto/finali
dade de textos em 

gêneros da vida 
cotidiana: cartas 

pessoais de 
reclamação. 

   
1º 

2º T 

 



461 
 

Campo 
da Vida 
Cotidian

a 

Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

Escrita 
colaborativa 

(EF04LP11) Planejar e produzir, com a 
mediação do professor e 
progressivamente, com certa 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, a fim de adequar as suas 
produções as normas requeridas por 
esses gêneros. 

Produção de 
gêneros 

pertencentes ao 
campo da vida 

cotidiana. 

   
1º 
2º 

3º T 

 

Campo 
da Vida 
Cotidian

a 

Oralidade 

Produção de 
texto oral: 
situcionalidade e 
intencionalidade. 

(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, a fim de considerar a 
situacionalidade e a intencionalidade de 
cada produção. 

Planejamento e 
produção de 

tutoriais em áudio 
ou vídeo. 

   

2º 
3º T 

 

Campo 
da Vida 
Cotidian

a 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Forma de 
composição do 
texto; 
Adequação do 
texto a estrutura 
e estilo próprio 
de gênero. 

(EF04LP13) Identificar,  reproduzir e 
produzir, com a mediação do professor, 
em textos injuntivos instrucionais 
(instruções de jogos digitais ou 
impressos), a formatação própria desses 
textos (verbos imperativos, indicação de 
passos a serem seguidos) e formato 
específico dos textos orais ou escritos 
desses gêneros (lista/ apresentação de 
materiais e instruções/passos de jogo) 
para que produza textos com a finalidade 
de instruir. 

Produção de 
textos injuntivos  
adequando-os à 
estrutura e ao  

estilo do gênero. 

   
1º 

2º T 

 



462 
 

Campo 
da Vida 
Cotidian

a 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Compreensão 
em leitura; 
Finalidade do 
texto. 

(EF05LP09) Ler e compreender textos 
instrucionais de regras de jogo, dentre 
outros gêneros do Campo da Vida 
Cotidiana, de acordo com as convenções 
do gênero, de modo a considerar a 
situação comunicativa e a finalidade do 
texto. 

Leitura e 
compreensão da 

finalidade de 
textos 

instrucionais 
presentes no 

campo da vida 
cotidiana. 

   

 

1º 
2º 

3º T 

Campo 
da Vida 
Cotidian

a 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Compreensão 
em leitura; 
Identificar humor 
e ironia. 

(EF05LP10) Ler e compreender 
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, a 
fim de identificar o humor, a crítica  e/ou 
a ironia presentes nesses gêneros. 

Identificação da 
ironia e do humor 
em gêneros do 
campo da vida 

cotidiana. 

   

 1º 
2º  

3º T 

Campo 
da Vida 
Cotidian

a 

Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

Escrita 
colaborativa; 
Princípio da 
situacionalidade, 
intencionalidade 
e aceitabilidade. 

(EF05LP11) Registrar, com a mediação 
do professor, 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, de modo a 
compreender a estrutura desses 
gêneros. 

"Objetivo 
essencialmente 
procedimental 
(metodologia)”. 

   

 

2º 
3º T 



463 
 

Campo 
da Vida 
Cotidian

a 

Escrita 
(compartilhad
a e autônoma) 

Escrita 
colaborativa; 
Característica 
dos textos 
injuntivos. 

(EF05LP12) Planejar e produzir, com 
certa 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, de modo a 
considerar as características dos textos 
injuntivos/instrucionais. 

Planejamento e 
produção de 

textos 
injuntivos/instrucio

nais. 

   

 

1º 
2º  
T 

Campo 
da Vida 
Cotidian

a 

Oralidade 
Produção de 
texto oral. 

(EF05LP13) Assistir, em vídeo digital, a 
postagem de vlog infantil de críticas de 
brinquedos e livros de literatura infantil e, 
a partir dele, planejar e produzir 
resenhas digitais em áudio ou vídeo, a 
fim de adequar o discurso à situação de 
interlocução. 

Planejamento e 
produção oral de 

resenha. 
   

 

 3º 
T 

Campo 
da Vida 
Cotidian

a 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Forma de 
composição do 
texto; 
Adequação da 
estrutura e 
linguagem ao 
gênero. 

(EF05LP14) Identificar e reproduzir, 
gradativamente, em textos de resenha 
crítica de brinquedos ou livros de 
literatura infantil, a formatação própria 
desses textos (apresentação e avaliação 
do produto), de modo a reconhecer e 
empregar a estrutura e a linguagem 
características do gênero. 

"Objetivo 
essencialmente 
procedimental 
(metodologia)”. 

   

 

1º 
2º 

3º T 

Campo 
da Vida 
Cotidian

a 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Leitura de 
imagens em 
narrativas 
visuais: 
linguagem verbal 
e não-verbal. 

(EF15LP14) Produzir e analisar o 
sentido de histórias em quadrinhos e 
tirinhas, relacionando imagens e 
palavras e interpretando recursos 
gráficos (tipos de balões, de letras, 
onomatopeias), para que se aproprie e 
faça uso da linguagem utilizada nesses 
gêneros. 

Leitura e 
compreensão de 
textos com signos  

verbais e não-
verbais. 

1º 
2º 
3º  
T 

1º 
2º 
3º  
T 

1º 
2º 
3º  
T 

1º 
2º 
3º  
T 

1º 
2º 
3º  
T 



464 
 

Campo 
Artístico-
Literário 

Escrita 
(compartilhad
a e autônoma) 

Escrita 
autônoma e 
compartilhada; 
Aspectos da 
narrativa: 
personagens; 
enredo; tempo e 
espaço. 

(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), a fim de apropriar-se 
gradativamente da produção escrita de 
narrativas. 

Produção coletiva 
de textos de 

tipologia narrativa. 

 3º 
T 

  

  

Campo 
Artístico-
Literário 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Alfabetização
) 

Formas de 
composição de 
narrativas; 
Aspectos da 
narrativa: 
personagens; 
Enredo; Tempo 
e espaço. 

(EF01LP26) Identificar, com a mediação 
do professor, elementos de uma 
narrativa lida, ouvida ou assistida, 
incluindo personagens, enredo, tempo e 
espaço, de modo a compreender a 
relação entre esses elementos. 

Identificação dos 
elementos da 

narrativa. 

1º 
2º 
3º  
T 

  

  

Campo 
Artístico-
Literário 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Apreciação 
estética/Estilo; 
Ritmo, fluência e 
entonação. 

(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. Conhecer 
e apreciar, com a mediação do 
professor, 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, a fim de 
identificar as características próprias 
destes gêneros. 

Apreciação 
estética de 

poemas e textos 
versificados. 

 2º 
3º  
T 

1º 
2º 
3º  
T 
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Campo 
Artístico-
Literário 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Alfabetização
) 

Formas de 
composição de 
textos poéticos; 
Disposição 
gráfica (aspectos 
estruturantes). 

(EF12LP19) Reconhecer, perceber e 
compreender, com colaboração dos 
colegas, e com a mediação do professor, 
em textos versificados, rimas, 
sonoridades, jogos de palavras, 
expressões, comparações, relacionando-
as com sensações e associações, de 
modo a ser capaz de identificar as 
diferentes formas de composição dos 
textos poéticos. 

Identificação e 
reconhecimento 

de rimas, 
sonoridades, jogos 

de palavras, 
expressões, 

comparações. 

 2º 
3º  
T 

1º 
2º 
3º  
T 

 

  

Campo 
Artístico-
Literário 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Formação do 
leitor literário. 

(EF15LP15) Reconhecer, com a 
mediação do professor, 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, de 
modo a contribuir para sua formação 
como leitor literário, bem como permitir o 
contato com diferentes culturas. 

Reconhecimento 
de textos literários, 

em sua 
diversidade 

cultural, como 
patrimônio artístico 

da humanidade. 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

Campo 
Artístico-
Literário 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Leitura 
colaborativa e 
autônoma; 
Atribuição de 
sentido ao texto 
lido; Finalidade e 
função social. 

(EF15LP16) Ler e compreender, em 
colaboração com os colegas e com a 
mediação do professor, textos narrativos 
de maior porte como contos (populares, 
de fadas, acumulativos, de assombração 
etc.) e crônicas, de modo a ampliar e 
diversificar sua capacidade leitora, 
cognitiva e a análise textual. 

Leitura e 
compreensão de 

textos 
pertencentes à 

tipologia narrativa,  
adequados para o 

ano escolar. 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 
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Campo 
Artístico-
Literário 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Apreciação 
estética/Estilo; 
Formas de 
representação. 

(EF15LP17) Apreciar, com a mediação 
do professor, 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, a fim de compreender, 
gradativamente, as formas de 
representação desses textos. 

Estilo; Formas de 
representação de 
textos poéticos 

visuais e 
concretos. 

2º 
3º T 

2º 
3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

2º 
3º T 

Campo 
Artístico-
Literário 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Formação do 
leitor 

literário/Leitura 
multissemiótica. 

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

para que compreenda de forma 
gradativa a relação existente entre os 
textos imagéticos e os textos escritos. 

Leitura de textos 
multissemióticos. 

1º 
2º 
3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 
3º T 

1º 
2º 
3º T 

1º 
2º 
3º T 

Campo 
Artístico-
Literário 

Oralidade 

Contagem de 
histórias; Marcas 

linguísticas; 
Elementos 
coesivos. 

(EF15LP19) Recontar oralmente, com e 
sem apoio de imagem, textos literários 
lidos pelo professor, a fim de empregar, 

progressivamente, os elementos da 
narrativa (tema, personagens, espaço, 
enredo, marcas linguísticas próprias da 

narrativa). 

Contação de 
história. 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

Campo 
Artístico-
Literário 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Formação do 
leitor literário. 

(EF02LP26) Ler e compreender, 
progressivamente, com certa autonomia, 
textos literários, de gêneros variados, a 
fim de desenvolver o gosto e o hábito 
pela leitura. 

"Objetivo 
essencialmente 
procedimental 
(metodologia)”. 

 
2º 

3º T 
 

  

Campo 
Artístico-
Literário 

Escrita 
(compartilhad
a e autônoma) 

Escrita 
autônoma e 
compartilhada; 
Concordância 
verbal e nominal. 

(EF02LP27) Reescrever, coletiva ou 
individualmente, textos narrativos 
literários lidos pelo professor e pelo 
próprio aluno, de modo a promover 
progressivo domínio da escrita. 

Concordância 
verbal e nominal. 

 
2º 

3º T 
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Campo 
Artístico-
Literário 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Alfabetização
) 

Formas de 
composição de 
narrativas. 

(EF02LP28) Reconhecer, com a 
mediação do professor, o conflito 
gerador de uma narrativa ficcional e suas 
possibilidades de resolução, além de 
palavras, expressões e frases que 
caracterizam personagens e ambientes, 
relacionando com o tempo e a sequência 
de fatos ocorridos, de modo a 
demonstrar progressivo domínio dos 
elementos que compõem a narrativa. 

Elementos da 
narrativa: situação 

inicial, conflito, 
desenvolvimento, 

clímax e desfecho. 

 
2º 

3º T 
   

Campo 
Artístico-
Literário 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Alfabetização
) 

Formas de 
composição de 
textos poéticos 
visuais. 

(EF02LP29) Observar, em poemas 
visuais, o formato do texto na página, as 
ilustrações e outros efeitos visuais, para 
que gradativamente possa apropriar-se 
da composição dos textos poéticos. 

Disposição gráfica 
(aspectos 

estruturantes  em 
textos poéticos). 

 
2º 

3º T 
   

Campo 
Artístico-
Literário 

Oralidade 

Performances 
orais; Estrutura 
dos gêneros 
orais. 

(EF03LP27) Recitar, individual e 
coletivamente, cordel e cantar repentes e 
emboladas, observando as rimas, de 
modo a obedecer ao ritmo e à melodia e 
as tradições culturais e regionais. 

Rima, ritmo e 
melodia. 

 
2º 

3º T 
   

Campo 
Artístico-
Literário 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Formação do 
leitor literário. 

(EF35LP21) Ler e gradativamente 
compreender, com progressiva 
autonomia, textos literários de diferentes 
gêneros e extensões, inclusive aqueles 
sem ilustrações, estabelecendo 
preferências por gêneros, temas, 
autores, para desenvolver o gosto 
literário. 

Leitura e 
compreensão de 
textos do campo 
artístico-literário. 

  
1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 
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Campo 
Artístico-
Literário 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Formação do 
leitor literário/ 
Leitura 
multissemiótica; 
Discurso direto; 
Concordância 
verbal e nominal. 

(EF35LP22) Perceber e identificar a 
princípio com a mediação do professor e 
progressivamente com autonomia, 
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, a fim de reconhecer a estrutura do 
discurso direto. 

Texto narrativo: 
compreensão da 

estrutura do 
discurso direto. 

  
1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

Campo 
Artístico-
Literário 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Apreciação 
estética/Estilo; 
Especificidades/
características 
dos gêneros 
discursivos. 

(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, a fim de identificar 
as características desses gêneros 
discursivos. 

Apreciação 
estética de textos 

versificados. 
  

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

2º 
3º T 

Campo 
Artístico-
Literário 

Leitura/escuta 
(compartilhad
a e autônoma) 

Textos 
dramáticos; 
Especificidades 
(composição, 
estrutura e estilo 
de cada gênero 
discursivo). 

(EF35LP24) Identificar e analisar, a 
princípio com a mediação do professor e 
progressivamente com autonomia as 
funções do texto dramático (escrito para 
ser encenado - teatro) e sua organização 
por meio de diálogos entre personagens 
e marcadores das falas das personagens 
e de cena para que aprecie e 
compreenda leituras e apresentações de 
textos dramáticos. 

Identificação da 
função do texto 

dramático. 
   3º T 

 3º 
T 
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Campo 
Artístico-
Literário 

Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

Escrita 
autônoma e 
compartilhada; 
Marcadores 
temporais e 
espaciais - 
advérbios de 
tempo e lugar. 
Autoria da 
escrita (produz 
com e para o 
outro). 

(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, a fim de compreender os 
elementos característicos da narrativa. 

Marcadores 
temporais e 
espaciais - 

advérbios de 
tempo e lugar. 

  
2º 

3º T 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

Campo 
Artístico-
Literário 

Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

Escrita 
autônoma e 
compartilhada; 
Discurso direto e 
indireto. 

(EF35LP26) Ler, compreender e produzir 
com a mediação do professor e 
progressivamente com autonomia, 
narrativas ficcionais que apresentem 
cenários e personagens, a fim de 
observar gradativamente os elementos 
da estrutura narrativa: enredo, tempo, 
espaço, personagens, narrador e a 
construção do discurso indireto e 
discurso direto. 

Uso do discurso 
direto e indireto 
em narrativas 

ficcionais. 

  
2º 

3º T 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 

Campo 
Artístico-
Literário 

Produção de 
textos (escrita 
compartilhada 
e autônoma) 

Escrita 
autônoma; 
Rimas; 
Linguagem 
poética. 

(EF35LP27) Ler e compreender, com e 
sem mediação do professor, textos em 
versos, para que possa explorar rimas, 
sons e jogos de palavras, imagens 
poéticas (sentidos figurados) e recursos 
visuais e sonoros, de modo a apropriar-
se gradativamente da linguagem poética. 

Leitura e 
compreensão de 
textos em versos. 

  
2º 

3º T 
2º 

3º T 
2º 

3º T 
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Campo 
Artístico-
Literário 

Oralidade 

Declamação; 
Ritmo e 
entonação; 
Articulação 
correta das 
palavras. 

(EF35LP28) Declamar, com progressiva 
autonomia, poemas, com entonação, 
postura e interpretação adequadas, de 
modo a empregar a articulação correta 
das palavras e utilizar a postura 
adequada para cada situação de 
declamação, bem como o recurso 
gestual. 

Declamação de 
poemas: postura, 
articulação correta 

das palavras. 

  
2º 

3º T 
2º 

3º T 
2º 

3º T 

Campo 
Artístico-
Literário 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Formas de 
composição de 
narrativas; 
Discurso em 
primeira e 
terceira pessoa. 

(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, com a mediação do 
professor, a fim de gradativamente 
compreender as formas de composição 
de narrativas. 

Identificação em 
texto narrativo: 

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. 

  3º T 
1º 
2º 

3º T 

1º 
2º  
T 

Campo 
Artístico-
Literário 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Discurso direto e 
indireto. 

(EF35LP30) Identificar, diferenciando-os, 
com a mediação do professor, 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, a fim de 
empregar, progressivamente, o discurso 
direto e indireto. 

Discurso direto e 
indireto. 

  
 3º 
T 

1º 
2º 

3º T 

1º 
2º 

3º T 
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Campo 
Artístico-
Literário 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Forma de 
composição de 
textos poéticos. 

(EF35LP31) Identificar, em textos 
versificados, alguns efeitos de sentido 
decorrentes do uso de recursos rítmicos 
e sonoros e de metáforas, a fim de 
aplicar, progressivamente, esses 
recursos na leitura e na escrita de textos 
versificados. 

Emprego de 
recursos rítmicos e 

sonoros e 
metáforas em 

textos poéticos. 

  3º T 
2º 

3º T 
2º 

3º T 

Campo 
Artístico-
Literário 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Forma de 
composição de 
textos poéticos 
visuais. 

(EF04LP26) Observar, em poemas 
concretos, o formato, a distribuição e a 
diagramação das letras do texto na 
página, para que progressivamente 
compreenda sua composição e a 
reproduza. 

Observação da 
forma de 

composição de 
poemas concretos. 

   3º T 

 

Campo 
Artístico-
Literário 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Forma de 
composição de 
textos 
dramáticos. 

(EF04LP27) Identificar, em textos 
dramáticos (peças teatrais), marcadores 
das falas das personagens e de cena, de 
modo a considerar a sua forma de 
composição e representação. 

Identificação da 
forma de 

composição de 
textos dramáticos. 

   
 3º 
T 

 

Campo 
Artístico-
Literário 

Oralidade 
Performances 
orais 

(EF05LP25) Representar, com 
expressividade, cenas de textos 
dramáticos (peças teatrais), 
reproduzindo as falas das personagens, 
de acordo com as rubricas de 
interpretação e movimento indicadas 
pelo autor, de modo a manter a essência 
do texto a ser representado. 

Textos dramáticos: 
expressão oral e 

corporal. 
   

 

1º 
2º 

3º T 

Campo 
Artístico-
Literário 

Análise 
linguística/ 
semiótica 

(Ortografizaçã
o) 

Forma de 
composição de 
textos poéticos 
visuais. 

(EF05LP28) Observar, em ciberpoemas 
e minicontos infantis em mídia digital, os 
recursos multissemióticos presentes 
nesses textos digitais, de modo a 
perceber a forma de composição de 
cada gênero. 

"Objetivo 
essencialmente 
procedimental 
(metodologia)”. 

   

 

1º 
2º 

3º T 
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4. Metodologia do Componente Curricular de Língua Portuguesa  
 

Dominar a linguagem oral e escrita é imprescindível para o exercício da cidadania. É através do domínio da língua que o 

indivíduo constrói conhecimentos, adquire condições efetivas de se expressar, defende suas ideias, compartilha seus saberes, 

formula perguntas, articula respostas; enfim, amplia sua visão de mundo para poder atuar como sujeito ativo na sociedade e assim 

marcar uma posição de ordem social dentro do contexto cultural em que vive. 

É dever da escola aceitar o aluno em sua singularidade, respeitar sua cultura, sua forma de expressão, porém, é dever da 

escola, também, ensinar aos alunos a saberem utilizar a linguagem oral e escrita de forma competente, nas diferentes situações 

comunicativas (em diferentes contextos).Os educadores devem organizar sua prática pedagógica de forma que os alunos tenham 

acesso aos diferentes gêneros textuais que circulam na contemporaneidade, tendo sempre o cuidado de contextualizar o material 

com a realidade a ser trabalhada. 

 A língua é um sistema de signos histórico e social que permite ao homem significar o mundo e o contexto que o cerca. 

Aprender uma língua não é apenas aprender palavras, mas também os seus significados culturais e como as pessoas do seu meio 

social compreendem e interpretam a realidade. 

Linguagem oral é a língua falada. Existem dois tipos: a culta e a informal. Na linguagem culta, não se usam expressões 

populares ou gírias; tipo de linguagem usada em tribunais, discursos e ocasiões em que há necessidade de uma comunicação 

formal. A linguagem informal, também chamada de linguagem popular, é a utilizada em nosso dia a dia, de forma 

descompromissada. Ambas podem ser usadas de forma correta, se não cometidos erros de gramática, concordância, etc. 

Linguagem Escrita. A escola tem por finalidade trabalhar a leitura para depois poder desenvolver a formação de escritores. 

A leitura é a base para uma boa redação. É a leitura que fornece matéria prima para a escrita. Quem lê mais, tem um vocabulário 

mais rico e compreende melhor a estrutura gramatical e as normas ortográficas da Língua Portuguesa. A leitura e a escrita são 

práticas complementares, que possuem relação entre si e que se modificam mutuamente no processo de letramento. Se o objetivo 
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da escola é que o aluno utilize a escrita em diferentes situações de comunicação, o ensino dessa linguagem deve ser 

contextualizado, isto é, a partir da diversidade textual presente na sociedade: livros, jornais, revistas, folhetos, rótulos, receitas, 

quadrinhos, cartazes, etc. 

A medida em que a criança avança na escolarização, as exposições orais, principalmente na apresentação de trabalhos, 

tornam-se comuns em sala de aula. Mas são poucas as escolas que costumam ensinar como falar com eficiência em situações 

públicas. A linguagem oral apresenta dificuldades tanto para quem a produz (clareza), quanto para quem a recebe (compreensão). 

As escolas deveriam tratar a expressão oral desde as séries iniciais. 

Para desenvolver o hábito da leitura em seus alunos o professor pode: 

 – Incentivar a leitura diária. Não se formam bons leitores, se eles não têm um contato íntimo com os textos. Há inúmeras 

maneiras de fazer isso: o aluno pode ler em silêncio, a leitura pode ser feita em voz alta, em grupo ou individualmente, ou o 

professor pode ler um texto para a turma. Essas possibilidades devem ser escolhidas de acordo com a atividade que está sendo 

desenvolvida em classe. 

 – Usar textos diversificados. Em muitas escolas a Língua Portuguesa ainda é ensinada de uma maneira formal, chata, 

sem entusiasmo. Esse tipo de ensino não atende mais às necessidades da sociedade. Cada vez mais o aluno terá de 

compreender e escrever textos mais diversificados, claros e criativos. Trabalhar com os diferentes gêneros textuais é de extrema 

importância, mais o mais importante ainda, é saber selecionar um material escrito que desperte interesse e entusiasmo nas 

crianças. 

O homem utiliza recursos verbais e não verbais para se comunicar. O código verbal é aquele que comporta a fala ou a 

escrita. A linguagem verbal é linear, ou seja, signos e sons que a constituem ocorrem um após o outro no tempo da fala ou no 

espaço da linha escrita. A linguagem não verbal se utiliza de símbolos, pintura, a mimica, sinais luminosos, dentre outros. 

Na linguagem verbal e não verbal são combinados os signos, de acordo com certas regras, obedecendo a mecanismos de 

disposição. Há que se considerar que um mesmo fato poderá ser transmitido por meio de um código verbal ou não verbal. 
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O ser humano está inserido em um contexto de relações sociais, que têm em comum proibições, regras, permissões, que 

influenciam diretamente cada componente do grupo e são expressos através da linguagem.  O texto é uma entidade física e o 

discurso é o conjunto de princípios, valores e significados que perpassam o texto. Todo discurso é investido de ideologias, isto é, 

maneiras específicas de conceber a realidade. 

Os gêneros textuais, por sua vez, são inúmeros, tais como: telefonema, carta, romance, dentre outros. Os gêneros são 

flexíveis e dinâmicos. As novas tecnologias favorecem o surgimento de novos gêneros, ao mesmo tempo em que esses possuem 

marcas de seus antecessores. 

 A narração é um tipo de texto real ou ficcional no qual é contada uma história, um acontecimento ou ato. Geralmente se 

estrutura a partir da apresentação, conflito ou a complicação e o clímax, quando a narrativa atinge seu ponto máximo, que 

converge para o desfecho e geralmente acontecendo à solução do conflito. 

 Outro elemento da narrativa faz menção a fala das personagens. Essa pode ser marcada pelo discurso direto, discurso 

indireto livre e indireto. Uma narrativa pode ser conduzida por um narrador não participante, que se situa fora dos acontecimentos, 

ou por uma personagem que convive com os outros na história narrada e toma parte da mesma. 

O ensino da língua requer o planejamento a fim de garantir atividades de fala, escuta, leitura e escrita, de produção e 

interpretação de textos, de observação de diferentes usos de reflexão sobre os recursos que a língua oferece para alcançar 

diferentes finalidades comunicativas. 

O exercício da fala implica uma interlocução em que a fala circula e se troca, constituindo, portanto, o diálogo. Nos 

intervalos de cada falante ocorrem movimentos ou expressões que simbolizam os chamados marcadores conversacionais, que 

confirmam o envolvimento entre as pessoas do discurso. 

A língua falada, por ser mais abrangente que escrita, possui um maior número de expressões e de vocabulários, é 

marcada pela acentuação, entonação, pausas, fluência, dentre outras. É uma cooperação mutua caracterizada pelo ajuste de 

comportamentos que intervém em todos os níveis, fenômeno esse denominado pelos linguistas de tuno da fala. 
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A escrita é marcada pela pontuação, que divide o texto em pequenos trechos, que por sua vez, favorecem a interpretação 

do mesmo, diminuindo os riscos de erro. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais explicam que um ambiente propício para a prática da escuta supõe a mediação do 

professor. Para tanto, há a necessidade da explicação prévia dos objetivos, da antecipação de certas dificuldades que podem 

ocorrer e da apresentação de pistas que possam contribuir para a compreensão. 

É preciso levar o aluno a analisar a fala, para que perceba que existem variações no emprego e uso da mesma e que 

essas são decorrentes de fatores geográficos, sociais, profissionais, situacionais, dentre outros. 

No processo de escuta de textos orais, os PCN (BRASIL, 2001, P.49) enfatizam uma prática que amplie os conhecimentos 

discursivos, semânticos e gramaticais. Além disso, ampliar a capacidade de reconhecer as intenções do enunciador de aderir a ou 

recusar posições ideológicas sustentadas em seu discurso. 

Escrever não significa traduzir os sinais gráficos da fala; é uma prática que utiliza elementos gramaticais, linguísticos, 

estilísticos, dentre outros, para tecer uma sequência de modo a garantir a sua compreensão. 

O aluno progride em direção a um procedimento de analise em que relaciona a fala a escrita. Essa correspondência passa 

por um momento silábico, antes de chegar a compreender o que realmente cada letra representa. 

É papel do professor desenvolver a atividade de produção de textos pelo viés do dialogismo, ou seja, um educador 

interessado na informação, no argumento do texto, na história narrada pelo aluno. Há uma enorme qualidade de gêneros textuais 

disponibilizados no dia a dia, classificados a partir de três características básicas: o tema que veicula; a forma utilizada para a sua 

elaboração e os elementos linguísticos que compõem o estilo. A elaboração de um texto leva em conta vários aspectos que se 

referem a seleção das palavras, do tema a ser abordado e os elementos ortográficos e gramaticais. 

O livro deverá possibilitar a interação oral e escrita a partir do grau de letramento que o aluno traz de seu grupo familiar e 

cultural, uma vez que há grande diversidade nas práticas de oralidade e no grau de letramento entre os grupos sociais a que os 

alunos pertencem. A leitura é um fenômeno social, uma atividade de construção de sentidos e de caráter dialógico. Reconhecer a 
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sua importância é primordial, pelas especialidades que engendram o texto escrito. A leitura é um processo interativo, que põe o 

texto, o autor e o leitor como participantes desse processo. O último constrói o significado pelas informações, conhecimento de 

mundo e inferências que o mesmo desencadeia durante o ato de ler. A leitura sensorial é a primeira que se faz de um livro quando 

tomado ás mãos para avaliar o seu aspecto, através da tátil que desperta. A leitura emocional estabelece o contato com o 

conteúdo, o qual evoca sentimentos de prazer, de entretenimento, de rejeição, entre outros. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais enfatizam a leitura crítica como sendo a oportunidade de ler textos dos quais já se 

tenha desenvolvido certa proficiência.  A intertextualidade nos remete a uma relação entre textos que permite que um derive de 

outro. O conceito de diálogo entre os textos foi proposto por Bakhtin. Na atividade de leitura, a identificação de elementos 

intertextuais pode ser uma maneira de explorar o texto, uma oportunidade a ser desenvolvida na sala de aula, pois põem em 

evidencia o conhecimento prévio, necessário para reconhecer a intertextualidade. Pelos livros de imagem a criança descobre sua 

própria voz e desenvolve o senso lógico e possível na história, transformando-se em uma narradora, possibilitando a interpretação 

e estimulando a imaginação. O elemento imagético pode ser utilizado como maneira de representar objetos, formas e 

perspectivas, especialmente dentro do ambiente escolar, em que a leitura deve ter lugar privilegiado. 

Cabe ao professor instigar no sentido de ativar conhecimentos prévios, pois tal prática incentiva os alunos a expor o que 

sabem sobre o conteúdo do texto, estabelecendo e prevendo acontecimentos, procurando informações, atualizando-se e seguindo 

instruções que envolvem o texto. O resumo deve ser explorado e pode ser utilizado em todas as disciplinas do currículo, pois 

contribui para a apreensão dos temas, das ideias do texto e da assimilação do conteúdo, ou seja, é um instrumento para a 

aprendizagem. De acordo com o Projeto Político Pedagógico da escola serão abordados os seguintes Desafios Contemporâneos 

na disciplina de Língua Portuguesa. 

 

4.1 Inclusão social 
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Lei Federal n.º 12.073/2009. Institui o dia 10 de dezembro como o Dia da Inclusão Social. Não especifica. Lei Federal n.º 

13146/2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). **art. 28, inciso 

XIV - inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e tecnológica, de temas 

relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento”. Obrigatoriedade: Instituições de ensino da rede 

pública e privada – Ensino Médio/Ensino Superior. 

 

4.2 Símbolos Nacionais 

 

Lei Federal n.º 12.031/2009. Altera a Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, para determinar a obrigatoriedade de 

execução semanal do Hino Nacional nos estabelecimentos de ensino fundamental. Instituições de ensino da rede pública e privada 

– Ensino Fundamental. Lei Federal n.º 12.472/2011. Acrescenta § 6° ao art. 32 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, incluindo os símbolos nacionais como tema transversal nos currículos do 

ensino fundamental. Instituições de ensino da rede pública e privada – Ensino Fundamental. Lei Federal n.º 12.981/2014. Dispõe 

sobre a oficialização no território nacional do Hino à Negritude. Obrigatoriedade: Não especifica. 

 

4.3 Plano de Transição 

 

Apesar de o ensino fundamental ser dividido, as maiores mudanças enfrentadas pelos estudantes nessa fase ainda são as 

da passagem do ensino fundamental 1 para o 2. E essa transição pode, em muitos casos, trazer consigo alguns problemas. “A 

questão da transição tem sido realmente problemática”. O maior problema, no entanto, não é o número de novidades – mas a falta 

de atenção específica à transição por parte da escola. Essa é uma grande questão para os estudantes – mas que não ganha 

atenção proporcional da escola. 
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As consequências dessa naturalização incluem problemas como baixo rendimento, desmotivação, frequência irregular, 

repetência e evasão. “Mas vale ressaltar que a fase transitória não soa negativamente para todos os alunos, a maioria transita 

administrando toda a turbulência oferecida neste processo”. 

Podemos instituir a docência compartilhada, que visa suavizar a transição. A iniciativa prevê a realização de projetos em 

parceria entre professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Ensino Fundamental II. A medida, apesar de ser vista 

com bons olhos nem sempre é suficiente. Por esse motivo, podemos recorrer a outros projetos que possam auxiliar no processo 

de transição. 

Um dos recursos que poderá ser utilizado é a instalação de caixinhas nas salas, onde os alunos possam depositar suas 

dúvidas e angústias com relação ao que encontrarem no ano seguinte. 

Outra medida que poderá ser adotada é a realização de uma reunião com os pais para conversar especificamente sobre 

as mudanças. “Na escola pública, em geral, os pais vão diminuindo o acompanhamento dos alunos a cada ano da vida escolar. 

Nessa reunião, ressaltaremos a necessidade de continuar acompanhando a vida escolar do filho, mais do que nunca. 

Que competências leitoras o aluno precisa ter? 

1º ano para 2º ano 

Fazer intercâmbio oral, ouvindo com atenção e formulando perguntas. Ouvir com atenção textos lidos. Ler textos 

conhecidos, como parlendas, adivinhas e canções. Conhecer e recontar repertório variado de textos literários. Escrever texto de 

memória de acordo com sua hipótese de escrita. Escrever o próprio nome e utilizá-lo como referência para a escrita. Conhecer as 

representações das letras maiúsculas do alfabeto de imprensa. Localizar palavras em textos. Escrever usando a hipótese silábica, 

com ou sem valor sonoro convencional. Reescrever ditando textos conhecidos. Revisar textos coletivamente, apoiado em leitura 

em voz alta feita pelo professor.  

2º ano para 3º ano 
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Participar de intercâmbio oral, ouvindo, perguntando e planejando a fala para diferentes interlocutores. Recontar histórias 

conhecidas, recuperando características da linguagem do texto original. Apreciar textos literários. Ler, com ajuda, diferentes 

gêneros. Ler, por si mesmo, textos conhecidos. Entender o sistema alfabético, mesmo escrevendo com erros ortográficos. 

Escrever alfabeticamente textos que conhece de memória. Reescrever histórias conhecidas, ditando-as ou de próprio punho. 

Produzir textos simples de autoria. 

3º ano para 4º ano 

Participar de situações de intercâmbio oral, ouvindo com atenção, formulando e respondendo a perguntas, explicar e 

compreender explicações, manifestar opiniões sobre o assunto tratado. Apreciar e ler textos literários. Ler, com ajuda, textos para 

estudar (textos de sites, revistas etc.). Reescrever de próprio punho histórias conhecidas, considerando as características da 

linguagem escrita. Produzir textos de autoria utilizando os recursos da linguagem escrita. Revisar textos coletivamente com a ajuda 

do professor ou em parceria com colegas. 

4º ano para 5º ano 

Participar de situações de intercâmbio oral que requeiram ouvir com atenção, intervir sem sair do assunto tratado, formular 

e responder a perguntas justificando respostas, explicar e compreender explicações, manifestar e acolher opiniões, fazer 

colocações considerando as anteriores. Apreciar textos literários. Selecionar, em parceria, textos em diferentes fontes para a 

busca de informações. Localizar, em parceria, informações nos textos, apoiando-se em títulos e subtítulos, imagens e negritos, e 

selecionar as que são relevantes. Ajustar a modalidade da leitura ao propósito e ao gênero. Reescrever e/ou produzir textos de 

autoria com apoio do professor. Revisar textos coletivamente com a ajuda do professor, prestando atenção aos aspectos de 

coerência, coesão e ortografia. 

5º ano para 6º ano 

Participar de situações de intercâmbio oral que requeiram ouvir com atenção, intervir sem sair do assunto, formular e 

responder a perguntas justificando respostas, explicar e compreender explicações, manifestar e acolher opiniões, argumentar e 
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contra argumentar. Participar de situações de uso da linguagem oral utilizando procedimentos da escrita para organizar a 

exposição. Apreciar textos literários. Selecionar textos de acordo com os propósitos de leitura, antecipando a natureza do conteúdo 

e utilizando a modalidade de leitura mais adequada. Utilizar recursos para compreender ou superar dificuldades de compreensão 

durante a leitura. Reescrever e produzir textos utilizando procedimentos de escritor. Revisar textos, próprios e dos outros, em 

parceria com colegas, com intenção de evitar repetições, ambiguidades e erros ortográficos e gramaticais. 

No que se refere a Flexibilização Curricular, de acordo com o Curriculo Básico, considerando que o ensino de língua deve 

priorizar a oralidade, a leitura, a produção e a reescrita de textos, de acordo com o gênero selecionado, e, tendo em vista que esse 

expressa situações reais de interação, acreditamos que o encaminhamento metodológico aqui proposto tem grandes 

possibilidades de contribuir significativamente para a formação de um sujeito que possa participar de práticas sociais de uso da 

língua, utilizando-se dos gêneros discursivos que melhor atendem às necessidades educacionais dos educandos. 

 

5.  Avaliação do Componente Curricular 

 

A avaliação deve servir para levantar dados para apoiar o processo de aprendizagem de cada estudante (início, processo 

e final) e se configura, portanto como um recurso valioso para o docente apoiar o aluno em risco de exclusão, especialmente nas 

aulas de língua portuguesa uma vez que a ampliação da competência lingüística constitui papel fundamental na construção da 

cidadania do indivíduo. 

A avaliação nas aulas de língua portuguesa, como processo amplo que é, não deve ser restrita a avaliação das produções 

textuais dos alunos, mas considerar todos os elementos do desenvolvimento do aluno (social, aprendizagem de conteúdo, 

emocional, comportamental, expressividade, receptividade, participação, oralidade). 



481 
 

Além de relacionar-se com as concepções do professor, o processo avaliativo deverá ser realizado em consonância com a 

legislação educacional brasileira, com os documentos oficiais que regem a educação nacional e com a utilização de recursos 

didáticos e instrumentos de avaliação ao qual o professor tem acesso, sendo o principal deles o livro didático.. 

A avaliação da aprendizagem e o ensino são elementos indissociáveis do processo educacional, porém é possível que 

mesmo com essa designação, a avaliação percorra caminhos que substancialmente não lhe pertencem para atuar com a 

finalidade de fornecer dados meramente burocráticos para o sistema educacional, para os professores e para a família ao invés de 

oferecer suporte para o professor adequar sua prática auxiliando o aluno a superar dificuldades. 

O documento Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação básica que orienta a prática docente em nível nacional, 

apresenta as dimensões da avaliação que ocorrem no ambiente educacional: Avaliação da aprendizagem, avaliação institucional 

interna e externa e avaliação de redes de Educação Básica e trata de concepção de avaliação da aprendizagem que nortearão a 

prática docente no ensino fundamental orienta que: 

“A avaliação da aprendizagem no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, de caráter formativo predominando sobre o 

quantitativo e classificatório, adota uma estratégia de progresso individual e contínuo que favorece o crescimento do educando, 

preservando a qualidade necessária para a sua formação escolar, sendo organizada de acordo com regras comuns a essas duas 

etapas.” (DCN para a Educação Básica, 2013 p. 76) 

De acordo com o referido documento a avaliação deve superar o aspecto quantitativo buscando na avaliação mais uma a 

garantia de favorecimento da qualidade no processo de formação escolar do indivíduo está, portanto, a serviço da aprendizagem 

ampliando suas possibilidades e deve assumir para tanto uma perspectiva formativa. 

Contribuindo também, Antunes (2003) defende que a avaliação educacional nas aulas de língua portuguesa necessita de 

um “redimensionamento” que passa pela (re)construção da concepção de avaliação da aprendizagem que o professor possui, pois 

é necessário: 
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Rever nossas concepções de avaliação, a fim de desgrudá-las de uma finalidade puramente seletiva – quem passa, quem 

não passa de ano – e instituir uma avaliação em função da aprendizagem. Uma avaliação, portanto, que seja uma busca dos 

indícios, dos sinais da trajetória que o aluno percorreu o que, por outro lado, serve também de sinal para o professor de como ele 

tem que fazer e por onde ele tem que continuar. Antunes (2003, p. 157). 

A avaliação nesta perspectiva excludente silencia as pessoas, suas culturas e seus processos de construção de 

conhecimentos; desvalorizando saberes fortalece a hierarquia que está posta, contribuindo para que diversos saberes sejam 

apagados percam a existência e se confirmem como a ausência de conhecimento. Esteban (2004, p. 15) 

Além de não atender às particularidades dos alunos a avaliação classificatória que utiliza os mesmos instrumentos 

desprezando a heterogeneidade do ambiente escolar, desperdiça potencial de aprendizagem convergindo para o fracasso e 

exclusão dos alunos, uma vez que, segundo Esteban (2004) a avaliação compreende o resultado do aluno. 

Ao utilizar instrumentos unificados de avaliação, que consideram apenas o nível de ensino, a escola pública deixa de 

cumprir o seu papel social e legal de propiciar mecanismos de acesso e permanência do aluno na escola regular e passa a focar 

na hierarquização dos resultados mesmo quando são observadas pequena mudanças, como a utilização de novos instrumentos, 

elas ainda convergem para a quantificação da aprendizagem. 

Mesmo com toda a polêmica que envolve a temática da avaliação que inclui a dissonância discursiva entre os documentos 

oficiais publicados pelo MEC, a exemplo dos Parâmetros Curriculares Nacionais que propõem uma abordagem qualitativa de 

avaliação e a quantificação do conhecimento através da Prova Brasil no caso do ensino fundamental, ela é indissociável do ensino, 

não há escola sem processo avaliativo, para Esteban (2004, p. 10) “avaliação é um mal necessário”. 

A abordagem formativa da avaliação com uma perspectiva subjetiva se configura como uma mudança de foco do professor 

detentor do conhecimento para o aluno ativamente participante do processo de ensino-aprendizagem que tem na figura do 

professor um facilitador. Esta perspectiva respeita as necessidades educacionais que são únicas e todos os fatores que interferem 

no processo como os sociais, afetivos e sua interferência no desenvolvimento do aluno. 
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A disciplina de Língua Portuguesa prevê momentos distintos de avaliação escolar com um trabalho e uma recuperação 

com peso 4,0 (quatro vírgula zero) e uma prova com uma recuperação com peso 6,0 (seis vírgula zero). As avaliação estão 

previstas em calendário escolar, que devem ser registrados em campo próprio do Livro de Chamada da Turma/Disciplina em 

momentos distintos do ano letivo, visando a avaliação dos conteúdos trabalhados durante o trimestre. 

Esses momentos de avaliação devem ser integrados aos métodos utilizados e aos encaminhamentos metodológicos que 

estão previstos no planejamento e na PPC de Língua Portuguesa. O processo pedagógico será avaliado por diversos instrumentos 

como provas que podem ser elaboradas de forma a verificar a construção do conhecimento por parte do aluno, provas com 

questões objetivas e com gabaritos objetivando a preparação dos alunos na participação em avaliações externas (Simulado 

SEMED, Prova Paraná e Prova Brasil). 

Os instrumentos de avaliação podem ser organizados por meio de trabalhos coletivos ou de atividades de pesquisa 

individual, onde o processo de construção do conhecimento sobre a língua materna esteja demonstrado. Os trabalhos devem ser 

propostos à partir da realidade dos estudantes e dos conhecimentos que já são dominados pelos alunos. Atividades avaliativas, 

como rodas de conversa, apresentações de cartazes, painéis, produção coletiva de diversos gêneros textuais podem ser utilizados 

na avaliação da disciplina e se constituem em boas metodologias de avaliação para o ensino fundamental, especialmente o 4º e 5º 

ano. 

A escola tem a função social de promover a aprendizagem e deve apresentar resultados para a sociedade que lhe delegou 

essa função e esses resultados são apresentados por meio de notas, boletins, diplomas e etc. Esses documentos são o retorno 

dado pela escola aos alunos e pais ou responsáveis, do processo de aprendizagem que ocorreu durante o período letivo e têm sua 

importância para o direcionamento do trabalho docente, mesmo sendo uma análise quantitativa e por vezes classificatórias do 

processo. 
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Sendo assim, torna-se necessária ainda a busca de propostas sobre o papel social da escola e a função da avaliação, uma 

vez que uma concepção classificatória da avaliação não corrobora com propostas de ensino pautadas na reflexão, na busca pelo 

exercício da cidadania como objetivo da escola regular, ou seja, observa-se uma dissonância entre discursos. 
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PROPOSTA PEDAGÓGICA CURRICULAR - PPC 

ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS (1º AO 5º ANO) 
 

IDENTIFICAÇÃO: 
ESCOLA: Municipal do Bartolomeu Bueno da Silva – Ensino Fundamental    
MUNICÍPIO: Lindoeste – Paraná 
ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Exatas  
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 
CALENDÁRIO ESCOLAR: 200 dias letivos de efetivo trabalho escolar/ 800 horas ano 
 

1. Apresentação do Componente Curricular de Matemática 
 

A matemática desempenha um papel muito importante, não só na construção do conhecimento, como também na 

construção da cidadania. O Ensino da matemática nos anos iniciais deve permitir aos alunos as possibilidades necessárias de 

vivenciar e fazer matemática, de modo que estes conhecimentos sejam percebidos na sua vida, a partir de suas ações, evitando o 

uso excessivo apenas de técnicas e definições, afim de que se tornem cidadãos críticos e ativos na transformação do meio em que 

vivem.  

https://novaescola.org.br/conteudo/303/o-que-ensinar-em-lingua-portuguesa
http://www.amop.org.br/wp-content/uploads/2019/07/PROPOSTA-PEDAG%C3%93GICA-CURRICULAR_2020-1.pdf
http://www.amop.org.br/wp-content/uploads/2019/07/PROPOSTA-PEDAG%C3%93GICA-CURRICULAR_2020-1.pdf
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No ensino da Matemática devemos apresentar a relação teoria-realidade desde muito cedo, posto que a qualidade da 

educação está relacionada ao desenvolvimento pleno dos estudantes, e a matemática é desta forma um instrumento que 

possibilita dentre tantos outros a plena atuação do sujeito no meio em que vive. O Ensino da matemática e a forma como essa e 

ensinada nos anos iniciais terá consequência direta no conhecimento retido pelo estudante. 

Os contextos na Educação Matemática realista são pontos de partida da atividade matemática. Contextos realistas estão 

relacionados ao que é familiar e experienciado pelo aluno, àquilo que não lhe é estranho, ao concreto no sentido das operações 

mentais, ao imaginável. Mais do que o utilitário ou manipulável, estamos falando do que pode se tornar real na mente, o que 

contribui para que situações, problemas e atividades tenham significado para as crianças. (BRASIL, 2014, Pág.8). A escola 

promove atividades lúdicas, bem como debates em sala de aula, exposição de trabalhos e gincanas culturais que envolvem a 

comunidade escolar. 

No que concerne a matemática e o aproveitamento do saber já existente na memória da criança, e responsável por coletar, 

selecionar, moldar e exteriorizar os conhecimentos culturais absorvidos pelos discentes ao longo da vida. O docente, apoiado 

pelos demais atores da educação, poderá buscar os conhecimentos etnomatemáticos e preparar-se para receber as propostas e 

problemas de seus alunos adquiridos em suas vivências sociais. Além do mais, a valorização da cultura popular torna o educador 

mais embasado e competente para atuar no meio ao qual está inserido. 

Ao aliar os conhecimentos matemáticos às situações contextualizadas, os alunos são capazes de ler o mundo com outros 

olhos. Nesse sentido, a formação matemática pretendida na escola deve ser aquela que forma o cidadão não apenas para o 

mundo do conhecimento e abstrações, mas também para a vida em sociedade. 

É importante que o ensino da matemática nos anos iniciais do ensino fundamental esteja associado com a parte lúdica do 

ensino, pois para que as crianças atribuam significados aos conceitos matemáticos, nesta faixa etária, é necessário aliar esses 

conceitos a brincadeiras, jogos, adivinhações trabalhos em grupo, entre outras abordagens. Assim, fazer- se necessário que o 
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ambiente de aprendizagem da criança seja repleto de oportunidades e materiais que permitam o desenvolvimento de 

conhecimentos matemáticos. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais consideram que a Matemática seja entendida pelos alunos como uma forma de 

compreender e agir em um mundo em constante transformação.  

 

2. OBJETIVOS 

2.1  OBJETIVO GERAL 

 

No Ensino Fundamental a Matemática tem como objetivo maior o desenvolver do entendimento dos aspectos quantitativos 

e qualitativos bem como fazer observações sistemáticas dos mesmos. A partir da base desse conhecimento busca-se desenvolver 

o raciocínio lógico e estimular a curiosidade, para que o estudo da matemática possa ser conectado ao cotidiano do estudante, 

este então podendo desenvolver e resolver problemas com raciocínio lógico e o estimulo de criatividade. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais os objetivos específicos da Matemática no Ensino Fundamental 

devem ser: 

- Construir o significado do número natural a partir de seus diferentes usos no contexto social, explorando situações-

problema que envolva contagens, medidas e códigos numéricos. 

- Interpretar e produzir escritas numéricas, levantando hipóteses sobre elas, com base na observação de regularidades, 

utilizando-se da linguagem oral, de registros informais e da linguagem matemática. 
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- Resolver situações-problema e construir, a partir delas, os significados das operações fundamentais, buscando 

reconhecer que uma mesma operação está relacionada a problemas diferentes e um mesmo problema pode ser resolvido pelo uso 

de diferentes operações. 

- Desenvolver procedimentos de cálculo - mental, escrito, exato, aproximado - pela observação de regularidades e de 

propriedades das operações e pela antecipação e verificação de resultados. 

- Refletir sobre a grandeza numérica, utilizando a calculadora como instrumento para produzir e analisar escritas. 

- Estabelecer pontos de referência para situar-se, posicionar-se e deslocar se no espaço, bem como para identificar 

relações de posição entre objetos no espaço. 

- Perceber semelhanças e diferenças entre objetos no espaço, identificando formas tridimensionais ou bidimensionais, em 

situações que envolvam descrições orais, construções e representações. 

- Reconhecer grandezas mensuráveis, como comprimento, massa, capacidade e elaborar estratégias pessoais de medida. 

- Utilizar informações sobre tempo e temperatura.  

• Utilizar instrumentos de medida, usuais ou não, estimar resultados e expressá-los por meio de representações não 

necessariamente convencionais.  

• Identificar o uso de tabelas e gráficos para facilitar a leitura e interpretação de informações e construir formas pessoais de 

registro para comunicar informações coletadas. 

 
 
3. Conteúdos do Componente Curricular de Matemática 

 

UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 



490 
 

UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Números 
e 

álgebra 

O conceito de 
número 

 
Sistema de 
numeração 

 
Números 
naturais 

(EF01MA01) Reconhecer e utilizar da função 
social dos números naturais como indicadores 
de quantidade, de ordem, de medida e de código 
de identificação em diferentes situações 
cotidianas. 

Sistema de Numeração Decimal: 
Números Naturais. 

1T 
    

O conceito de número e a sua 
função social. 

1T 
    

Representar ideias e quantidades por meio de 
símbolos (letras, algarismos, desenhos e outras 
formas de registro) em diferentes contextos. 

Símbolos e seus significados: 
imagens, figuras, desenhos, 
letras e números. 

1T 
2T 

    

Identificar e diferenciar números de letras e 
outros símbolos que estão presentes nos 
diferentes gêneros textuais e em diferentes 
contextos. 

Expressar hipóteses a respeito da escrita de um 
determinado número utilizando-se de 
algarismos. 

Conhecer a história do número, a sua origem e 
importância.  

História do número: noções. 1T 
    

Agrupamentos na base 2 e na 
base 3. 

1T 
2T 

    

(EF01MA02) Contar de maneira exata ou 
aproximada, utilizando diferentes estratégias 
como o pareamento e outros agrupamentos 
utilizando recursos (manipuláveis e digitais) e 
apoio em imagens como suporte para resolver 
problemas. 

Contagem exata e aproximada: 
relações entre números naturais 
e quantidade (em torno de 30 
elementos). 

1T 
2T 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Perceber que a contagem verbal segue critérios 
diferentes: do zero até o nove, cada algarismo 
se refere a uma palavra; a partir do dez, há 
novos nomes para uma combinação em que se 
utilizam os mesmos algarismos. 

Traçar corretamente os algarismos de 0 a 9 para 
registrar qualquer número por meio das 
possibilidades de combinação entre eles. 

Traçado dos algarismos de 0 a 
9.  

1T 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Números 
e 

álgebra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de 
numeração 

 

Números 

naturais 

 

Escrever números, utilizando-se de algarismos, 
em ordem ascendente e descendente. 

Números naturais: relação de 
ordem. 

1T 
    

Números Naturais: composição 
e decomposição (1 a 20) 

1T 
    

Números naturais: antecessor e 
sucessor (em torno de 20). 

1T 
    

Contar os elementos de um conjunto (em torno 
de 30) estabelecendo a relação entre a 
quantidade e o número natural que o representa. 

Número Natural: relação entre 
quantidade e número. 

1T 

    

Reconhecer agrupamentos tais como: dezena, 
meia dezena, dúzia e meia dúzia em diferentes 
contextos. 

    

Realizar agrupamentos e trocas nas diferentes 
bases (base 2, 3, 5 e 10) utilizando recursos 
didáticos (manipuláveis digitais) e registros 
pessoais para compreender as regularidades 
que compõe o sistema de numeração decimal. 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Números 

Ordinais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recohecer, registrar e utilizar os números 
ordinais no contexto das práticas sociais. (1º ao 
10º) 

    

(EF01MA03) Estimar e comparar quantidades de 
objetos de dois conjuntos (em torno de 30 
elementos), por estimativa e/ou por 
correspondência (um a um, dois a dois) para 
indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a 
mesma quantidade”. 

Números naturais: Estimativa e 
comparação de quantidades de 
objetos de dois conjuntos (em 
torno de 30 elementos).  

1T 

    

Utilizar quantificadores tais como “um, nenhum, 
alguns, todos, o que tem mais, o que tem 
menos, o que tem a mesma quantidade” para 
resolver problemas. 

Comparação utilizando os 
quantificadores: um, nenhum, 
alguns, todos, o que tem mais, o 
que tem menos, o que tem a 
mesma quantidade. 

1T 

    

Estabelecer a relação de correspondência (um a 
um, dois a dois) entre a quantidade de objetos 
de dois conjuntos (formados por até 30 
elementos). 

Números Naturais: relação de 
correspondência um a um e um 
para muitos. 

1T 

    

Números 
e 

álgebra 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

O conceito de 

(EF01MA04) Contar a quantidade de objetos de 
coleções até 100 unidades e apresentar o 
resultado por meio de registros verbais e 
simbólicos, em situações de seu interesse, como 
jogos, brincadeiras, materiais da sala de aula, 
entre outros. 

Contagem exata de objetos com 
registros verbais e simbólicos 
até 100 unidades. 

2ºT 

    

Contar até 100 unidades utilizando 
agrupamentos de 10 em 10 como estratégia e 
outros. 

Agrupamentos: dezenas. 2ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

número 
 

Sistema de 
numeração 

 
Números 
naturais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordenar números, progressivamente, até 100 
unidades. 

Números Naturais: ordem 
ascendente e descendente. 

2ºT 
    

Representar números de até duas ordens 
utilizando recurso didático manipulável34 e 
digitais.  

Números Naturais: leitura e 
escrita. 

2ºT 
    

Ler e realizar hipóteses de escrita alfabética dos 
números naturais até 100. 

2ºT 
    

(EF01MA05) Comparar números naturais de até 
duas ordens em situações cotidianas, com e 
sem suporte da reta numérica. 
 

Comparação de números 
naturais. 

2ºT 

    

Compreender o valor posicional dos algarismos 
em um número, estabelecendo as relações entre 
as ordens da unidade e da dezena. 

Números Naturais: 
representação, leitura e escrita 
por extenso (em torno de 50). 

2ºT 
    

Utilizar o zero para indicar ordem vazia e 
ausência de quantidade. 

 2ºT 
    

Identificar o antecessor e sucessor dos números 
naturais até duas ordens em situações 
contextualizadas. 

Números Naturais: antecessor e 
sucessor. 

2ºT 
    

Diferenciar e utilizar os conceitos de número par 
e ímpar no contexto de jogos, brincadeiras e 
resolução de problemas. 

Números Naturais: pares e 
ímpares. 

2ºT 
    

Localizar números naturais, na reta numérica, 
em diferentes contextos de modo a perceber 
regularidades na sequência numérica.  

Números Naturais: localização e 
representações na reta 
numérica. 

2ºT 
    

Números Sistema de        
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

e 
álgebra 

numeração 

 

Números 

naturais: 

(adição e 

subtração) 

 

Construção de 

fatos básicos 

da adição e 

da subtração 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EF01MA06) Construir fatos básicos da adição e 
utilizá-los em procedimentos de cálculo para 
resolver problemas no contexto de jogos e 
brincadeiras, com apoio de recursos 
(manipuláveis e digitais) e registros pictóricos. 

Estratégias pessoais de cálculo: 
adição e subtração.  

1ºT 

    

Construir estratégias pessoais de cálculo, com 
registro (algarismos ou desenhos) para resolver 
problemas envolvendo adição e subtração. 

Problemas de adição e 
subtração. 

1ºT 

    

Utilizar a reta numérica como suporte para 
desenvolver procedimentos de cálculo durante o 
processo de resolução de problemas, 
envolvendo adição e subtração. 

Reta Numérica: representações 
e operações de adição e de 
subtração. 

2ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Sistema de 
numeração 

 

Números 

naturais 

(EF01MA07) Compor e decompor número de até 
duas ordens, por meio de diferentes adições, 
com o suporte de material manipulável, 
contribuindo para a compreensão de 
características do sistema de numeração 
decimal e o desenvolvimento de estratégias de 
cálculo. 

Números Naturais: composição 
e decomposição na base 10. 

2ºT 

    

Utilizar a composição e a decomposição de 
números (de até duas ordens), de diferentes 
formas, como estratégia de cálculo durante a 
resolução de problemas. 

Números Naturais: Composição 
e decomposição de números 
(até duas ordens). 

2ºT 

    

Números 
e 

álgebra 
 
 

Números 
Naturais 

 
Números 
naturais 
(adição e 

subtração) 
 

Números 
naturais 

(noções de 
multiplicação 

e divisão) 

(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 de adição e 
subtração: significados de juntar, 
acrescentar, separar e retirar.  

2ºT 

    

Resolver e elaborar problemas de adição e de 
subtração, com números de até dois algarismos, 
envolvendo as ideias de comparação (quanto a 
mais, quanto a menos, qual a diferença, quanto 
falta para) com o suporte de imagens, material 
manipulável e/ou digital, utilizando estratégias e 
formas de registro pessoais. 

Problemas de adição e 
subtração: ideias de 
comparação. 

2ºT 

    

Resolver e elaborar problemas que envolvem as 
ideias de divisão (distribuição e medida) e 

Problemas envolvendo noções 
de multiplicação e divisão.  

2ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

multiplicação (ideia de adição de parcelas iguais) 
utilizando recursos manipuláveis, digitais e 

registros pictóricos como apoio. 

Multiplicação no conjunto dos 
números naturais: ideia de 
adição de parcelas iguais.  

2ºT 

    

Divisão no conjunto dos 
números naturais: ideia de 
distribuir e de medir. 

2ºT 
    

Utilizar noções de metade e dobro para resolver 
e elaborar problemas com suporte de imagens e 
material manipulável. 

Noções de dobro e metade.  2ºT 

    

Números 
Naturais 

 
Regularidades 

Padrões 
figurais e 
numéricos 

 

(EF01MA09) Organizar e ordenar objetos 
familiares ou representações por figuras, por 
meio de atributos, tais como cor, forma e 
medida. 

Classificação, ordenação e 
inclusão de objetos, em um dado 
conjunto, de acordo com 
atributos. 

1ºT 

    

Observar e comparar atributos de objetos e 
figuras (cor, forma, tamanho e outros) para 
organizar, ordenar e/ou classificá-los de acordo 
com critérios estabelecidos. 

Classificação e seriação. 1ºT 

    

Números 
e 

álgebra 

Números 
Naturais 

 
Padrões e 

regularidades 

(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. 

Padrões e regularidades em 
sequências recursivas formadas 
por figuras, objetos e números 
naturais. 

1ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

em 
sequências 
recursivas 

formadas por 
figuras, 

objetos e 
números 
naturais 

Reconhecer os primeiros termos de uma 
sequência recursiva sejam eles formados por 
números naturais, figuras ou objetos e explicitar 
o padrão, isto é, esclarecer a regularidade 
observada, para indicar ou descrever os 
elementos ausentes. 

    

 
 
 
 

Sistema de 
numeração 

decimal 
 

Números 
naturais 

 
Números 
Ordinais 

 

(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). 

Comparação e ordenação de 
números naturais. 

 2ºT 

   

Comparar e ordenar números (até a ordem de 
centenas) para identificar: maior, menor e 
igualdade em diferentes contextos. 

 2ºT 

   

Compreender o número natural no contexto de 
leitura de diferentes gêneros textuais que 
circulam em sociedade, em especial nos rótulos 
de produtos e panfletos de propaganda. 

A função social do número.   1ºT 

   

Contar os elementos de um conjunto 
estabelecendo a relação entre a quantidade e o 
número natural que o representa, escrever esse 
número utilizando algarismos e por extenso. 

Números Naturais: relação entre 
quantidade e número. 

 1ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Números 
e 

álgebra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de 
numeração 

decimal 
 

Números 
naturais 

 
Números 
Ordinais 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ler, escrever por extenso e representar os 
números, utilizando algarismos e recursos 
manipuláveis e/ou digitais, até a ordem de 
centenas. 

Representação, leitura e escrita 
de números naturais por 
extenso. 

 1ºT 

   

Reconhecer o antecessor e o sucessor de um 
número natural (até a ordem de centenas) em 
diferentes situações. 

Números naturais: Antecessor e 
sucessor de um número.   

 1ºT 

   

Contar (de forma ascendente e descendente36) 
no contexto das práticas sociais e escrever os 
números na ordem definida. 

Número Natural: ordem 
ascendente e descendente. 

 
 

1ºT 
2ºT 

   

Reconhecer o valor posicional dos algarismos 
em um número, estabelecendo as relações entre 
as ordens: 10 unidades = 1 dezena, 10 dezenas 
= 1 centena utilizando recursos manipuláveis e 
digitais. 

Sistema de Numeração Decimal: 
valor posicional e função do 
zero.  

 1ºT 

   

Composição e decomposição de 
números naturais. 

 
1ºT 
2ºT 

   

Realizar agrupamentos e trocas nas diferentes 
bases (base 2, 3, 5 e 10) utilizando recursos 
didáticos (manipuláveis digitais) e registros 
pessoais para compreender as regularidades 
que compõe o sistema de numeração decimal. 

Agrupamentos: base 2, base 3, 
base 5 [...] base 10. 

 1ºT 

   

Reconhecer e utilizar o conceito de quantidade 
que representa dúzia e meia dúzia no contexto 
das práticas sociais. 

Agrupamento: Dúzia e meia 
dúzia.  

 2ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Números 
e 

álgebra 

Sistema de 
numeração 

decimal 
 

Números 
naturais 

 
Números 
Ordinais 

Compreender e utilizar os conceitos de número 
par e ímpar no contexto de jogos, brincadeiras e 
resolução de problemas. 

Números Naturais: pares e 
ímpares. 

 2ºT 

   

Reconhecer, registrar e utilizar os números 
ordinais no contexto das práticas sociais (1º ao 
30º). 

Números ordinais.  2ºT 

   

 
 
 
 
 

Sistema de 
numeração 

decimal 
 

Números 
naturais 

 
 
 
 
 
 
 

(EF02MA02) Fazer estimativas por meio de 
estratégias diversas (pareamento, agrupamento, 
cálculo mental, correspondência biunívoca) a 
respeito da quantidade de objetos de coleções e 
registrar o resultado da contagem desses 
objetos (até 1000 unidades). 

Estratégias de contagem: 
estimativa (pareamento, 
agrupamento, cálculo mental e 
correspondência biunívoca). 

 1ºT 

   

Contagem exata e aproximada: 
relações entre números naturais 
e quantidade. 

 1ºT 
   

(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. 

Comparação de quantidades de 
objetos de dois conjuntos: tem 
mais, tem menos, tem a mesma 
quantidade, quanto a mais e 
quanto a menos. 

 1ºT 

   

(EF02MA04) Compor e decompor números 
naturais de até três ordens, com suporte de 
material manipulável, por meio de diferentes 
adições para reconhecer o seu valor posicional. 

Composição e decomposição de 
números naturais. 

 2ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Resolver e elaborar problemas utilizando 
diferentes estratégias de cálculo, dentre elas a 
composição e a decomposição de números (de 
até três ordens) por meio de adições. 

 

   

Números 
e 

álgebra 

Sistema de 
numeração 

decimal 
 

Números 
naturais 

Sistema de 
numeração 

decimal 
 

Números 
naturais 

 

Utilizar o zero com o significado de ordem vazia 
e ausência de quantidade. 

Valor posicional dos Números 
naturais: unidades, dezenas e 
centenas. 

 2ºT 
   

Representar números de até três ordens 
utilizando recursos manipuláveis e digitais. 

Representação, leitura e escrita 
de números naturais por 
extenso. 

 2ºT 
   

Reconhecer e utilizar agrupamentos de 
quantidades que representam dúzia e meia 
dúzia no contexto das práticas sociais. 

Dúzia e meia dúzia  1ºT 

   

 
 
 
 
 

Números 
Naturais 

 
Números 

(EF02MA05) Construir fatos básicos da adição e 
subtração e utilizá-los no cálculo mental ou 
escrito em diferentes contextos com o apoio de 
recursos manipuláveis e pictóricos.  

Números Naturais: fatos básicos 
de Adição e subtração. 

 1ºT 
   

Estratégias pessoais de cálculo.   1ºT 
   

Resolver operações de adição com apoio de 
recursos manipuláveis e/ou digitais, registros 
pictóricos e algorítmicos (com e sem 
agrupamento na dezena). 

Algoritmos para resolver 
operações de adição e de 
subtração. 

 2ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Naturais 
(adição e 

subtração) 
 
 
 
 
 
 
 

Números 
Naturais 

 
Números 
Naturais 
(adição e 

subtração) 
 

Resolver operações de subtração com apoio de 
recursos manipuláveis e/ou digitais, registros 
pictóricos e algorítmicos (com e sem 
desagrupamento na dezena). 

 2ºT 

   

Construir estratégias pessoais de cálculo, com 
registro, para resolver problemas envolvendo 
adição e subtração. 

Estratégias pessoais de cálculo.   2ºT 
   

Utilizar a reta numérica como suporte para 
desenvolver procedimentos de cálculo durante o 
processo de resolução de problemas, 
envolvendo adição e subtração. 

Reta Numérica: representações 
e operações de adição e de 
subtração. 

 2ºT 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Números 

(EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de 
adição e de subtração, envolvendo números de 
até três ordens, com os significados de juntar, 
acrescentar, separar, retirar, com o suporte de 
imagens, material manipulável e/ou digital, 
utilizando estratégias pessoais ou 
convencionais. 

Problemas de adição e de 
subtração: significados de juntar, 
acrescentar, separar e retirar. 

 1ºT 

   

Resolver e elaborar problemas de adição e de 
subtração, com números de até três ordens, 
envolvendo as ideias de comparação (quanto a 
mais, quanto a menos, qual a diferença, quanto 
falta para) com o suporte de imagens, material 
manipulável e/ou digital, utilizando estratégias e 
formas de registro pessoais ou convencionais. 

Problemas de subtração 
envolvendo a ideia de 
comparação: quanto a mais, 
quanto a menos, qual a 
diferença, quanto falta para. 

 1ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

e 
álgebra 

(EF02MA06) Resolver e elaborar problemas de 
adição e de subtração, envolvendo números de 
até três ordens, com os significados de juntar, 
acrescentar, separar, retirar, com o suporte de 
imagens, material manipulável e/ou digital, 
utilizando estratégias pessoais ou 
convencionais. 

Problemas de adição e de 
subtração: significados de juntar, 
acrescentar, separar e retirar. 

 1ºT 

   

Resolver e elaborar problemas de adição e de 
subtração, com números de até três ordens, 
envolvendo as ideias de comparação (quanto a 
mais, quanto a menos, qual a diferença, quanto 
falta para) com o suporte de imagens, material 
manipulável e/ou digital, utilizando estratégias e 
formas de registro pessoais ou convencionais. 

Problemas de subtração 
envolvendo a ideia de 
comparação: quanto a mais, 
quanto a menos, qual a 
diferença, quanto falta para. 

 1ºT 

   

Números 
Naturais 

 
Números 
naturais: 

(multiplicação 
e divisão) 

(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, material 
manipulável e digital. 

Problemas de multiplicação: 
ideia de adição de parcelas 
iguais. 

 2ºT 

   

Resolver e elaborar problemas de divisão (por 2, 
3, 4 e 5) que envolvem as ideias de distribuição 
e medida, utilizando estratégias e formas de 
registros pessoais, recursos manipuláveis, 
digitais e registros pictóricos como apoio. 

Problemas de divisão: ideia de 
distribuir e medir. 

 2ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Números 
e 

álgebra 

Números 
Naturais 

 
Números 
naturais: 

(multiplicação 
e divisão) 

 
Problemas 
envolvendo 
significados 
de dobro, 

metade, triplo 
e terça parte. 

(EF02MA08) Resolver e elaborar problemas 
envolvendo dobro, metade, triplo e terça parte, 
com o suporte de imagens ou material 
manipulável, utilizando estratégias pessoais em 
diferentes contextos, em especial: jogos e 
brincadeiras. 

Problemas envolvendo 
significados de dobro/metade e 
triplo/terça parte. 

 3ºT 

   

Números 
Naturais 

 
Sequências 
numéricas 

(EF02MA09) Identificar e construir sequências 
de números naturais em ordem crescente ou 
decrescente a partir de um número qualquer, 
utilizando uma regularidade estabelecida. 

Sequências de Números 
Naturais: ordem crescente e 
decrescente. 

 2ºT 

   

Sequências 
figurais e 
numéricas 

(EF02MA10) Identificar e descrever um padrão 
(ou regularidade) de sequências repetitivas e de 
sequências recursivas, por meio de palavras, 
símbolos ou desenhos. 

Sequências repetitivas e 
recursivas: números naturais, 
figuras e símbolos. 

 2ºT 

   

(EF02MA11) Descrever os elementos ausentes 
em sequências repetitivas e em sequências 
recursivas de números naturais, objetos ou 
figuras. 

Elementos ausentes em 
sequências repetitivas e 
recursivas. 

 2ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

 
 
 

Números 
Naturais 

 
 
 
 
 

Números 
Naturais 

(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. 

Sistema de Numeração Decimal: 
Números Naturais.  

  

3ºT   

Representar números naturais até a quarta 
ordem utilizando algarismos e recursos 
manipuláveis ou digitais. 

Números Naturais: 
representação, leitura e escrita 
por extenso. 

  
1ºT   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Números 
e 

Algebra 

Compreender o número natural no contexto de 
diferentes gêneros textuais que circulam na 
sociedade e conhecer aspectos da sua história. 

A função social dos números e 
aspectos históricos. 

  
1ºT   

Compreender o valor posicional dos algarismos 
em um número, estabelecendo as relações entre 
as ordens: 10 unidades = 1 dezena; 10 dezenas 
= 1 centena; 10 centenas = 1 unidade de milhar. 

Agrupamentos: unidade, dezena, 
centena e unidade de milhar 
(valor posicional). 

  

1ºT   

Identificar o antecessor e sucessor dos números 
naturais até quatro ordens em diferentes 
contextos. 

Números Naturais: antecessor e 
sucessor. 

  
3ºT   

Organizar agrupamentos para facilitar a 
contagem e a comparação entre coleções que 
envolvem quantidades até as unidades de 
milhar. 

Agrupamentos como estratégia 
de contagem de coleções. 

  

3ºT   

Números 
Naturais 

 
Sistema de 
Numeração 

(EF03MA02) Identificar características do 
sistema de numeração decimal, utilizando a 
composição e a decomposição de número 
natural de até quatro ordens. 

Números Naturais: composição 
e decomposição. 

  

3ºT 

  

Compor e decompor números naturais utilizando 
diferentes estratégias e recursos didáticos.  
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Escrever números naturais em ordem crescente 
e decrescente até a quarta ordem. 

Números Naturais: ordem 
crescente e decrescente. 

  
3ºT   

Compreender e utilizar os conceitos de número 
par e ímpar no contexto de jogos, brincadeiras e 
resolução de problemas. 

Números Naturais: pares e 
ímpares. 

  
2ºT   

Números 
Naturais 

 
Números 
Naturais 
(adição e 

multiplicação) 

(EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos da 
adição e da multiplicação para o cálculo mental 
ou escrito. 

Estratégias de Cálculo Mental: 
Multiplicação. 

  

2ºT   

Números 
e 

Algebra 

Números 
Naturais 

 
Números 
Naturais 
(adição, 

subtração e 
multiplicação) 

(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. 

Números Naturais: localização 
na reta numérica e operações 
(adição, subtração e 
multiplicação). 

  

2ºT 

  

Estabelecer a relação entre números naturais e 
pontos da reta numérica para utilizá-la na 
ordenação dos números naturais. 

  
  

Utilizar a reta numérica como suporte para 
desenvolver procedimentos de cálculo durante o 
processo de resolução de problemas, 
envolvendo adição, subtração e multiplicação, 
deslocando-se para a direita ou para a esquerda. 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Números 
Naturais 

 
Números 
Naturais 
(adição, 

subtração) 

(EF03MA05) Utilizar diferentes procedimentos 
de cálculo mental e escrito para resolver 
problemas significativos envolvendo adição e 
subtração com números naturais. 

Estratégias de Cálculo Mental: 
adição e subtração.  

  

1ºT 

  

Construir estratégias pessoais de cálculo, com 
registro, para resolver problemas envolvendo 
adição e subtração. 

  
  

Resolver operações de adição utilizando a 
compensação como estratégia de cálculo 
(Exemplo: 58 + 13 = 60 + 13 - 2) com apoio de 
recursos manipuláveis e registros pictóricos em 
diferentes contextos. 

Estratégias de cálculo: 
compensação. 

  

3ºT   

Resolver operações de adição (com e sem 
agrupamentos e reagrupamentos) e de 
subtração (com e sem desagrupamento) com 
apoio de recursos manipuláveis ou digitais e 
registros pictóricos envolvendo números naturais 
até a ordem de unidade de milhar. 

Algoritmos para resolver adições 
e subtrações. 

  

3ºT   

Números 
e 

Algebra 

Números 
Naturais 

 
Números 
Naturais 
(adição, 

subtração) 

(EF03MA06) Resolver e elaborar problemas de 
adição e subtração com os significados de 
juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar 
(quanto a mais, quanto a menos, qual a 
diferença) e completar quantidades (quanto falta 
para), utilizando diferentes estratégias de cálculo 
exato ou aproximado, incluindo cálculo mental, 
com o suporte de imagens, material manipulável 
e/ou digital. 

Problemas de adição e de 
subtração: significados de juntar, 
acrescentar, separar, comparar 
(quanto a mais, quanto a menos, 
qual a diferença) e completar 
quantidades.  

  3ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Números 
Naturais 

 
Números 
Naturais 

(multiplicação) 

(EF03MA07) Resolver e elaborar problemas de 
multiplicação (por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10) com 
os significados de adição de parcelas iguais e 
elementos apresentados em disposição 
retangular, utilizando diferentes estratégias de 
cálculo e registros e representações por meio de 
recursos manipuláveis ou digitais. 

Problemas de multiplicação: 
significado de adição de 
parcelas iguais e configuração 
retangular. 

  3ºT 

  

Construir estratégias pessoais de cálculo, com 
registro, para resolver problemas envolvendo a 
multiplicação. 

Estratégias de Cálculo Mental: 
Multiplicação.  

  
2ºT   

Resolver operações de multiplicação, de um 
fator por números naturais, até a 3.ª ordem sem 
agrupamento na dezena e reagrupamento na 
centena. 

Algoritmos para resolver 
multiplicações.  

  

2ºT   

Números 
Naturais 

 
Números 
Naturais 
(divisão) 

(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 utilizando recursos manipuláveis e/ou 
digitais. 

Problemas de divisão: 
significados de repartição 
equitativa e de medida. 

  3ºT 

  

Números 
Naturais e 
racionais 

 

(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. 

Noções de fração: metade, 
terça, quarta, quinta e décima 
parte. 

  

2ºT   
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

 
 
 

Números 
Naturais 

 
Números 
Racionais 

Resolver e elaborar problemas envolvendo 
noções de metade, terça parte, quarta parte, 
quinta parte e décima parte (no todo contínuo e 
no todo discreto) utilizando diferentes registros e 
recursos manipuláveis como apoio. 

Problemas envolvendo frações: 
metade, terça parte, quarta 
parte, quinta parte e décima 
parte (no todo contínuo e no 
todo discreto). 

  

2ºT   

Números 
e 

Algebra 

Representar, por meio de uma fração, as noções 
de metade, terça parte, quarta parte, quinta parte 
e décima parte. 

Representação de fração: 
metade, um terço, um quarto, 
um quinto e um décimo.  

  
2ºT   

Ler e escrever por extenso, os números 
racionais, representados por meio de uma fração 
com denominadores iguais a 2, 3, 4, 5 e 10. 

Leitura e escrita por extenso das 
frações: metade, um terço, um 
quarto, um quinto e um décimo. 

  
2ºT   

Estabelecer relações entre as partes e o todo, 
em uma fração, no contexto de resolução de 
problemas utilizando apoio em imagens e 
material manipulável. 

Noções de fração: relações 
parte/todo. 

  

2ºT   

Sequências 
Numéricas 

(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. 

Determinação de elementos 
faltantes em sequências. 

  1ºT 

  

Números 
Naturais 

 
Números 
Naturais 

(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. 

Números Naturais: noções de 
igualdade em sentenças de 
adições e de subtrações. 

  

3ºT   
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E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

(adição e 
subtração) 

 
Relação de 
igualdade 

Resolver e elaborar problemas envolvendo as 
situações aditivas que apresentem um elemento 
desconhecido (Como por exemplo: Eu tinha uma 
coleção de 30 carrinhos. Fui contar a minha 
coleção e percebi que havia somente 12. 
Quantos carrinhos eu perdi?). 

Problemas envolvendo situações 
aditivas (Elemento 
desconhecido). 

  

3ºT   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Números 
e 

Algebra 

Sistema de 
numeração 

decimal 
 

Sistema de 
numeração 

Romano 
 

Números 
Naturais 

EF04MA01) Ler, escrever e ordenar números 
naturais até a ordem de dezenas de milhar. 

Sistema de numeração decimal.    
 1ºT  

Ler textos que contenham informações 
numéricas, até a ordem das dezenas de milhar, 
para compreender aspectos da realidade social, 
cultural e econômica. 

Números Naturais: 
representação, leitura e escrita 
por extenso.  

  

 1ºT  

Conhecer outros sistemas de numeração, em 
especial o Romano em seu contexto de uso 
social. 

Sistema de numeração Romano.    
 1ºT  

Representar números naturais, até a ordem das 
dezenas de milhar, por extenso, utilizando 
algarismos e recursos manipuláveis ou digitais. Agrupamentos e 

reagrupamentos: dezena, 
centena, unidade de milhar e 
dezena de milhar. 

  
 

1ºT 

 

Compreender os agrupamentos de 10 em 10 
como característica do Sistema de numeração 
decimal (10 unidades = 1 dezena, 10 dezenas = 
1 centena, 10 centenas = 1 unidade de milhar e 
10 unidades de milhar = 1 dezena de milhar). 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Números 
Naturais 

 
Adição e 

multiplicação 
por potência 

de 10 

(EF04MA02) Mostrar, por decomposição e 
composição, que todo número natural pode ser 
escrito por meio de adições e multiplicações por 
potências de dez (Exemplo: 12 345= (1 x 10 
000) + (2 x 1 000) + (3 x 100) + (4 x 10) + 5 x 1), 
para compreender o sistema de numeração 
decimal e desenvolver estratégias de cálculo. 

Números naturais: composição e 
decomposição por meio de 
adições e multiplicações por 
potências de dez. 

  

 

2ºT 

 

Compor e decompor números naturais (até a 5ª 
ordem) utilizando diferentes estratégias de 
cálculo, mostrando compreensão das 
possibilidades de agrupamento e reagrupamento 
de quantidades (por exemplo: 1 234 = 123 
dezenas e 4 unidades). 

  

  

 
 
 
 
 
 

Números 
Naturais e 
racionais 
(adição e 

subtração) 

(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. 

Problemas de adição e de 
subtração no conjunto dos 
números naturais. 

  

 1ºT  

Resolver e elaborar diferentes tipos de 
problemas (com números naturais) no contexto 
de jogos e brincadeiras, envolvendo uma ou 
mais operações, imagens/gráficos e desafios 
lógicos, a fim de desenvolver raciocínio dedutivo, 
princípios lógico-matemáticos e criação de 
estratégias. 

Problemas envolvendo duas ou 
mais operações no conjunto dos 
números naturais. 

  

 1ºT  

Resolver operações de adição (com e sem 
agrupamento e reagrupamento) e subtração 
(com e sem desagrupamento) envolvendo 

Algoritmos para adição e 
subtração no conjunto dos 
números naturais. 

  
 1ºT  
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Números 
e 

Algebra 

números naturais e expressos na forma 
decimal.  

Estratégias de cálculo: mental, 
algoritmos e estimativas.  

  
 1ºT  

 
 
 
 

Números 
Naturais 
(adição, 

subtração, 
multiplicação 

e divisão) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e 
subtração, bem como entre multiplicação e 
divisão, para ampliar as estratégias e a 
verificação de cálculos que realiza. 

Estratégias para verificação de 
cálculos: operações inversas. 

  

 2ºT  

(EF04MA05) Utilizar as propriedades das 
operações para desenvolver estratégias de 
cálculo. 

Propriedades das operações.   
 3ºT  

Construir estratégias pessoais de cálculo, com 
registro, para resolver problemas envolvendo 
adição, subtração, multiplicação e divisão. 

Números naturais: composição e 
decomposição por meio de 
adições e multiplicações por 
potências de dez. 

  

 2ºT  

Utilizar as propriedades da adição (comutativa, 
associativa, elemento neutro e fechamento) e da 
multiplicação (comutativa, associativa, 
distributiva e elemento neutro) para ampliar as 
possibilidades de estratégias de cálculo. 

Propriedades da adição: 
comutativa, associativa, 
elemento neutro e fechamento. 

  

 

2ºT 

 

Compreender que ao mudarmos as parcelas de 
lugar na adição (propriedade comutativa) o 
resultado não se altera (Exemplo: 3 + 4 = 4 + 3 = 
7). 

  

  

Compreender que ao somarmos três ou mais 
parcelas de maneiras diferentes (propriedade 
associativa), o resultado não se altera (Exemplo: 
(2 + 4) + 5 = 2 + (4 + 5) = 11). 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

 
 
 
 
 

Números 
Naturais 
(adição, 

subtração, 
multiplicação 

e divisão) 

Reconhecer que, na adição, qualquer número 
adicionado a zero (elemento neutro) tem como 
resultado o próprio número (Exemplo: 3 + 0 = 3). 

  
  

Saber que o resultado da soma de um ou mais 
números naturais (fechamento) será sempre um 
número natural (Exemplo: 2 + 5 = 7, dois é um 
número natural e cinco também, logo o resultado 
da operação será um número natural). 
 

  

  

Números 
e 

Algebra 

Compreender que ao mudarmos os fatores de 
lugar na multiplicação, o resultado não se altera 
(propriedade comutativa). 

 
Propriedades da multiplicação: 
comutativa, associativa, 
distributiva e elemento neutro. 

  
 

2ºT 

 

Entender que ao multiplicarmos três ou mais 
fatores de maneiras diferentes (propriedade 
associativa), o produto não se altera. 

  
  

Conhecer a propriedade distributiva da 
multiplicação em relação à adição para resolver 
problemas. 

  
  

Reconhecer que, na multiplicação, qualquer 
número multiplicado por um (elemento neutro) 
tem como produto, o próprio número (Exemplo: 3 
x 1 = 3). 

  

  

Números 
Naturais 

(multiplicação) 

(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 de multiplicação: 
significados de adição de 
parcelas iguais, organização 
retangular e proporcionalidade. 

  

 3ºT  
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E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Resolver operações de multiplicação por dois 
fatores, envolvendo os números naturais, 
utilizando diferentes estratégias e registros. 

Operação de multiplicação por 
um e por dois fatores no 
conjunto dos números naturais. 

  
 2ºT  

Números 
e 

Algebra 

Números 
Naturais 
(divisão) 

(EF04MA07) Resolver e elaborar problemas de 
divisão cujo divisor tenha no máximo dois 
algarismos, envolvendo os significados de 
repartição equitativa e de medida, utilizando 
estratégias diversas, como cálculo por 
estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

Problemas de divisão: 
significados de repartição 
equitativa (distribuir igualmente) 
e de medida. 

  

 3ºT  

Resolver operações de divisão (máximo de dois 
números no divisor) por meio de estratégias 
diversas, tais como a decomposição das escritas 
numéricas para a realização do cálculo mental 
exato e aproximado e de técnicas convencionais 
utilizando recursos manipuláveis e registros 
pictóricos como apoio, caso necessário.  

Operações de divisão (máximo 
dois números no divisor): 
estratégias pessoais e 
algoritmos. 

  

 3ºT  

Problemas de 
contagem: 
raciocínio 

combinatório 

(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: 
raciocínio combinatório. 

  

 3ºT  

Números 
Racionais 

(EF04MA09) Reconhecer as frações unitárias 
mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10, 1/100 e 
1/100) como unidades de medida menores do 
que uma unidade, utilizando a reta numérica 
como recurso. 

Números racionais na forma 
fracionária: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 
1/10, 1/100 e 1/100.  

  

 

2ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 
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CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Estabelecer relações entre as partes e o todo 
para compreender os números racionais na 
forma fracionária. 

  
  

Identificar numerador e denominador das frações 
estabelecendo as relações entre as partes e 
todo. 

  
  

Ler e escrever, por extenso, o nome das frações 
mais usuais. 

Representação, leitura e escrita 
por extenso de frações mais 
usuais. 

  
 2ºT  

Números 
e 

Algebra 

Números 
Racionais 

Resolver problemas envolvendo noções de 
metade, terça parte, quarta parte, quinta parte, 
décima parte e centésima parte do todo contínuo 
e do todo discreto, utilizando recursos 
manipuláveis e registros pictóricos, como apoio. 
 
 

Problemas envolvendo frações 
mais usuais: todo contínuo e 
todo discreto. 

  

 2ºT  

Reconhecer que uma mesma quantidade pode 
ser representada de diferentes maneiras 
(frações equivalentes). 

Equivalência de frações: 1/2 e 
2/4, 1/3 e 2/6, 1/5, 2/10 e 1/10 e 
10/100. 

  
 2ºT  

Comparar frações unitárias mais usuais no 
contexto de resolução de problemas. 

Comparação de frações unitárias 
mais usuais. 

  
 3ºT  

Utilizar o conhecimento das frações mais usuais 
para ler e compreender diferentes textos em que 
elas aparecem (receitas, rótulos de produtos e 
outros). 

Textos em que aparecem 
frações: receitas, por exemplo.  

  

 3ºT  
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Números 
racionais 

 
Sistema 

Monetário 
Brasileiro 

(EF04MA10) Reconhecer que as regras do 
sistema de numeração decimal podem ser 
estendidas para a representação decimal de um 
número racional e relacionar décimos e 
centésimos com a representação do sistema 
monetário brasileiro. 

Relações entre números 
racionais: forma fracionária e 
decimal. 

  

 

2ºT 

 

Reconhecer que as regras do sistema de 
numeração decimal podem ser estendidas para 
os números racionais, na representação decimal. 

  
  

Relacionar décimos e centésimos com a 
representação do sistema monetário brasileiro.  

Relações entre décimos e 
centésimos com o sistema 
monetário brasileiro.  

  
 1ºT  

Ler e escrever, por extenso, o valor expresso no 
sistema monetário brasileiro. Sistema monetário Brasileiro: 

representações, leitura e escrita 
por extenso dos valores das 
moedas e cédulas. 

  
 

2ºT 

 

Representar valores relacionados ao sistema 
monetário brasileiro utilizando símbolos 
convencionais. 
 

  

  

Números 
e 

Algebra 

Estabelecer relações e fazer trocas envolvendo 
as cédulas e moedas do sistema monetário 
brasileiro em diferentes contextos. 

Relações entre as cédulas e 
moedas do sistema monetário 
brasileiro: trocas e destrocas. 

  
 2ºT  

Resolver e elaborar problemas envolvendo o 
sistema monetário brasileiro.  
 
Conhecer outros sistemas de medida de valor 
conforme a cultura local. 

Problemas envolvendo o sistema 
monetário brasileiro. 

  
 3ºT  

Textos que circulam no 
comércio: propaganda e 
anúncio. 

  
 2ºT  
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E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Medida de valor utilizada em 
outros países: dólar, por 
exemplo. História da moeda 
brasileira. 

  

 3ºT  

Números 
naturais 

 
Sequências 
numéricas 

(EF04MA11) Identificar regularidades em 
sequências numéricas compostas por múltiplos 
de um número natural. 

Números naturais: Sequências 
numéricas formadas por 
múltiplos. 

  

 1ºT  

Números 
naturais 

Sequências 
numéricas 

(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. 

Divisão de números naturais: 
regularidades.  

  

 1ºT  

 
Números 
naturais 
(adição, 

subtração, 
multiplicaçã
o e divisão) 

(EF04MA13) Reconhecer, por meio de 
investigações, utilizando a calculadora quando 
necessário, as relações inversas entre as 
operações de adição e de subtração e de 
multiplicação e de divisão, para aplicá-las na 
resolução de problemas. 

Relações inversas entre as 
operações: adição e subtração, 
multiplicação e divisão. 

  

 1ºT  

 
Números 
naturais 

Propriedade
s da 

igualdade 

(EF04MA14) Reconhecer e mostrar, por meio de 
exemplos, que a relação de igualdade existente 
entre dois termos permanece quando se 
adiciona ou se subtrai um mesmo número a 
cada um desses termos. 

Relações de igualdade entre 
dois termos. 

  

 3ºT  
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Números 
e 

Algebra 

Números 
naturais 

 
Propriedade

s da 
igualdade: 
expressões 
numéricas 

envolvendo 
uma 

incógnita 

(EF04MA15) Determinar o número 
desconhecido que torna verdadeira uma 
igualdade que envolve as operações 
fundamentais com números naturais. 

Propriedades da igualdade: 
expressões numéricas 
envolvendo uma incógnita. 

  

 3ºT  

Sistema de 
numeração 

decimal 
 

Números 
naturais 

(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.   
  1ºT 

Números naturais: comparação 
e ordenação.  

  
  1ºT 

Agrupamentos e 
reagrupamentos: dezena, 
centena, unidade de milhar, 
dezena de milhar e centena de 
milhar. 

  

  1ºT 

Ler, escrever (utilizando algarismos e por 
extenso) e ordenar números naturais até a 
ordem das centenas de milhar com 
compreensão das principais características do 
sistema de numeração decimal. 

Números Naturais: 
representação, leitura e escrita 
por extenso. 

  

  1ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Ler números que estão presentes nos diferentes 
gêneros textuais e em diferentes contextos, até a 
ordem das centenas de milhar, para 
compreender aspectos da realidade social, 
política, cultural e econômica. 

  

  

 
 
 

Números 
racionais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Números 
racionais 

 
 

(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 na forma 
decimal: leitura, escrita e 
ordenação.  

  

  1ºT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Números 
e 

Algebra 

Ler, escrever (em algarismos e por extenso) 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: composição 
e decomposição.  

  

  1ºT 

Compreender o valor posicional dos números 
racionais expressos na forma decimal. 
 
 
 
 

Números racionais: valor 
posicional (décimo, centésimo e 
milésimo). 

  

  1ºT 

Reconhecer que os números racionais admitem 
diferentes representações na forma fracionária. Números racionais: relações 

entre frações e números 
decimais.  

  
  1ºT 

Estabelecer relações entre os números racionais 
na forma fracionária e decimal. 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Compreender que os agrupamentos e 
reagrupamentos presentes na composição do 
Sistema de numeração decimal estende-se para 
os números racionais (Por exemplo: 1 inteiro = 
10 décimos; 1 décimo = 10 centésimos; 1 
centésimo = 10 milésimos). 

Números racionais da 
representação decimal: 
agrupamentos e 
reagrupamentos. 

  

  1ºT 

Observar que os números naturais podem 
também ser expressos na forma fracionária. 

  
   

(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 (contínuo e discreto), utilizando 
diferentes recursos, inclusive a reta numérica. 

Números racionais: frações (todo 
contínuo e todo discreto).  

  

  1ºT 

Reconhecer e representar na forma fracionária e 
na forma mista, números fracionários maiores 
que uma unidade. 

Representações de fração na 
forma mista.  

  
  1ºT 

Números 
e 

Algebra 
 
 

Números 
Racionais 

Identificar situações em que as frações são 
utilizadas. 

A função social das frações e 
dos números decimais.  

  
  1ºT 

Reconhecer frações com denominador 100 
como uma forma de representar porcentagem, e 
número decimal. 

Frações decimais: 1/10, 1/100 e 
1/1000 

  
  2ºT 

Problemas envolvendo 
equivalência de frações.  

  
  2ºT 

(EF05MA04) Identificar frações equivalentes 
utilizando estratégias e recursos diversos. 

Frações equivalentes.    
  1ºT 
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E 

TEMÁTI
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CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Escrever frações equivalentes a partir de uma 
fração indicada. 

  
  1ºT 

Resolver e elaborar problemas envolvendo o 
conceito de equivalência. 
 

Problemas envolvendo 
equivalência de frações. Frações 
decimais: 1/10, 1/100 e 1/1000. 

  

  1ºT 

Comparar duas ou mais frações, em diferentes 
contextos, a fim de identificar qual delas 
representa a maior, a menor quantidade e se há 
equivalência entre elas. 

Números racionais: localização, 
ordenação e  representação na 
reta numérica. 

  

  1ºT 

(EF05MA05) Comparar e ordenar números 
racionais positivos (representações fracionária e 
decimal), relacionando-os a pontos na reta 
numérica. 

Comparação e ordenação de 
números naturais e racionais. 

  

  1ºT 

Números 
Racionais 

 
Porcentagem 

(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. 

Porcentagem: 10%, 25%, 50%, 
75% e 100%. 

  

  

 
2ºT 

Utilizar malhas quadriculadas e outros recursos 
didáticos para representar 10%, 25%, 50%, 75% 
e 100%. 

Números 
e 

Algebra 
 

Compreender as representações, na forma de 
porcentagem, presentes em textos que circulam 
em sociedade. 

Textos que apresentam 
informações expressas em 
porcentagem. 

  
  2ºT 
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 Resolver e elaborar problemas envolvendo 
cálculo de porcentagem (10%, 25%, 50%, 75% e 
100%) em contextos de educação financeira e 
outros. 

Resolver problemas envolvendo 
porcentagem (10%, 25%, 50%, 
75% e 100%). 

  

  2ºT 

Relacionar as representações fracionárias e 
decimais com porcentagem (Exemplo: 50%= 
50/100 = 0,50) 
 
 
 

Relações entre porcentagem, 
números decimais e frações. 

  

  1ºT 

Números 
Naturais 
(adição e 

subtração) 
 

Números 
Racionais 
(adição e 

subtração) 
 

(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 de adição e de 
subtração: números naturais e 
racionais.  

  

  1ºT 

Construir estratégias pessoais de cálculo, com 
registro, para resolver problemas envolvendo 
adição e subtração. 

Estratégias de cálculo: mental, 
estimativa e algoritmos.  

  
  1ºT 

Resolver e elaborar diferentes tipos de 
problemas (com números naturais) no contexto 
de jogos e brincadeiras, envolvendo uma ou 
mais operações, imagens/gráficos e desafios 
lógicos, a fim de desenvolver raciocínio dedutivo, 
princípios lógico-matemáticos e criação de 
estratégias. 

Problemas envolvendo mais do 
que uma operação: adição, 
subtração, multiplicação e 
divisão.  

  

  1ºT 
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Resolver operações de adição (com e sem 
agrupamento) e de subtração (com e sem 
reagrupamento) utilizando algoritmos e outras 
estratégias de modo contextualizado. 

Operações de adição e de 
subtração no conjunto dos 
números naturais e racionais: 
algoritmos e estratégias 
pessoais. 

  

  

1ºT 
Resolver operações de adição e de subtração 
envolvendo racionais expressos na forma 
decimal (décimos, centésimos e milésimos) em 
diferentes contextos. 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Números 
e 

Algebra 
 

Números 
Naturais 

(Multiplicação 
e Divisão) 

 
Números 
Racionais 

(Multiplicação 
e Divisão) 

 

(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. Operações de Multiplicação e 

divisão no conjunto dos números 
naturais e racionais: algoritmos e 
estratégias pessoais. 

  

  

2ºT 
 

Construir estratégias pessoais de cálculo, com 
registro, para resolver problemas envolvendo 
multiplicação (por um ou mais fatores) e divisão 
com um ou mais algarismos no divisor. 

  

  

Conhecer diferentes algoritmos para realizar 
operações de divisão (processo por subtrações 
sucessivas, por estimativa e processo longo) 
para que possa escolher o método que julgar 
mais favorável. 
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E 
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NTO 
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Resolver operação de multiplicação (envolvendo 
um número racional por um multiplicador natural) 
e divisão (envolvendo um número racional com 
divisor natural e diferente de zero) de modo 
contextualizado. 

  

  

Elaborar e resolver problemas envolvendo mais 
do que uma operação (números naturais e 
racionais), incluindo multiplicação e divisão. 

Problemas envolvendo mais do 
que uma operação: adição, 
subtração, multiplicação e 
divisão. 

  
  2ºT 

Resolver problemas de caráter investigativo 
(envolvendo multiplicações e divisões), criando 
estratégias diferenciadas e registros das 
respostas e processos desenvolvidos. 

  

   

Problemas de 
Contagem: 
Raciocínio 

Combinatório 

(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: 
raciocínio combinatório. Princípio 
multiplicativo. 

  

  2ºT 

Propriedades 
da igualdade 

 
Noções de 

Equivalência 

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 
Noção de equivalência. 

  

  3ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Números 
e 

Álgebra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propriedades 
da igualdade 

 
Noções de 

Equivalência: 
Expressões 
numéricas 
envolvendo 
incógnitas 

(EF05MA11) Resolver e elaborar problemas cuja 
conversão em sentença matemática seja uma 
igualdade com uma operação em que um dos 
termos seja desconhecido. 

Noção de equivalência: 
expressões numéricas 
envolvendo incógnita. 

  

  3ºT 

Números 
Racionais 

 
Proporcionalid

ade 

(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. 

Proporcionalidade direta entre 
duas grandezas.  

  

  3ºT 

(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 
proporcionalidade: ideia de 
razão. 

  

  3ºT 

Geometri
as 
 
 
 
 
 

Localização 
no Espaço 

(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 espacial: direita, 
esquerda, em frente e atrás. 

1ºT  
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Geometri
as 
 

 
 
 

Localização 
no espaço 

Localizar-se no espaço utilizando as noções de 
embaixo e em cima, dentro e fora, frente e atrás, 
direita e esquerda utilizando plantas baixas 
simples e iniciar o uso de recursos digitais. Representações do espaço: 

Plantas baixas simples e 
percursos. 

3ºT 

 

  

 Representar o espaço, incluindo percursos e 
trajetos, por meio de registros pessoais, 
identificando pontos de referência a fim de 
localizar – se em ambientes variados e/ou 
desconhecidos. 

 

  

(EF01MA12) Descrever a localização de 
pessoas e de objetos no espaço segundo um 
dado ponto de referência, compreendendo que, 
para a utilização de termos que se referem à 
posição, como direita, esquerda, em cima, 
embaixo, é necessário explicitar- se o 
referencial. 
 
 

Localização 1ºT  

   

Localizar um objeto ou pessoa no espaço 
descrevendo a posição que este ocupa de 
acordo com um ponto de referência utilizando 
noções de direita, esquerda, em cima e 
embaixo, na frente e atrás, dentro e fora. 

Geometria 
espacial 

(EF01MA13) Reconhecer e relacionar figuras 
geométricas espaciais (cones, cilindros, esferas, 
pirâmides e blocos retangulares) a objetos 
familiares do mundo físico. 

Geometria Espacial: cones, 
cilindros, esferas, pirâmides e 
blocos retangulares. 

3ºT  
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Identificar as faces, os vértices e as arestas em 
poliedros. 

Geometria espacial: faces, 
vértices e arestas. 

3ºT  
   

Geometri
as 

Geometria 
espacial 

Identificar características das figuras 
geométricas espaciais observando semelhanças 
e diferenças (cones, cilindros, esferas, pirâmides 
e blocos retangulares) e classificá-las em dois 
grupos: formas arredondadas e formas não 
arredondadas. 
 
 
 
 

Características e classificação 
das figuras geométricas 
espaciais. Noções de vértice, 
aresta e face. 

3º  

   

Geometria 
Plana e 
espacial 

(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. 

Características e classificação 
das figuras geométricas planas. 

2ºT  

   

Reconhecer objetos representados no plano a 
partir da vista superior, frontal e lateral. 

Representações de objetos: 
vistas superior, frontal e lateral. 

2ºT  
   

Identificar atributos (cor, forma e medida) em 
representações de formas geométricas a fim de 
classificá-las e nomeá-las em diferentes 
situações. 

Classificação e relações de 
inclusão de objetos em um dado 
conjunto de acordo com 
atributos. 

2ºT  

   

Reconhecer as figuras triangulares, 
retangulares, quadradas e circulares presentes 
em diferentes contextos, relacionando-as com 
objetos familiares do cotidiano. 

Reconhecimento de figuras 
planas: círculo, quadrado, 
retângulo e triângulo. 

1ºT  
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Localização 
no espaço 

(direita, 
esquerda, em 

cima, 
embaixo, 

frente e atrás) 

(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 Espacial: pontos de 

referência. 

 

1ºT 

   

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

 
   

Ler a representação de um dado percurso e 
deslocar-se no espaço da sala de aula/escola a 
partir de sua compreensão. 

 
   

 

 
Descrever e comunicar a localização de objetos 
no espaço utilizando noções de direita, 
esquerda, entre, em cima e embaixo. 

Descrição de percursos.   1ºT 
   

Localização 
no espaço 

(EF02MA13) Esboçar roteiros a ser seguidos ou 
plantas de ambientes familiares, assinalando 
entradas, saídas e alguns pontos de referência. 

Elaboração de roteiros e plantas 
baixas. 

 3ºT 
   

Representar o espaço por meio de registros 
pessoais (desenhos e maquetes) indicando 
pontos de referência. 

Representação de percursos.  3ºT 
   

Geometri
as 

Localização 
no espaço 

(direita, 
esquerda, em 

cima, 
embaixo, 

frente e atrás) 

(EF02MA13) Esboçar roteiros a ser seguidos ou 
plantas de ambientes familiares, assinalando 
entradas, saídas e alguns pontos de referência. 

Elaboração de roteiros e plantas 
baixas. 

 3ºT 
   

Representar o espaço por meio de registros 
pessoais (desenhos e maquetes) indicando 
pontos de referência. 

Representação de percursos.  3ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Geometria 
Espacial 

EF02MA14) Reconhecer, nomear e comparar 
figuras geométricas espaciais (cubo, bloco 
retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera), 
relacionando-as com objetos do mundo físico 
(natureza e construções humanas). 

Geometria Espacial: 
características e classificação 
das figuras (cubo, bloco 
retangular, pirâmide, cone, 
cilindro e esfera). 

 2ºT 

   

Identificar as características das figuras 
geométricas espaciais observando semelhanças 
e diferenças (cones, cilindros, esferas, pirâmides 
e blocos retangulares) e classificá-las em dois 
grupos: formas arredondadas (não-poliedros ou 
corpos redondos) e formas não-arredondadas 
(poliedros). 

 2ºT 

   

Geometria 
plana 

(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. 

Geometria Plana: características 
e classificação das figuras 
(círculo, quadrado, retângulo e 
triângulo). 

 

2ºT 

   

Identificar a figura geométrica plana a partir da 
forma da face de uma figura geométrica 
espacial, por meio do seu contorno. 

 
   

Geometri
as 

Localização 
no espaço 

(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 no espaço: 
mudanças de direção (horizontal 
e vertical) e sentido (direita, 
esquerda, para frente, para trás, 
de cima para baixo, de baixo 
para cima e vice- versa). 

  

1ºT   
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Pontos de referência.    
3ºT   

Trajetos, croquis e maquetes: 
descrição e representação. 

  
2ºT   

Geometria 
espacial e 

plana 

(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). 

  

1ºT   

Identificar semelhanças e diferenças entre cubos 
e quadrados, paralelepípedos e retângulos, 
pirâmides e triângulos, esferas e círculos pela 
observação de seus atributos. 
Visualizar e representar objetos(bidimensional e 
tridimensional) em diferentes posições (vista, 
superior, frontal e lateral. 

Bidimensionalidade e 
tridimensionalidade. 

  

1ºT   

Resolver problemas de caráter investigativo, 
quebra-cabeças e desafios envolvendo 
geometria espacial. 

Problemas, quebra-cabeças e 
desafios envolvendo geometria 
espacial e plana. 

  
2ºT   

(EF03MA14) Descrever características de 
algumas figuras geométricas espaciais (prismas 
retos, pirâmides, cilindros, cones), relacionando-
as com suas planificações. 

Descrição de características das 
figuras espaciais: prismas retos, 
pirâmides, cilindros e cones. 

  

2ºT   

Classificar e comparar figuras geométricas 
espaciais de acordo com as suas características 
(formas arredondadas e não arredondadas, 
número de lados do polígono da base e etc.). 

Classificação e comparação de 
figuras geométricas espaciais. 

  

2ºT   
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Geometri
as 

 
Identificar o número de faces, vértices e arestas 
de uma figura geométrica espacial. 

Planificações: prismas retos, 
pirâmides, cilindros e cones. 

  
2ºT   

Vértice, aresta e face de figuras 
geométricas espaciais. 

  
3ºT   

Geometria 
plana 

 

(EF03MA15) Classificar e comparar figuras 
planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e 
paralelogramo) em relação a seus lados 
(quantidade, posições relativas e comprimento) e 
vértices. 

Lados e vértices de figuras 
geométricas planas. 

  
3ºT   

Classificação de figuras 
geométricas planas: triângulo, 
quadrado, retângulo, trapézio e 
paralelogramo.  

  

3ºT   

(EF03MA16) Reconhecer figuras congruentes, 
usando sobreposição e desenhos em malhas 
quadriculadas ou triangulares, incluindo o uso de 
tecnologias digitais. 

Figuras geométricas planas: 
Congruência. 

  

3ºT 

  

Identificar semelhanças e diferenças entre 
figuras planas. 

  
  

Localização 
no espaço 

 
Geometria 

plana 

(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 no espaço: 
mudanças de direção (horizontal 
e vertical) e sentido (direita, 
esquerda, para frente, para trás, 
de cima para baixo, de baixo 
para cima e vice- versa). 

  

 1ºT  
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Identificar representações de retas nos objetos 
do mundo físico, nas construções arquitetônicas, 
nas artes, nos mapas e outros. 

Representação e descrição de 
deslocamentos no espaço: 
desenhos, mapas, planta baixa, 
croquis. 

  

 1ºT  

Conhecer e representar retas paralelas, 
perpendiculares e transversais utilizando 
instrumentos de desenho ou recursos digitais. 

Conceitos de intersecção, 
transversal, paralelas e 
perpendiculares. 

  
 1ºT  

Geometria 
Plana e 
Espacial 

(EF04MA17) Associar prismas e pirâmides a 
suas planificações e analisar, nomear e 
comparar seus atributos, estabelecendo relações 
entre as representações planas e espaciais. 

Figuras geométricas espaciais: 
prismas e pirâmides - 
classificação e planificações. 

  

 2ºT  

Identificar as características que diferenciam os 
poliedros (prismas, pirâmides) e corpos 
redondos. 

Classificação das figuras 
geométricas. 

  
 2ºT  

Classificar figuras geométricas espaciais de 
acordo com as seguintes categorias: prismas, 
pirâmides e corpos redondos. 

Figuras geométricas espaciais: 
corpos redondos - classificação. 

  
 2ºT  

Geometri
as 

Geometria 
plana  

 
Noções de 

ângulos: retos 
e não retos 

(EF04MA18) Reconhecer ângulos retos e não 
retos em figuras poligonais com o uso de 
dobraduras, esquadros ou softwares de 
geometria. 

Geometria plana: Ângulos retos 
e não retos. 

  

 2ºT  

Identificar a presença e representações de 
ângulos nos objetos do mundo físico. 

Medida de ângulo: o grau como 
unidade de medida. 

  
 2ºT  

Identificar “o grau” como unidade de medida de 
ângulo e o transferidor como instrumento 
utilizado. 

  
 2ºT  
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Geometria 
plana 

(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. 

Geometria plana: simetria de 
reflexão. 

  

 

3ºT 

 

Identificar a simetria nos objetos do mundo físico 
e outras representações. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano 
cartesiano  

 
 

(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. 

Localização de objetos no plano: 
mapas, croquis, plantas baixas e 
maquetes. 

  

  

2ºT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geometri
as 
 
 
 

Localizar objetos (pontos ou imagens) a partir da 
indicação das coordenadas geográficas 
representadas em malhas quadriculadas. 

 

  
   

Resolver e elaborar problemas que envolvem o 
deslocamento de pessoas/objetos no espaço. 

  
  

Ler mapas e croquis para localizar-se no espaço 
e criar representações deste (plantas baixas e 
maquetes). 

  
  

(EF05MA15) Interpretar, descrever e representar 
a localização ou movimentação de objetos no 
plano cartesiano (1.º quadrante), utilizando 
coordenadas cartesianas, indicando mudanças 
de direção e de sentido e giros. 

Localização no espaço: 
mudanças de direção (horizontal 
e vertical) e sentido (direita, 
esquerda, para frente, para trás, 
de cima para baixo, de baixo 
para cima e vice- versa).  

  

  2ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Movimentação de objetos no 
plano cartesiano (1º quadrante). 

  
  2ºT 

Resolver e elaborar problemas envolvendo a 
localização e a movimentação de 
objetos/pessoas no plano cartesiano (1º 
quadrante). 

Problemas que envolvem 
localização e movimentação de 
objetos e/ou pessoas no plano 
cartesiano (1º quadrante). 

  

  2ºT 

Visualizar e representar os objetos 
(bidimensional e tridimensional) em diferentes 
posições (vista superior, frontal e lateral). 
 
 
 

Posições: vista superior, frontal e 
lateral. 

  
  2ºT 

Bidimensionalidade e 
tridimensionalidade.  

  

  2ºT 

Geometria 
Plana e 
Espacial 

(EF05MA16) Associar figuras espaciais a suas 
planificações (prismas, pirâmides, cilindros e 
cones) e analisar, nomear e comparar seus 
atributos utilizando recursos manipuláveis e 
digitais para visualização e análise. 
Observar a presença e a importância da 
geometria plana e espacial na organização do 
espaço e dos objetos ao seu redor. 

Figuras geométricas espaciais: 
prismas, pirâmides, cilindros e 
cones - classificação e 
planificações. 

  

  1ºT 

Geometria 
plana 

 

(EF05MA17) Reconhecer, nomear e comparar 
polígonos, considerando lados, vértices e 
ângulos, e desenhá-los, utilizando material de 
desenho ou tecnologias digitais. 

Geometria plana: Ângulos.   

  2ºT 

Classificar os polígonos de acordo com seus 
atributos: regulares e irregulares; quadriláteros, 
triângulos e outros. 

Classificação de polígonos: 
quadriláteros e triângulos, 
regulares e irregulares. 

  
  2ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Comparação de polígonos 
considerando os lados, vértices 
e ângulos. 

  
  2ºT 

Geometri
as 

(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. 

Congruência de ângulos.   

  

3ºT 

Ampliar e reduzir polígonos, proporcionalmente, 
utilizando malhas quadriculadas e tecnologias 
digitais. 

Proporcionalidade: ampliação e 
redução de figuras planas. 

  
  

Reconhecer que, ao ampliar ou reduzir um 
polígono, proporcionalmente, o ângulo se 
mantém congruente. 

  
  

Reconhecer que, ao ampliar ou reduzir um 
polígono, a medida de todos os lados devem 
aumentar ou diminuir na mesma proporção. 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medidas de 
comprimento 

 
Medidas de 

massa 
 

Medidas de 
capacidade 

(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 não-padronizadas: 
mais alto, mais baixo, mais 
comprido, mais curto, mais 
grosso, mais fino, mais largo, 
mais pesado, mais leve, cabe 
mais, cabe menos e outros. 

2ºT  

  

 

Resolver e elaborar problemas utilizando 
instrumentos de medida não padronizados 
(palmo, passo, pé, polegada e outros). 

Problemas envolvendo medidas 
não-padronizadas. 

2ºT  
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

 
 
 

Grandez
as e 

medidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconhecer os instrumentos de medida 
padronizado mais usuais e a sua função social 
(régua, fita métrica, trena, balança e outros). 

Instrumentos de medida e sua 
função social: aspectos 
históricos.  

2ºT  
  

 

Reconhecer objetos que se compra por metro, 
quilograma, litro, por unidade e por dúzia. 

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 

Medidas de 
tempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(EF01MA16) Relatar em linguagem verbal ou 
não verbal sequência de acontecimentos 
relativos a um dia, utilizando, quando possível, 
os horários dos eventos e termos que marcam o 
tempo: antes, durante e depois, ontem, hoje e 
amanhã. 

Medidas de tempo: antes, 
durante e depois, ontem, hoje e 
amanhã. 

1ºT  

  

 

Utilizar expressões relativas ao tempo 
cronológico (ontem, hoje, amanhã etc.) com 
compreensão. 

  

  

 

Perceber a necessidade de relacionar uma 
sequência de acontecimentos relativos a um dia 
com o tempo cronológico. 

Instrumentos de medida de 
tempo: calendário (dias, 
semanas, meses e ano). 
 

2ºT 

 
  

 

Reconhecer instrumentos que auxiliam na 
determinação de medidas do tempo cronológico 
(relógio, calendário). 

 
  

 

(EF01MA17) Reconhecer e relacionar períodos 
do dia, dias da semana e meses do ano, 
utilizando calendário, quando necessário. 

Medida de tempo: escrita e 
localização de datas em  
calendário. 

2ºT  
  

 

Estabelecer noções de duração e sequência 
temporal (períodos do dia, dias, semanas, 
meses do ano, ano etc.). 

Sequência de acontecimentos. 2ºT  
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grandez
as e 

medidas 

Medidas de 
tempo 

(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. 
 
 

Instrumentos de medida de 
tempo: calendário (dias, 
semanas, meses e ano). 

1ºT 
2ºT 

 

  

 

Sistema 
monetário 
brasileiro 

(EF01MA19) Reconhecer e relacionar valores de 
moedas e cédulas do sistema monetário 
brasileiro e outros de acordo com a cultura local 
para resolver situações simples do cotidiano do 
estudante. 

Problemas envolvendo cédulas e 
moedas do Sistema Monetário 
Brasileiro. 

3ºT 

 

  

 

Compreender as ideias de compra e venda 
utilizando-se de representações de dinheiro 
(cédulas e moedas sem valor) em diferentes 
contextos. 

 

  

 

Resolver e elaborar problemas envolvendo o 
sistema monetário brasileiro. 

 
  

 

Medidas de 
comprimento 

 

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. 

Conceito de Medidas.   2ºT 
  

 

Medidas de comprimento, massa 
e capacidade: unidades de 
medidas mais usuais (metro, 
centímetro, milímetro, grama e 
quilograma, litro e mililitro). 

 2ºT 
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E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Conhecer aspectos históricos relacionados às 
medidas de comprimento, os instrumentos de 
medida mais usuais (metro, régua, fita métrica, 
trena e metro articulado) e a sua função social. 

Histórias das medidas e função 
social. 

 2ºT 

  

 

Estabelecer relações entre as unidades mais 
usuais de medida como: metro, centímetro e 
milímetro. 

Medidas de comprimento: metro, 
centímetro e milímetro. 

 2ºT 
  

 

Grandez
as e 

medidas 

 

Utilizar instrumentos adequados para medir e 
comparar diferentes comprimentos. 
 

   
  

 

Resolver e elaborar problemas utilizando 
medidas não padronizadas e padronizadas de 
comprimento (metro e centímetro). 

Problemas envolvendo medidas 
padronizadas e não-
padronizadas. 

 2ºT 
  

 

Medidas de 
capacidade e 

massa 

(EF02MA17) Estimar, medir e comparar 
capacidade e massa, utilizando estratégias e 
registros pessoais e unidades de medida não 
padronizadas ou padronizadas (litro, mililitro, 
grama e quilograma). Relações entre unidades de 

medida mais usuais  (metro, 
centímetro, milímetro, grama e 
quilograma, litro e mililitro). 

 

2ºT 

  

 

Compreender as unidades de medidas no 
contexto dos gêneros textuais que circulam em 
sociedade, em especial nos rótulos dos produtos 
e panfletos de propaganda. 

 

  

 

Identificar produtos que podem ser comprados 
por litro e quilograma. 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

 
 
 
 
 
 
 

Medidas de 
tempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medidas de 
tempo 

(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: calendário 
(dia, mês e ano). 

 2ºT 

  

 

Reconhecer os dias da semana e os meses do 
ano para registrar datas, indicando o dia, mês e 
ano em diferentes situações, na forma abreviada 
e escrita por extenso. Escrita de datas por extenso e 

abreviações.  

 

2ºT 

  

 

Utilizar o calendário para registrar e localizar 
datas relacionadas às diferentes situações 
vivenciadas e que fazem parte da cultura 
local/regional. 

 

  

 

Conhecer aspectos históricos relacionados às 
medidas de tempo. 

Medidas de tempo: aspectos 
históricos.  

 1ºT 
  

 

(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. 

Medições de intervalos de 
tempo. 

 1ºT 
  

 

Conhecer diferentes tipos de relógio (digital e 
analógico) e ler horas em relógios digitais e 
analógicos (hora exata). 

Medidas de tempo: relógio digital 
e analógico (hora exata).  

 2ºT 
  

 

Relacionar os acontecimentos diários aos 
registros de tempo (hora). 
 
 
 
 

Planejamento e organização de 
agendas. 

 1ºT 
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TEMÁTI
CA 
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CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Reconhecer instrumentos de medição da 
temperatura em seu contexto social de uso. 

Função social do termômetro.  3ºT 
  

 

Sistema 
monetário 
brasileiro 

(EF02MA20) Estabelecer a equivalência de 
valores entre moedas e cédulas do sistema 
monetário brasileiro, para resolver situações 
cotidianas. 

Medidas de valor: Sistema 
Monetário Brasileiro.  

 3ºT 

  

 

Reconhecer as cédulas e moedas que circulam 
no Brasil e alguns aspectos históricos 
relacionados. 

Reconhecimento de cédulas e 
moedas. Relações entre cédulas 
e moedas (trocas e destrocas). 

 3ºT 
  

 

Resolver e elaborar problemas envolvendo o 
sistema monetário brasileiro. 

Problemas envolvendo o 
Sistema Monetário Brasileiro.  

 3ºT 
  

 

Grandez
as e 

medidas 
 
 
 

(EF02MA21) Classificar resultads de eventos 
cotidianos aleatórios como “pouco prováveis”, 
“muito prováveis”, “improváveis” e “impossíveis”. 

Medida padronizada e não-
padronizada: comprimento, 
massa e capacidade. 

  
  

 

Medidas 
(padronizadas 

e não 
padronizadas) 

 

(EF03MA17) Reconhecer que o resultado de 
uma medida depende da unidade de medida 
utilizada. 

2ºT 

 
  

 

Compreender o conceito de grandezas, medidas 
e unidade de medida.  

 
  

 

Estimar grandezas utilizando unidades de 
medidas convencionais. 

Estimativa, medições e 
comparação de comprimentos, 
massas e capacidades. 

  3ºT 
 

 

Grandez
as e 

medidas 
 

Perceber a necessidade de utilizar unidades 
padronizadas e não padronizadas para realizar 
medições em diferentes situações do cotidiano. 
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E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

 Reconhecer e estabelecer relações entre as 
unidades usuais de medida como metro, 
centímetro, grama, quilograma, litro, mililitro, 
identificando em quais momentos elas são 
utilizadas. 

Relações entre metro e 
centímetro, quilograma e grama, 
litro e mililitro. 

  2ºT 

 

 

(EF03MA18) Escolher a unidade de medida e o 
instrumento mais apropriado para medições de 
comprimento, tempo e capacidade. 

Função social de instrumentos 
utilizados para medir 
comprimento, massa e 
capacidade. 

  2ºT 

 

 

Medidas de 
comprimento 

(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: 
estimativa e comparação. 

  
2º 
T 

 

 

Registrar o resultado de medições após a 
utilização de instrumentos de medida 
padronizado e não padronizado. 

Registros de medições.   1ºT 
 

 

Resolver e elaborar problemas envolvendo 
medidas de comprimento. Problemas envolvendo medidas 

de comprimento, massa e 
capacidade. 

  2ºT 
 

 

Compreender textos de diferentes gêneros em 
que há informações relacionadas às medidas de 
comprimento. 

  2ºT 
 

 



541 
 

UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

 
 
 

Medidas de 

capacidade 

 

 
 

Medidas de 
massa 

(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 padronizadas e não 
padronizadas de capacidades e 
massa. 

  2ºT   

Ler e registrar o resultado de uma medida de 
massa em diferentes tipos de balança (digital e 
de ponteiros, por exemplo). 

 

Registro de medidas de massa.   3ºT   

Resolver e elaborar problemas envolvendo 
medidas de massa e capacidade utilizando 
recursos didáticos manipuláveis ou digitais. 

Problemas de medidas de 
massa e capacidade. 

  3ºT   

Medidas de 
área 

(EF03MA21) Comparar, visualmente ou por 
superposição, áreas de faces de objetos, de 
figuras planas ou de desenhos. 

Comparação de áreas de faces 
de objetos, figuras planas e 
desenhos. 

  3ºT   

Identificar e comparar a área de figuras planas 
utilizando, como apoio, malhas quadriculadas. 

Comparação de áreas de figuras 
planas: malha quadriculada. 

  3ºT   

 
 

(EF03MA22) Ler e registrar medidas e intervalos 
de tempo, utilizando relógios (analógico e digital) 

Medidas de tempo: leitura e 
registro de horas.  

  1ºT   
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

 
 
 
 
 
 

Medidas de 
tempo 

 
 
 
 
 

para informar os horários de início e término de 
realização de uma atividade e sua duração. 

Relógio analógico e digital: 
relações entre horas, minutos e 
segundos.  

  1ºT   

Intervalos de tempo: início e 
término de acontecimentos. 

  1ºT   

Grandez
as e 

medidas 

Medidas de tempo: relações 
entre dias, semanas e meses do 
ano. 

  1ºT   

(EF03MA23) Ler horas em relógios digitais e em 
relógios analógicos e reconhecer a relação entre 
hora e minutos e entre minuto e segundos. 
Registrar as horas a partir da leitura realizada 
em relógios digitais e analógicos. 

Medidas de Tempo. 
 
Agrupamentos: bimestre, 
trimestre e semestre.  

  2ºT   

Registrar as horas a partir da leitura realizada 
em relógios digitais e analógicos. 

Grandez
as e 

medidas 

 
 
 
 
 

Medidas de 
tempo 

Compreender o modo como o tempo é 
organizado: 7 dias compõem 1 semana, 4 
semanas compõem 1 mês, 2 meses compõem o 
bimestre, 3 meses compõem o trimestre, 6 
meses compõem o semestre e 12 meses 
compõem o ano. 

      

Resolver e elaborar problemas envolvendo 
medidas de tempo (dias/semanas/meses, 
horas/minutos/segundos). Problemas envolvendo medidas 

de tempo. 

  

2ºT 

  

Compreender textos de diferentes gêneros em 
que a medida de tempo (horas e datas) se faz 
presente. 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

 
 
 
 

Medidas de 
comprimento 

 
Medidas de 

Massa 
 

Medidas de 
Capacidade 

 
 
 
 
 

(EF04MA20) Medir e estimar comprimentos 
(incluindo perímetros), massas e capacidades, 
utilizando unidades de medida padronizadas 
mais usuais, valorizando e respeitando a cultura 
local. 

Medidas de comprimento, 
medições e registro do resultado 
das medições. 

   2ºT  

Relações entre medidas de 
comprimento com os números 
racionais na forma fracionária e 
decimal. 

   2ºT  

Ler e registrar (de formas diversas) o resultado 
de medições de comprimento (incluindo 
perímetros), massa e capacidade considerando 
suas relações com os números racionais. 

Medidas de comprimento: 
perímetro. 

   2ºT  

Resolver e elaborar problemas, envolvendo 
medida comprimento (incluindo perímetro), 
massa e capacidade, utilizando diferentes 
estratégias: estimativa, cálculo mental, 
algoritmos e outras. 

Problemas envolvendo medidas 
de comprimento e perímetro. 

   2ºT  

Reconhecer e utilizar as unidades mais usuais 
de medida como: metro/centímetro/milímetro, 
quilograma/grama e litro/mililitro. 

   2ºT  

Ler e compreender textos que envolvem 
informações relacionadas às medidas de 
comprimento, massa e capacidade. 

Textos que apresentam medidas 
de comprimento. 

   2ºT  

Grandez
as e 

medidas 

 
Medidas de 

comprimento 
 

Medidas de 

Fazer conversões entre as unidades de medida 
de comprimento, massa e capacidade mais 
usuais: metro/centímetro/milímetro, 
quilograma/grama e litro/mililitro em situações 
diversas. 

Relações e conversões de 
unidade de medida de 
comprimento: 
metro/centímetro/milímetro.  

   2ºT  
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E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Massa 
 

Medidas de 
Capacidade 

 

Relacionar frações e números decimais no 
contexto das medidas de comprimento, massa e 
capacidade. 

Relações entre medidas de 
massa e capacidade com os 
números racionais na forma 
fracionária e decimal. 

   2ºT  

Medidas de 
área 

 

(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. 

Medida de superfície: área de 
figuras planas (malhas 
quadriculadas). 

   

3ºT 

 

Diferenciar medida de comprimento e medida de 
superfície. 

    

Estabelecer relações entre área e perímetro para 
reconhecer que duas ou mais figuras distintas 
em sua forma podem ter a mesma medida de 
área, no entanto, podem ter perímetros 
diferentes. 

Relações entre medidas de área 
e perímetro. 

   3ºT  

Resolver e elaborar problemas envolvendo 
medidas de área utilizando diferentes estratégias 
e recursos manipuláveis, malha quadriculada e 
recursos digitais. 

Problemas envolvendo 
comparação de áreas.  

   3ºT  

Medidas de 
tempo 

(EF04MA22) Ler e registrar medidas e intervalos 
de tempo em horas, minutos e segundos em 
situações relacionadas ao seu cotidiano, como 
informar os horários de início e término de 
realização de uma tarefa e sua duração. 

Medidas de tempo: relações 
entre horas, minutos e 
segundos.  

   1ºT  

Leitura e registro de horas em 
relógios digitais e analógicos. 

   1ºT  
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E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Resolver e elaborar problemas envolvendo 
medidas de tempo estabelecendo relações entre 
horas/minutos e minutos/segundos. 

Problemas envolvendo medidas 
de tempo.  

   1ºT  

Grandez
as e 

medidas 

 

Conhecer maneiras e possibilidades de 
agrupamento envolvendo medidas de tempo, 
tais como bimestre, trimestre, semestre, década, 
século e milênio em diferentes contextos. 

Agrupamentos: bimestre, 
trimestre, semestre, década, 
século e milênio. 

   1ºT  

Converter horas em minutos, minutos em 
segundos e horas em segundos no processo de 
resolução de problemas. 

Conversão de horas em minutos, 
minutos em segundos e horas 
em segundos. 

   2ºT  

Estabelecer relações entre as medidas de tempo 
e as frações (½ de 1 hora, ¼ de 1 hora etc.). 

Relações entre medidas de 
tempo e frações (1/2 de 1 hora, 
1/4 de 1 hora, 1/12 de 1 hora). 

   2ºT  

 
 

Medidas de 
temperatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(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. 

Medida de temperatura: 
comparação em diferentes 
regiões do Brasil.  

   3ºT  

Identificar o termômetro como instrumento de 
medida padronizado para medir temperatura, ler 
e registrar medições de temperatura no contexto 
de resolução de problemas. 

   3ºT  

Compreender textos em que aparecem medidas 
de temperatura (previsões de tempo), resolver e 
elaborar problemas relacionados a essas 
informações.  

Resolver problemas envolvendo 
medidas de temperatura.  

   3ºT  
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

(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. 

Textos que aparecem medidas 
de temperatura: previsões de 
tempo. 

   3ºT  

Leitura, medição e registros de 
temperatura: máxima e mínima 
diária.  

   3ºT  

Representações em gráficos de 
colunas: variação de 
temperaturas. 

   3ºT  

Grandez
as e 

medidas 

Sistema 
monetário 
brasileiro e 
outros de 

acordo com a 
cultura local 

(EF04MA25) Resolver e elaborar problemas que 
envolvam situações de compra e venda e formas 
de pagamento (cédulas e moedas, cartão de 
crédito e cheque), utilizando termos como troco, 
desconto, acréscimo, pagamento a prazo e à 
vista, lucro e prejuízo, enfatizando o consumo 
ético, consciente e responsável. 

Problemas envolvendo medidas 
de valor: Sistema monetário 
brasileiro. 

   2ºT  

Comparar, analisar e avaliar valores monetários 
em situações de compra e venda (vantagens e 
desvantagens). 

Formas de pagamento: cédulas 
e moedas, cartão de crédito e 
cheque. 

   2ºT  

Relações e significados de: 
troco, desconto, acréscimo, 
pagamento a prazo e à vista, 
lucro e prejuízo.  

   3ºT  

Comparação, análise e 
avaliação de valores monetários: 
Consumo ético, consciente e 
responsável. 

   3ºT  
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

 
 
 
 

Medidas de 
comprimento 

 
Medidas de 

massa 
 

Medidas de 
área 

 
Medidas de 

tempo 
 

Medidas de 
temperatura 

 
Medidas de 
capacidade 

 
 

Medidas de 
valor 

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

Problemas envolvendo as 
unidades de medidas mais 
usuais. 

    1ºT 

Compreender as medidas de comprimento e 
massa nos diferentes textos que circulam em 
sociedade. 

Relações entre medidas e 
números racionais 
representados na forma de 
número decimal e fração. 

    1ºT 

Compreender as medidas de comprimento, área, 
massa, tempo, temperatura, valor e capacidade 
nos diferentes textos que circulam em 
sociedade. 

    1ºT 

Utilizar o metro e o centímetro quadrado, como 
unidades de medida padronizada para resolver 
problemas que envolvem medida de área. 

Medidas de comprimento, 
massa, e capacidade: 
transformações de unidades de 
medidas no contexto de 
problemas. 

    1ºT 

Estabelecer relações entre medidas, números 
racionais (expressos na forma decimal e 
fracionária) e porcentagem. 
 

Problemas envolvendo medidas 
de tempo: década, século, 
milênio. 

    1ºT 

Grandez
as e 

medidas 

Medidas de tempo: conversões 
entre horas, minutos e segundos 
no contexto de problemas. 

    1ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Leitura e registro de horas em 
relógios digitais e analógicos 
(cálculos envolvendo intervalos 
de tempo). 

    1ºT 

Medidas de 
comprimento 

 
Medidas de 

área 
 

(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. 

Perímetro de polígonos.     3ºT 

Calcular a área e o perímetro de polígonos com 
e sem o auxílio de malhas quadriculadas. 

Relações entre medidas de área 
e perímetro. 

    3ºT 

Medidas de 
Volume 

(EF05MA21) Reconhecer volume como 
grandeza associada a sólidos geométricos e 
medir volumes por meio de empilhamento de 
cubos, utilizando, preferencialmente, objetos 
concretos (manipuláveis). 

Medidas de volume: centímetro 
cúbico e metro cúbico 
(empilhamento de cubos). 

    

3ºT 

Conhecer centímetro e metro cúbico por meio da 
ideia de empilhamento de cubos no contexto de 
resolução de problemas. 

    

Tratame
nto da 

informaç
ão 

Noções de 
acaso 

(EF01MA20) Classificar eventos envolvendo o 
acaso, tais como “acontecerá com certeza”, 
“talvez aconteça” e “é impossível acontecer”, em 
situações do cotidiano. 

Probabilidade: Classificação de 
eventos (acaso). 

2ºT     
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Tabelas 
Gráficos 

(EF01MA21) Ler e compreender dados 
expressos em listas, tabelas e em gráficos de 
colunas simples e outros tipos de imagens. 
Expressar por meio de registros pessoais, as 
ideias que elaborou a partir de leitura de listas, 
tabelas, gráficos e outras imagens. 

Leituras de gráficos 1ºT     

Tratame
nto da 

informaç
ão 

Pesquisa, 
organização, 
tratamento de 

dados e 
informações 

(EF01MA22) Realizar pesquisa, envolvendo até 
duas variáveis categóricas de seu interesse em 
universo de até 30 elementos, e organizar dados 
por meio de representações pessoais. 

Listas, tabelas, gráficos de 
colunas e imagens: leitura e 
elaboração. 

1ºT     

Elaborar formas pessoais de registro para 
comunicar informações coletadas em uma 
determinada pesquisa. 

Pesquisa, organização, 
tratamento de dados e 
informações. 

1ºT 

    

Representar as informações pesquisadas em 
gráficos de colunas e/ou barras, utilizando 
malhas quadriculadas. 

    

Eventos 
aleatórios: 

probabilidade 

(EF02MA21) Classificar resultados de eventos 
cotidianos aleatórios como “pouco prováveis”, 
“muito prováveis”, “improváveis” e “impossíveis”. 

Probabilidade: classificação de 
eventos aleatórios.  

 2ºT    

Resolver e elaborar problemas a partir das 
informações apresentadas em tabelas e gráficos 
de colunas ou barras simples. 

Problemas envolvendo tabelas e 
gráficos. 

 2ºT    

Dados e 
informação 

 
Tabelas e 
gráficos 

(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. 

Listas, tabelas de dupla entrada 
e gráficos de colunas simples ou 
barras. 

 1ºT    
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Compreender informações apresentadas em 
listas, tabelas, gráficos e outros tipos de imagens 
e produzir textos38 para expressar as ideias que 
elaborou a partir da leitura. 

 1ºT    

(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 com apoio de malhas 
quadriculadas. 

Pesquisa, organização, 
tratamento de dados e 
informações. 

 2ºT    

Ler e compreender legendas em diferentes 
situações. 
 
 

Legendas.  2ºT    

Resolver e elaborar problemas a partir das 
informações apresentadas em tabelas e gráficos 
de colunas ou barras simples. 

Problemas envolvendo tabelas e 
gráficos. 

 2ºT    

 
 
 
 
 
 
 

Sistema 
monetário 
brasileiro 

(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. 

Medidas de valor: Sistema 
Monetário Brasileiro.  

  1ºT   

Problemas envolvendo o 
Sistema Monetário Brasileiro. 

  1ºT   

Conhecer aspectos históricos relacionados ao 
sistema monetário brasileiro. 

História do dinheiro no Brasil.    1ºT   
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

 
 

Tratame
nto da 

informaç
ão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compreender os diferentes contextos em que o 
dinheiro é utilizado por meio da leitura de textos 
que circulam no comércio, situações de compra 
e venda, pesquisas de campo, trocas de 
experiências entre os pares e outras situações. 

Os textos que circulam no 
comércio: leitura de rótulos, 
panfletos, folhetos de 
propaganda e outros. 

  3ºT   

Reconhecer e estabelecer relações de troca 
entre as cédulas e moedas que circulam no 
Brasil, resolvendo e elaborando problemas que 
envolvem o sistema monetário brasileiro. 

Cédulas e Moedas do sistema 
monetário brasileiro: relações de 
troca.  

  1ºT   

Conhecer e utilizar palavras relacionadas ao 
contexto de comércio: a prazo, à vista, 
descontos e acréscimos, troco, prestações, 
crédito, dívida, lucro, prejuízo, cheque, cartão de 
crédito, boletos bancários e etc.). 

Problemas envolvendo os 
significados de vendas a prazo e 
à vista, descontos e acréscimos, 
troco, prestações, crédito, dívida, 
lucro, prejuízo, cheque, cartão 
de crédito e boletos bancários. 

  2ºT   

Noções de 
acaso 

Espaço 
amostral 
Eventos 

aleatórios 

(EF03MA25) Identificar, em eventos familiares 
aleatórios, todos os resultados possíveis, 
estimando os que têm maiores ou menores 
chances de ocorrência. 

Noções de acaso.    3ºT   

Espaço amostral.    3ºT   

Eventos aleatórios.   3ºT   

Dados 
 

Tabelas 

(EF03MA26) Resolver problemas cujos dados 
estão apresentados em tabelas de dupla 
entrada, gráficos de barras ou de colunas. 

Problemas envolvendo tabelas 
de dupla entrada e gráficos de 
barras ou colunas. 

  1ºT   
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tratame
nto da 

informaç
ão 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tratame
nto da 

informaç
ão 

 
Gráficos 

Resolver e elaborar problemas envolvendo 
dados organizados em tabelas e gráficos 
apresentadas nos diferentes gêneros textuais 
que circulam em sociedade 

  1ºT   

(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. 

Leitura, interpretação e 
comparação de dados 
apresentados em tabelas e 
gráficos. 

  2ºT   

Noções de frequência.    2ºT   

Produzir textos para expressar as ideias que 
elaborou a partir da leitura de tabelas de dupla 
entrada, gráficos de barras ou de colunas. 

Produção de textos que 
expressam ideias elaboradas a 
partir da leitura de gráficos e 
tabelas. 

  2ºT   

(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. 

Pesquisa, organização, 
tratamento de dados e 
informações. 

  2ºT   

Noções 
básicas de 

eventos 
aleatórios 

(EF04MA26) Identificar, entre eventos aleatórios 
cotidianos, aqueles que têm maior chance de 
ocorrência, reconhecendo características de 
resultados mais prováveis, sem utilizar frações. 

Noções de acaso.    2ºT  

Espaço amostral.     2ºT  

Eventos aleatórios.    2ºT  
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Dados 
 

Tabelas 
 

Gráficos 

(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 
comparação de dados 
apresentados em tabelas 
simples e de dupla entrada e 
gráficos de colunas e pictóricos.  

   3ºT  

Produção de textos síntese após 
análise de gráficos e tabelas. 

   3ºT  

Tratame
nto da 

informaç
ão 

Pesquisa 
estatística  

 
Dados 

 
Tabelas 

7 
Gráficos 

(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. 

Pesquisa, organização, 
tratamento de dados e 
informações.  

   

2ºT 

 

Analisar as informações coletadas para concluir 
e comunicar, oralmente e por escrito, o resultado 
das suas pesquisas. 

    

Resolver problemas envolvendo dados 
estatísticos e informações das diferentes áreas 
do conhecimento para compreender aspectos da 
realidade social, cultural, política e econômica. 

Problemas envolvendo dados e 
informações. 

   

2ºT 

 

Conhecer diferentes tipos de gráficos e tabelas     

Noções 
básicas de 

eventos 
aleatórios 

 

(EF05MA22) Apresentar todos os possíveis 
resultados de um experimento aleatório, 
estimando se esses resultados são igualmente 
prováveis ou não. 

Noções básicas de eventos 
aleatórios. 

    1ºT 
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UNIDAD
E 

TEMÁTI
CA 

OBJETOS DE 
CONHECIME

NTO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM CONTEÚDO(S) ESPECÍFICO(S) 1º 2º 3º 4º 5º 

Noções 
básicas de 

eventos 
aleatórios. 

 
Noções de 

probabilidade 

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

Noções de probabilidade.      2ºT 

Dados 
 

Gráficos 
 

Tabelas 
 
 

(EF05MA24) Interpretar dados estatísticos 
apresentados em textos, tabelas e gráficos 
(colunas ou linhas), referentes a outras áreas do 
conhecimento ou a outros contextos, como 
saúde e trânsito, e produzir textos com o objetivo 
de sintetizar conclusões. 

Tratamento de informações: 
textos, dados, tabelas, gráficos 
(colunas agrupadas, barras, 
setores, pictóricos e linhas).  

    2ºT 

Compreender informações e dados expressos 
em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas 
agrupados, gráficos pictóricos, de setores e de 
linha. 

Produção de textos como 
síntese de interpretações. 

    2ºT 

Tratame
nto da 

informaç
ão 

Dados 
Tabelas 
Gráficos 

(EF05MA25) Realizar pesquisa envolvendo 
variáveis categóricas e numéricas, organizar 
dados coletados por meio de tabelas, gráficos 
de colunas, pictóricos e de linhas, com e sem 
uso de tecnologias digitais, e apresentar texto 
escrito sobre a finalidade da pesquisa e a 
síntese dos resultados. 

Leitura e interpretação de 
gráficos e Tabelas. 

    1ºT 

 
 

4. Metodologia do Componente Curricular de Matemática 
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Rosa Neto (1994), ao abordar a história da Matemática, colocando os como uma construção social, sendo uma ciência 

desenvolvida a partir das necessidades sociais. Zymanski et al (1993, p.25) corrobora com esta idéia: 

 

[ ...] O conhecimento matemático, como todo conhecimento, é resultado da luta do homem pela sua sobrevivência e é visto como 

produto das relações do homem com a natureza e com outros homens, num processo contínuo de evolução. É essa perspectiva 

que dá ao conhecimento a condição de produto do trabalho humano.  

 

A matemática, nesse sentido, é reveladora de um modo de ser e pensar do homem, numa determinada época histórica. O 

conhecimento de conceitos matemáticos tem caráter social, por ser resultado da condição social do ser humano. No percurso da 

história, alguns pensadores conseguiram estabelecer a sistematização do pensamento matemático existente, isto é, realizaram 

sínteses do conhecimento de sua época. O aparecimento de alguns conceitos matemáticos em certos momentos históricos está 

ligado às exigências de conhecimento da humanidade, à busca de solução para os desafios apresentados pela realidade 

econômica e social e às possibilidades do momento. 

 O epistemólogo Jean Piaget, ao abordar a questão do desenvolvimento, fala sobre a interação entre sujeito e objeto, ou 

seja, que o conhecimento deriva de situações em que o indivíduo se depara com situações que possam instigá-lo a pensar, a 

questionar, assim se desenvolve e aproveita experiências anteriores para construir novas aprendizagens. 

 O professor, ao refletir sobre a visão de desenvolvimento psicogenético poderá perceber que necessitará propor situações 

que desafiem o pensamento das crianças, com materiais diversificados que auxiliem no manuseio, a experimentação com os 

mesmos, assim ocorrerá uma aprendizagem significativa. Aprender de forma significativa atribui um significado ao conteúdo que 

está sendo aprendido, não apenas memorizando, o aprendizado ocorre de fato, como coloca Coll (1994). Este é um grande 

desafio quando falamos da disciplina de matemática. Trabalhar com os algoritmos (situações formais de cálculo) de forma 

descontextualizada leva as crianças a não compreenderem os conceitos matemáticos como algo que faz parte da vida mesma, 
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que pode ser visualizado em uma ida ao supermercado, na divisão dos brinquedos com os amigos, na compra de algum produto 

que envolva troco, na classificação por algum atributo de peças de montar (cores, formas, tamanhos), entre outros. A matemática é 

desenvolvida com as crianças de maneira prática, por meio de resolução de problemas, que podem ser trabalhados desde a 

educação infantil. O professor no seu cotidiano pode questionar as crianças em situações simples, mas que ajudam a desenvolver 

o raciocínio e fazem com que as crianças observem o mundo à sua volta de maneira diferenciada. Observar e classificar por 

atributos dos objetos são atividades a serem estimuladas nas crianças, assim elas poderão desenvolver seu raciocínio lógico-

matemático. 

No que tange à alfabetização, por sua vez, ela abarca a linguagem matemática e, de acordo com Danyluk (2015): 

 [...] quando consegue realizar o ato de ler a linguagem matemática encontrando significado. E a escrita faz com que a 

compreensão existencial e a interpretação sejam desenvolvidas, fixadas e comunicadas pelo registro efetuado. Dessa forma, ser 

alfabetizado em matemática é entender o que se lê, o que se escreve e o que se entende a respeito das primeiras noções de 

aritmética, geometria, lógica e álgebra, dentre outros temas significativos para a construção de um conhecimento sólido nessa área. 

(DANYLUK, 2015, p. 15). 

 

É importante, portanto, alfabetizar matematicamente, considerando-se como aspectos dessa alfabetização a 

decodificação, a interpretação e o posicionamento que integra a argumentação e o confronto, as inferências, enfatizando a 

oralidade, o registro e a leitura. 

Em Matemática, recomenda-se o uso de gêneros discursivos que oportunizem explorar os objetos do conhecimento 

matemático, como bulas, tabelas, panfletos, folders, quadrinhos, leis, receitas, reportagens de revistas, notícias de diferentes 

jornais, poemas, símbolos, músicas, relatos orais, faturas de luz e de água, mapas, gráficos, entre outros, pois, ao fazê-lo, 

enfatiza-se, além dos aspectos quantitativos, também os qualitativos, na perspectiva de contribuir para análise da realidade.  

Para a sua efetivação, os objetos do conhecimento, ou seja, os conteúdos essenciais necessitam de encaminhamentos 

metodológicos adequados. Dessa forma, na abordagem dos conteúdos da matemática, indica-se como encaminhamento 
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metodológico a Resolução de Problemas, apoiada no uso de materiais manipuláveis, em brincadeiras e jogos, nas tecnologias 

digitais, dentre outros. 

Uma das formas mais acessíveis de proporcionar aprendizado aos alunos é a utilização da resolução de problemas como 

metodologia de ensino. 'A solução de problemas baseia-se na apresentação de situações abertas e sugestivas que exijam dos 

alunos uma atitude ativa ou um esforço para buscar suas próprias respostas, seu próprio conhecimento. O ensino baseado na 

solução de problemas pressupõe promover nos alunos o domínio de procedimentos, assim como a utilização dos conhecimentos 

disponíveis, para dar resposta a situações variáveis e diferentes. Sendo assim, quando se ensina através da resolução de 

problemas, ajuda-se os alunos a desenvolver sua capacidade de aprender a aprender, habituando-os a determinar por si próprios 

respostas às questões que os inquietam, sejam elas questões escolares ou da vida cotidiana, ao invés de esperar uma resposta já 

pronta dada pelo professor ou pelo livro-texto. 

Ao referir-se aos materiais manipuláveis, não se pode incorrer no erro de reduções teoóricas, cabendo a tarefa de 

reservar-lhes a dimensão que lhes é própria, de auxiliares na condição de recursos que contribuem na organização dos 

procedimentos teórico-metodológicos. Fiorentini e Miorim (1990) argumentam que, [...] antes de optar por um material ou jogo, 

devemos refletir sobre a nossa proposta político-pedagógica; sobre o papel histórico da escola, sobre o tipo de sociedade que 

queremos, sobre o tipo de aluno que queremos formar, sobre qual matemática acreditamos ser importante para esse aluno.  

Moura (2010) destaca que “[...] O que devemos considerar é a possibilidade do jogo colocar a criança diante de uma 

situação - problema semelhante à vivenciada pelo homem ao lidar com conceitos matemáticos” (MOURA, 2010, p. 105). Portanto, 

é preciso selecioná-los e utilizá-los criteriosamente e com intencionalidade. Utilizando-se dos jogos, o aluno vai se aproximando 

dos significados matemáticos antes mesmo de se familiarizar com a linguagem matemática formal.  

Nessa perspectiva, o desenvolvimento de cada indivíduo é marcado por três grandes instâncias de jogo: os jogos de 

exercício, em que a assimilação de novos conhecimentos, sobre si e sobre o mundo que o cerca dá-se na forma do prazer pela 

repetição dos primeiros hábitos; o jogo simbólico, em que a criança se apropria de conhecimentos sobre o mundo e conhece mais 
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sobre si a partir da atribuição de diferentes significados aos objetos e as suas ações - em fantasias, em faz-de-contas ou na 

possibilidade de viver diferentes histórias; e os jogos de regras, em que o "como fazer" do jogo é sempre o mesmo, 

regulamentando uma interação entre pares - nesses jogos, a criança se depara com o desafio de se apropriar das regras e 

encontrar estratégias para vencer dentro do universo de possibilidades criado pelo jogo.  

As tecnologias digitais são recursos que precisam estar aliadas ao trabalho com os conteúdos científicos, em situações 

que possibilitem ao aluno pesquisar, estabelecer relações entre os conteúdos escolares e a realidade, desenvolver o raciocínio, 

compreender e ampliar conceitos, atribuindo significado à aprendizagem e à sistematização dos conteúdos. Alguns recursos 

físicos, como o televisor, o vídeo, o computador e os programas, a calculadora, a internet, os aplicativos, os softwares, devido ao 

avanço tecnológico, não podem ser ignorados; porém, seu uso tem sido limitado pelas condições nas quais a escola está inserida. 

Os conteúdos estão organizados em unidades temáticas: Números e Álgebra, Geometria(s), Grandezas e Medidas e 

Tratamento da Informação, sendo que para cada unidade aborda-se, mesmo que de forma breve, algumas orientações teórico 

metodológicas para o trabalho com os objetos do conhecimento matemático. 

-  Números e Álgebra: Os números estão presentes em situações cotidianas, representam medidas, códigos , ordem e 

também são quantificadores. Para Kamii (2003):  

 

Na construção do conceito de número, é importante reforçar a necessidade de o aluno colocar os objetos em uma ordem, ou seja, 

separar aquilo que já contou daquilo que ainda falta contar, bem como colocar os objetos em uma relação de inclusão hierárquica, 

pois somente assim poderá quantificar os objetos de um determinado conjunto. É importante explorar possibilidades de compor 

uma quantidade, bem como diferentes formas de registrá-la por meio de desenhos, de gestos e de signos formais. KAMII (2003) 

 

Ao trabalhar com números e operações, destaca-se como as diferentes civilizações antigas faziam a contagem, 

ressaltando que as transformações desse processo ocorreram em função das necessidades humanas. Isso pode ser 
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compreendido ao explorar a história dos números, entre eles, os romanos, os egípcios e os indo arábicos e, ainda, a numeração 

nas diferentes bases, lembrando que hoje o sistema binário (base 2) é usado na computação. Amaral e Silva (2013) destacam que 

o trabalho com as diferentes bases requer ênfase na base 10, uma vez que a estrutura do nosso sistema de numeração é regida 

particularmente por dois princípios que o definem, o princípio do valor posicional, que se refere ao valor do algarismo e depende da 

posição que ocupa na representação, e o princípio do agrupamento de 10 em 10, ou seja, decimal, que se refere a cada 10 

elementos, troca-se por uma nova ordem.  

O trabalho dos números com a álgebra tem como finalidade a percepção de regularidades, de generalização de padrões e 

a propriedade de igualdade, e é fator fundamental no ensino da matemática. Essa relação fica evidente no trabalho com as 

sequências, em situações de completar ou construir, seguindo uma lei de formação, inicialmente com sequências de figuras e 

objetos familiares, sendo que no decorrer da escolarização deve ser aprofundado por meio de sequências numéricas, seguido 

pelas regularidades das operações de adição/subtração e multiplicação/divisão, bem como da investigação e da resolução de 

situações-problema. 

O trabalho com os números racionais deve se dar de modo articulado entre a representação fracionária, a representação 

decimal, a porcentagem em contextos de medidas, para que possa ter significado para os alunos. Quanto às operações com 

números racionais, a ênfase deve ser na representação decimal, no caso da representação fracionária, explorando situações em 

que apareçam frações homogêneas, ou em situações de frações heterogêneas explorar por meio das classes de equivalência. 

Ainda na unidade temática números, destaca-se a Matemática Financeira, que deverá oferecer orientações e informações 

que favoreçam a atuação consciente do cidadão. 

Ela não é apenas o trabalho mecânico com cálculo de porcentagens, mas instiga uma mudança de atitudes com relação 

às compras, às vendas, ao planejamento de sua mesada, aos empréstimos bancários realizados por seus pais, bem como aos 

rendimentos das aplicações financeiras, à análise dos impostos/tributos pagos pelos cidadãos e ao retorno desses como políticas 

públicas garantidas aos cidadãos pelos tributos pagos, entre outros aspectos. 
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- Geometria (s): Os objetos do conhecimento que compõem a unidade temática da geometria possibilitam o 

desenvolvimento da noção de espaço e as suas representações, pois a percepção na geometria, assim como as propriedades das 

formas/figuras planas e dos sólidos geométricos, em diferentes contextos possibilita a articulação com os outros eixos da 

Matemática e as demais áreas do conhecimento, sobretudo, a Geografia, Arte e Educação Física. 

A percepção espacial é a exploração, a locomoção e a organização do espaço em que vivemos. Tal percepção se dá de 

forma gradativa e a exploração inicia com a percepção de si mesmo e do espaço ao seu redor. Para Gonçalves, Gomes e Vidigal 

(2012): 

 As crianças nascem e vivem em um mundo de formas, o próprio corpo da criança pode ser entendido como seu primeiro espaço. E 

a percepção dele e do que o rodeia forma um contexto social repleto de informações de natureza geométrica, que na maioria, são 

geradas e percebidas pela criança desde cedo, quando ela se move na exploração do espaço ao seu redor” (GONÇALVES; 

GOMES; VIDIGAL, 2012, p. 23). 

 

Para o desenvolvimento de conceitos geométricos, o aluno deve ter como ponto de referência seu corpo, sendo de grande 

importância para o reconhecimento de um determinado espaço e a partir dele localizar-se utilizando noções espaciais, como 

profundidade, lateralidade e anterioridade. Ao realizar atividades de deslocamento à direita ou à esquerda, mudando a direção do 

trajeto, estamos explorando a ideia inicial de ângulo como giro (rotação), tendo como referência o movimento do próprio corpo. O 

ato de observar pode ser trabalhado por meio da observação da natureza, de seu espaço no bairro e de suas formas, como as 

cascas e os troncos das árvores, a forma dos cascos e o corpo dos animais, a forma das flores, os favos de mel das abelhas, as 

cascas de frutas, o contorno do Sol, da Lua e os frutos do pinheiro, analisando e comparando com as produções humanas, tais 

como: diferentes construções de casas, colunas de prédios, salas de aula, ruas e pontes.  

O valor estético e cultural das formas geométricas, presentes nas pinturas, nos passos ordenados de uma dança, na 

tatuagem, na moda, nas esculturas, no paisagismo, nas construções, nas cestarias (artesanato indígena), no artesanato (crochê, 
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macramê, bordados) etc., permitem observar a simetria e os padrões geométricos que se apresentam e trabalhá-los a partir do uso 

do quadriculado. É imprescindível a exploração de materiais manipuláveis, tais como: formas de sólidos geométricos, malhas, 

geoplano, tangrans, poliminós, caleidoscópios, mosaicos, tecelagens, dobraduras, quebra-cabeças, espelhos, histórias infantis, 

brincadeiras e o uso de aplicativos online e off-line, e, a possibilidade de construção de maquetes, culminando em representações 

planas, por meio de desenhos, croquis, mapas e planta baixa. A utilização desses e outros recursos viabilizam a exploração, a 

percepção e classificação dos sólidos geométricos e das figuras planas, estabelecendo relações, possibilitando manipular, 

analisar, comparar, discriminar, posicionar, perceber propriedades que os caracterizam, classificando-os por semelhanças e 

diferenças. Referente à Geometria Plana, é necessário que os alunos reproduzam moldes, utilizem malhas 

(pontilhada/quadriculada), régua (transferidor e esquadro), compasso e dobraduras. Ao usar malhas quadriculadas, é possível 

reproduzir, por exemplo, os padrões geométricos utilizados pelas tribos indígenas presentes na região, em seus trabalhos de 

trançados e cestarias. 

Quanto aos objetos de conhecimento em Geometria Espacial, os alunos podem reproduzir modelos de sólidos geométricos 

utilizando-se de papel, de palitos, de canudos, de embalagens, dentre outros materiais. Também, espera-se que: descrevam, 

identificando características e elementos desses sólidos geométricos, considerando a forma, o número de faces, as arestas e 

vértices; produzam e interpretem representações de sólidos geométricos considerando diferentes posições; e, nas planificações, 

percebam a composição de um objeto tridimensional nos espaços ocupados pelo homem tornando possível uma visão de 

totalidade. Isso deve ser feito de tal forma que possibilite comparar os objetos para perceber as relações quantitativas e 

qualitativas, a partir de critérios estabelecidos pelo próprio aluno e, gradativamente, por meio de critérios estabelecidos pelo 

professor. Ao analisar, por exemplo, rótulos e embalagens, além de perceber a sua forma, a data de validade, a composição, a 

massa, e outros dados, o aluno deve contrapor e argumentar sobre o produto, o seu uso, em que condições foi produzido, o 

trabalho humano que o produziu, o preço, o acesso e às alterações desse. 

Os aspectos destacados até aqui referem-se principalmente à Geometria Euclidiana, descrita por Euclides. Todavia, grafa-
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se geometrias no plural, por considerar as demais geometrias, denominadas Geometrias não Euclidianas que vêm avançando 

significativamente. Apesar de não serem abordadas nos Anos Iniciais, são referenciadas para, em um futuro próximo, demarcar 

um tema a ser desvelado. 

- Grandezas e Medidas: Na história da humanidade, sempre foram utilizadas medidas não padronizadas; somente com o 

advento das grandes navegações e a expansão do comércio é que foram padronizadas para satisfazer as novas necessidades. O 

trabalho a ser desenvolvido nesse campo deve permitir ao aluno identificar o percurso histórico da ciência, promovendo 

aprendizagens que permitam identificar a grandeza envolvida, selecionar a unidade e o instrumento de medida a ser utilizado, de 

modo a comparar a unidade de medida selecionada com a grandeza a ser considerada, entendendo que medir significa comparar 

grandezas de mesma espécie. Para tanto, deve-se trabalhar, na Educação Infantil e nos Anos Iniciais, as medidas não 

padronizadas e, gradativamente, introduzir as medidas padronizadas. Medir tecido na loja, a temperatura de uma criança, pesar os 

legumes no supermercado, medir sua pressão arterial, quanto recebe pelas horas extras trabalhadas e quanto pagam de juros na 

prestação atrasada, quantos megabytes têm a sua internet, são ações que fazem parte do cotidiano das pessoas. Elas são 

números comparativos que podem ser avaliadas por critérios como as dimensões, o tamanho, o volume, a escala e até mesmo a 

sua magnitude. Cada uma dessas unidades de medida passou por alterações ao longo da história, com a criação de novos 

sistemas e formas de medição. Nos dias atuais, todas as medidas são padronizadas pelo Sistema Internacional de Unidades (SI), 

como tempo, massa, superfície, volume, capacidade, comprimento, valor e outras. 

Ao trabalhar medidas de valor, não se deve apenas treinar o aluno para ser um consumidor consciente, saber fazer e 

conferir o troco, observar e comparar preços, mas ensiná-lo a analisar as relações de exploração presentes no processo de 

compra e de venda dos produtos, o seu custo, o preço inicial e final, a lógica do mercado de consumo, entre outros fatores. Os 

alunos têm, em sua maioria, familiaridade ou contato com o dinheiro. “Essa grandeza relaciona os números e medidas, incentiva a 

contagem, o cálculo mental e o trabalho com a estimativa. O uso de cédulas e moedas, verdadeiras ou imitações, constitui-se em 

um material didático-pedagógico” (BRASIL, 2008, p. 10). 
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No Sistema Monetário brasileiro, a criança tem contato com o uso da vírgula, cuja função é separar o número inteiro da 

sua parte decimal. Ela é uma convenção, um símbolo, e toda simbologia tem um importante papel na produção do conhecimento, 

bem como para sua comunicação. Cabe ao professor oportunizar ao aluno entender o significado desse símbolo. Estudar os 

números racionais relacionando-os com as medidas permite que os alunos articulem os conteúdos nas suas representações 

decimais e fracionárias.  

- Tratamento da Informação: Os objetos de conhecimento do eixo Tratamento da Informação possibilitam inserir a criança 

no universo da investigação estatística para compreender, interpretar, assim como superar situações do mundo que as cerca. O 

mundo é dinâmico e as informações vão e vêm rapidamente. Os dados numéricos ou qualitativos são coletados e organizados por 

meio de representações gráficas e representações tabulares expressos por índices, porcentagens, médias entre outros. E diante 

disso, conhecer ferramentas utilizadas para trabalhar o tratamento da informação em sala de aula torna-se fundamental para a 

formação de cidadãos críticos. 

Segundo Lopes (1999), fica para o ensino da Matemática o compromisso de não só ensinar o domínio dos números, mas 

também a organização de dados e leitura de gráficos e tabelas. Sob esta visão, incluir a Estatística apenas como um tópico a mais 

a ser estudado, em uma ou outra série do Ensino Fundamental, enfatizando apenas a parte da Estatística Descritiva, seus cálculos 

e fórmulas não levarão o estudante ao desenvolvimento do pensamento estatístico e do pensamento probabilístico que envolve 

desde uma estratégia de resolução de problemas, até uma análise de resultados obtidos. 

Os objetos de conhecimento propostos em Tratamento da Informação são: Combinatória, Probabilidade e Estatística. A 

Combinatória é um conteúdo que trabalha com o pensamento hipotético-dedutivo, base para o conhecimento científico, por 

intermédio do qual os alunos precisarão se desvencilhar do imediato, real e concreto e pensar no que é possível. Para isso, é 

preciso levantar hipóteses, pensar em estratégias para solução, manipular variáveis, enumerar possibilidades, desenvolvendo, 

assim, o raciocínio lógico matemático. Alguns teóricos discutem e advertem sobre a necessidade do ensino e da aprendizagem 

combinatória desde os Anos Iniciais, pois esse conteúdo possibilita a aquisição de novas habilidades, como defendem Borba et al. 
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(2014): 

[...] o desenvolvimento proporcionado pelo estudo da Combinatória não se limita a conhecimentos 

matemáticos, mas também a outras áreas, pois, na resolução de problemas combinatórios, os estudantes 

são estimulados a pensarem de modo hipotético, a levantarem possibilidades e a julgarem a adequação 

das possibilidades levantadas, a partir de uma grande variedade de situações. (BORBA et al., 2014, p. 

116). 

 

 Para a efetivação desse trabalho, é necessário o uso de materiais manipulativos, de situações com contextos próximos 

das vivências das crianças. O estímulo às diversas estratégias de resolução, tais como desenhos, listagens ou árvores de 

possibilidades e o trabalho com Resolução de Problemas, é caminho para o trabalho com o raciocínio combinatório, desde os 

Anos Iniciais em salas de aula. 

 A Probabilidade possibilita fazer previsões sobre as chances de um acontecimento qualquer ocorrer ou não, analisar um 

experimento aleatório, examinando os resultados obtidos; busca, pesquisa, cria e elabora modelos que possam medir a 

incerteza/acaso, uma vez que em nosso cotidiano situações de natureza aleatória sempre estão presentes, jogos como dados, 

bingo, cara ou coroa, entre outros, são experimentos nos quais não é possível determinar com certeza o resultado que será obtido, 

ou seja, são aleatórios, também denominados não determinísticos. 

A Estatística, por sua vez, é a ciência que envolve a realização de investigações a partir de uma variável, coletando, 

representando (organizando), interpretando e fazendo inferências sobre os dados e, a partir daí, colocar novas questões e reiniciar 

o ciclo investigativo de coletar e analisar dados. 

Os gráficos apresentam de forma rápida uma visão geral dos dados e, geralmente, de mais fácil compreensão e leitura. É 

fundamental que os alunos sejam estimulados a analisar as representações gráficas, apoiando-se sobre fatores que o determinam 

e não sobre a sua aparência. 

 Existem diferentes tipos de representações gráficas que podem ser trabalhados desde a Educação Infantil, dentre os 
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quais citamos alguns: o pictograma, o gráfico de colunas, o gráfico de setor e, ainda, os infográficos. A partir de vários temas, 

como diversidade racial (negros, índios, quilombolas, ribeirinhos, ciganos), questões ambientais (água, clima, lixo, os cuidados 

com o nosso planeta), sociais (moradia, uso indevido de drogas) e saúde pública (incidência de doenças, prevenção de doenças, 

vacinação, dentre outros). Por meio da leitura e da interpretação de gráficos, podemos trazer para discussão muitos temas 

importantes. 

É fundamental que a escola proponha um trabalho sistematizado com representações gráficas, considerando os diferentes 

tipos de gráficos, as unidades de medidas e as suas subunidades, para que, de fato, possam analisar às estratégias utilizadas pela 

mídia para mascarar, omitir, manipular, minimizar as informações, que são de interesse social. 

O trabalho com gráficos e tabelas deve fazer parte da rotina escolar, uma vez que permite ao aluno compreender o mundo 

a partir de ferramentas matemáticas, indo além do campo perceptível, lendo, implicitamente as informações contidas em tabelas 

ou gráficos e interpretando-os com o rigor científico do conhecimento matemático. 

Baseando-se no PPP da Escola Bartolomeu Bueno da Silva, a disciplina de matemática de acordo com seus conteúdos 

comtemplará os seguintes desafios contemporâneos. 

 

4.1 Educação fiscal/ educação tributária 

 

Portaria Interministerial 413/02 MF/MEC implementa o Programa Nacional de Educação Fiscal-PNEF. Decreto Estadual 

5.739 da Educação Básica. /12 – Educação Fiscal. Institui o Programa Estadual de Educação Fiscal – PEEF/PR. Obrigatoriedade: 

Instituições de ensino da Educação Básica.  

 

4.2 Educação alimentar 
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Lei Federal n.º 11.947/2009. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar. Obrigatoriedade: Instituições de ensino 

da Educação Básica. Tais como: Dia da Fruta – mensal, cardápios diversificados, seguindo orientações de nutricionistas 

responsável pela alimentação escolar, palestras educativas a respeito. 

 

4.3  Plano De Transição  

 

Este plano se trata do ensino fundamental I e a importância da articulação de uma turma para a outra no que diz respeito 

ao ensino, com vistas à continuidade da aprendizagem e ao desenvolvimento dos estudantes que mudam de uma fase para outra, 

para que concluam a escolaridade obrigatória com qualidade. Sendo que essa transição é um desafio para o aluno, e também o 

educador, porem se deve levar em consideração a relação professor (a) x estudante, retratando os processos de avaliação da 

aprendizagem em todas as suas dimensões, registros e sistematização da vida escolar do estudante. E, por fim, apresenta as 

orientações para as ações referentes à transição do aluno do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental I da Escola Municipal do campo 

Bartolomeu Bueno da Silva.  

- Transição da Educação Infantil para o 1ºano: Os anos iniciais da escolaridade tem grande importância para a vida do 

educando, pois formam uma base para as demais séries, principalmente quanto aos conceitos e relações em Matemática, que 

serão utilizadas posteriormente, ao longo de sua vida escolar. Quando uma criança chega à escola, deve-se respeitar o 

desenvolvimento dela, visto que ela traz consigo toda uma vivência, desenvolvida através de suas experiências do dia-dia, muitas 

destas vem de brincadeiras e do envolvimento com o meio que vive. Para que a transição seja de forma fluida e tranquila será 

organizada com atividades significativas, por meio de procedimentos didáticos metodológicos diversificados 

- Transição do 1º Ano para o 2º Ano: Proporcionar o contato direto dos alunos com a professora da serie seguinte, dando-

lhes oportunidades de socialização e relação de confiança entre os alunos e professor. O professor deverá fazer uma retomada de 

conteúdos trabalhados no ano anterior, verificando o que o aluno já sabe, podendo assim dar continuidade no processo de 
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construção do saber, isso se dará em forma de roda de conversa, debate, visitas entre salas... 

- Transição do 2º Ano para o 3º Ano: Promover um intercâmbio de socialização dos alunos com a professora do 3º Ano, 

podendo ser de forma dinâmica, lúdica ou através de entrevista para que o aluno não se sinta inibido com a troca de professor na 

série seguinte, fazer um passeio, sempre dando orientação sobre as mudanças que sofrerá com a mudança de ano. Já o professor 

do 3º Ano deverá explorar o conhecimento prévio do aluno e sua realidade a fim de adquirir informações de como está o processo 

de ensino e aprendizagem do aluno, apresentar aos alunos as influências que a Matemática tem no cotidiano, para ajudar na 

aproximação entre eles e a disciplina, assim podendo vê-la como necessária para sua vida. 

- Transição do 3º Ano para o 4º Ano: Proporcionar ao educando o contato direto com a professora da série seguinte 

podendo convidá-la a vir na sala de aula e fazer uma roda de conversa com os alunos, se achar necessário, a confecção de 

bilhetes ou cartas passando dos alunos da série seguinte. No início do ano letivo o professor do 4º ano deverá fazer um trabalho 

investigativo, verificando o que o aluno já sabe em relação aos conteúdos trabalhados e utilizar diversos recursos didáticos 

pedagógicos e metodológicos para ampliar o conhecimento do educando, podendo estabelecer metas a serem alcançadas para 

recuperação de estudos durante o ano letivo e objetivos almejados, através da observação, reflexão, análise crítica, interpretação 

de dados, convívio social, jogos e participação dos alunos nas atividades práticas. A matemática deve causar nos alunos 

descobertas, e o professor deva ser o mediador dos questionamentos e das investigações, fazendo com que estas causem nos 

alunos interesse pela disciplina. 

- Transição do 5º Ano para o 6º Ano: O professor do 5º Ano deverá proporcionar ao aluno uma visita no Colégio qual o 

aluno será recebido no 6º Ano para o reconhecimento do ambiente, conhecendo assim os professores da disciplina de matemática 

e ficando a par de como funciona aquele estabelecimento, como neste ambiente já é de fácil acesso pois a escola estadual se 

localizar no mesmo prédio. 

No que se refere a Flexibilização Curricular, de acordo com o Currículo Básico, os conhecimentos são construídos para 

responder a essas necessidades em diferentes tempos e espaços sócio-históricos, compreendendo a Matemática como ciência 



568 
 

viva, em transformação e que tem, como objeto, o estudo das relações quantitativas e das formas espaciais nas produções 

humanas. 

O ensino da Matemática deve propor a interação dos conteúdos com as demais disciplinas, pois os compreendemos como 

parte da totalidade do conhecimento, mesmo quando marcados pela especificidade de cada área, que não pode, na totalidade, 

perder essa marca. Essa perspectiva exige uma postura comprometida e coletiva no processo de planejamento atendendo as 

necessidades educacionais de todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. 

 

5. Avaliação do Componente Curricular Matemática 
 
 
No processo de Avaliação e Recuperação de Estudos, necessita-se definir seus objetivos, que podem ser aplicados a 

partir das práticas pedagógicas, sendo que esses objetivos devem definir os critérios de avaliação a serem utilizados. 

Normalmente, encontram-se divergências entre o que se estabelece como objetivo e o que se avalia. Os objetivos devem 

expressar exigências significativas de análise, de observação e de síntese para minimizar as exigências de mera memorização e 

reprodução, e devem se referir a "conteúdos relevantes”. Valorizar os caminhos percorridos pelos alunos na resolução de 

problemas com os algoritmos, argumentação, raciocínios, oralidade, seu crescimento contínuo e as suas tentativas de resolução, é 

importante, no trabalho específico da matemática. Faz-se necessário olhar o erro como indicativo de processo não concluído, que 

expressa aquilo que o aluno não realiza sozinho e que, com auxílio do professor ou de outra criança, poderá realizar.  

Nesse sentido, Pinto (2009) destaca que: 

[...] é possível inferir implicações didáticas, como, por exemplo, constatar que os erros decorrem de concepções adquiridas 

anteriormente, e reconhecer que o próprio processo de ensino pode ser um elemento gerador de erros. Nessa perspectiva, o erro 

pode contribuir positivamente para o processo de ensino-aprendizagem, desde que se modifique a atitude de condenação do aluno 

como o único culpado pelo erro, e que se faça um tratamento preventivo dos erros. Quando um aluno comete um erro, ele expressa 

o caráter incompleto de seu conhecimento. Esta é, na verdade, uma oportunidade de o professor ajudá-lo a adquirir o 
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conhecimento que lhe falta, ou levá-lo a reconhecer por que errou. (PINTO, 2000, p. 54). 

 

Ao resolver situações que envolvam domínio de diferentes conhecimentos matemáticos, o aluno nem sempre fará uso da 

mesma forma de resolução utilizada pelo professor para chegar ao resultado; porém, apesar disso, o professor deve analisar a 

validade do caminho percorrido e valorizá-lo, criando, a partir disso, novas mediações para realizar uma intervenção pedagógica 

que contribua para avançar na apropriação dos conhecimentos matemáticos. O cômputo de quem fez a tarefa sem analisar o 

como foi feita; a correção do resultado final das questões, sem nos preocuparmos com a construção ou sem olharmos o erro como 

tentativa ou construção provisória, são procedimentos que precisam ser repensados na prática docente. Para acompanhar o 

processo de aprendizagem, indica-se a organização de uma pasta com suas produções, o que possibilita analisar o avanço na 

apropriação de conceitos matemáticos, e essa pasta seria o resultado da produção de todo período em que o aluno esteve na 

escola. Ao utilizar um instrumento para avaliar, devemos ter alguns cuidados: que os instrumentos sejam variados, provas escritas, 

trabalhos orais e escritos, observação sistemática, trabalho em grupo, dentre outros, e que denotem a expressão pessoal; as 

questões propostas tenham objetividade; que estejam de acordo com os objetivos estabelecidos e que esses sejam significativos; 

que exijam raciocínio lógico, aplicação de conhecimentos, originalidade, organização de ideias e, principalmente, contribuam para 

a formação de um ser pensante. Esse redimensionamento não pode significar a repetição de estratégias, mas novas mediações 

com uso de diferentes instrumentos. Com relação à avaliação dos alunos com necessidades especiais, é importante que sejam 

analisadas as condições e as possibilidades de cada um, e que essa seja feita oferecendo-se a eles as condições para que 

possam expressar toda a sua aprendizagem.  

A avaliação do processo de ensino de aprendizegem deve ter embasamento no PPP da instituição, a qual coloca que 

avaliação deve ser formativa, diagnóstica e processual, além disso prevê também momentos distintos de avaliação escolar por 

meio de dois instrumentos de avaliação, com oferta de recuperação. 
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Os processos avaliativos estão previstos em calendário escolar, devendo ser registrados no livro de chamada da turma, 

bem como a disciplina e devem ser aplicados de acordo com o planejamento, de forma clara e objetiva, em momentos distintos 

durante o trimestre. 
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