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APRESENTAÇÃO 
 

 
Aprendi, aprendemos que educar é revelar saberes, significados, 
mas, antes de mais nada, revelar-nos como docentes educadores 
em nossa condição humana. É nosso ofício. É nossa humana 
docência (ARROYO, 2000, p. 67). 
 

Com a homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) referente às 

etapas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, uma política pública que define os 

direitos de aprendizagem de todas as crianças e todos os estudantes, o Município de Portão 

construiu o presente documento denominado Documento Orientador Curricular – Território 

de Portão (DOCTP).  

As instituições de ensino ofertam uma prática pedagógica centrada na aprendizagem 

com o intuito de garantir que nossas crianças e nossos estudantes ampliem seus saberes, 

pois acreditamos que é o que move nossos profissionais da educação a querer aperfeiçoar 

ainda mais suas práticas. Dessa forma, as mesmas estão comprometidas em fazer a 

diferença na educação de nosso Município. Juntos somos capazes de promover as 

mudanças que consideramos necessárias e possíveis. A arte de educar requer 

generosidade, partilhar o que somos e o que acumulamos com a experiência que a vida nos 

proporcionou. 

Construir o Documento Orientador Curricular para o Município de Portão é motivo de 

muito orgulho, este, trouxe contribuições de extrema relevância. O Documento representa a 

garantia do direito de aprender de nossas crianças e nossos estudantes, com a clareza de 

que é um suporte na construção de um currículo local. Foi uma construção coletiva 

constituída por diretrizes e linhas de ações básicas que configuram a proposta curricular a 

ser desenvolvida pelas instituições de ensino públicas e privadas, sendo uma referência 

comum para todos. 

Vale destacar que o registro da construção coletiva pressupõe a reflexão e a 

discussão crítica da educação com a finalidade de repensá-la: qual a educação que 

queremos para as crianças e os estudantes do Município de Portão! Dessa forma, contou-se 

com a colaboração de todos os profissionais da educação para a elaboração do currículo do 

nosso Município, tendo como base um referencial teórico comprometido com as 

expectativas das escolas e com a aprendizagem.  

Nesse sentido, entendemos que a educação ressignifica-se por meio de um ensino 

que possa atender às demandas das crianças e dos estudantes inseridos em um contexto 

histórico e social complexo, bem como de uma prática educativa planejada e sistematizada 

durante um longo e contínuo período. Essa prática deve propiciar qualidade ao processo 

educacional ao criar condições e oportunidades para o desenvolvimento de habilidades e 



 

competências, e para que as crianças e os estudantes aprendam conteúdos necessários 

para enfrentarem e resolverem diferentes desafios, assegurando-lhes o direito de uma 

aprendizagem significativa, imprescindível à atuação crítica e transformadora. 

Cumpre enfatizar que o DOCTP foi construído à luz da BNCC, porém apresenta em 

sua estrutura especificidades que buscam garantir o acesso e permanência das crianças e 

dos estudantes na escola, favorecendo as condições necessárias para um aprendizado de 

qualidade para todos. Teve como objetivo favorecer o desenvolvimento de habilidades e 

competências no uso de instrumentos e conteúdos considerados essenciais pelos 

profissionais da educação participantes dessa construção. Assim, nossos profissionais da 

educação tiveram a preocupação e a oportunidade de revisar suas práticas metodológicas 

propondo novas alternativas. É possível analisar essa preocupação, com base em Libâneo 

(2004), ao enfatizar que uma formação constante, que se prolonga por toda a vida, torna-se 

categórica numa profissão que lida com a transmissão e internalização de saberes e com a 

formação humana, numa época em que se reconstroem os currículos, introduzem-se novas 

tecnologias, acentuam-se os problemas sociais e econômicos, modificam-se os modos de 

aprender e de viver, reconhece-se a diversidade social e cultural dos estudantes. 

Nesse contexto, a atuação das equipes gestoras das escolas é de suma importância, 

ao promover a organização, a mobilização e a articulação de todas as condições materiais e 

humanas necessárias para garantir o avanço pedagógico do processo educativo da 

instituição de ensino. Desse modo, por meio de uma gestão participativa, o gestor escolar 

tem o desafio de provocar mudanças nas práticas pedagógicas que promovam a qualidade 

da educação oferecida, visando atingir as metas estabelecidas, construindo a identidade da 

escola e respeitando a identidade dos sujeitos que dela fazem parte.  

Diante do exposto, ressaltamos o nosso compromisso na efetivação de nosso 

documento e, assim, potencializar políticas educacionais importantes que juntas ajudam a 

reduzir as desigualdades garantindo os direitos de aprendizagens. Além disso, prima pelo 

trabalho em equipe, oportuniza uma educação de excelência e com iguais possibilidades 

para todos. 

 

Rosaura Guimarães Correa Gomes 

Secretária de Educação, Cultura, Desporto e Turismo 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente Documento, denominado Documento Orientador Curricular-

Território de Portão (DOCTP), foi constituído por diretrizes e linhas de ação básicas 

que configuram o que os professores e equipes pedagógicas das escolas das redes 

públicas e privadas e da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e 

Turismo do Município esperam que sejam desenvolvidas pelas instituições 

educacionais portonenses, assegurando o direito de aprender das crianças e dos 

estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, segundo os 

pressupostos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do Referencial 

Curricular Gaúcho (RCG).  

Na parte inicial, constam textos discorridos a partir de concepções referentes 

a etapas, modalidades oferecidas e conceitos fundamentais a serem discutidos, 

avaliados, refletidos e ressignificados, a fim da conquista da excelência na educação 

do Município de Portão.   

A revisão do currículo, dando origem ao DOCTP, deu-se a partir do ano de 

2018 quando grupos de professores e equipes gestoras e pedagógicas dividiram-se 

por etapas, Educação Infantil e Ensino Fundamental, e por áreas do conhecimento 

para apropriar-se, estudar e refletir a proposta da BNCC e do RCG, bem como, para 

pensar possibilidades para revisão do currículo de Portão. 

No ano de 2019, efetivou-se a escrita do Documento a partir da participação 

de todos os professores da Rede e de outros sistemas de ensino, bem como com 

gestores e equipes pedagógicas. A participação dos professores nas discussões 

garantiu uma relação mais significativa e aproximada das escritas com a prática de 

sala de aula. Os professores tiveram a oportunidade de ouvir colegas de outras 

áreas e de outros segmentos, bem como conduziram suas falas de forma 

democrática e criativa. 

Os grupos ora divididos por etapas e ora por áreas do conhecimento e anos 

escolares, bem como por modalidades encontraram-se alguns períodos a noite e 

também durante três dias inteiros denominados dias D (denomina-se dia D para o 

dia em que o Estado do Rio Grande do Sul sugeriu a parada de atividades docentes 

ligadas diretamente aos alunos e proporcionou um momento de discussão sobre a 
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BNCC e o RCG), os quais foram momentos produtivos de discussões, reflexões e 

registros. Nos dias D, contamos com a valiosa colaboração dos coordenadores que 

foram professores, diretores, orientadores e supervisores que se disponibilizaram em 

coordenar grupos de trabalho e fazer os registros das produções.  

Dessa construção, definiram-se as competências conceituais e os objetivos 

de aprendizagens por campos de experiências na Educação Infantil e habilidades, 

competências e conceitos estruturantes por áreas do conhecimento e anos 

escolares no Ensino Fundamental. Os conteúdos por anos também foram 

revisitados, sofrendo alterações, conforme as necessidades locais, alinhados à 

BNCC. A importância desse momento refere-se à possibilidade de territorializar 

pedagogicamente as competências, habilidades, os objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento e os objetos do conhecimento voltados para a criança/estudante e 

seu lugar. Isso não significa que a criança/estudante de Portão aprenderá somente o 

que necessita para viver em Portão. O significado está em partir da 

criança/estudante e de seu lugar para compreender de forma competente o mundo 

em que vive e viverá. 

A partir de 2020, precisamos implementar nosso DOCTP de forma 

qualificada, responsável, paciente, comprometida, com pertencimento e em regime 

de colaboração, o que já vem ocorrendo desde o início desse processo. 

O conteúdo deste Documento abre caminhos para que os profissionais da 

educação, de modo especial o professor, juntamente com as equipes pedagógicas e 

gestoras, coloquem em prática as reflexões presentes nesta construção com 

competência, criatividade e compromisso, planejando e executando de forma 

dinâmica e comprometida o cotidiano da sala de aula. Esse processo de construção 

coletiva e democrática, juntamente com a formação continuada dos profissionais em 

educação, representa a preocupação com as crianças e os estudantes portonenses, 

tendo sempre como foco a competência maior do estudante de Portão a ser 

consolidada ao final do Ensino Fundamental.  

 

Andréia de Oliveira  

Coordenadora dos trabalhos da construção do DOCTP 
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1.1. Competência maior do estudante da rede de ensino de Portão 

 

Ler de forma crítica, consciente e reflexiva o mundo, projetando-se espacial e 

historicamente no futuro, respeitando a diversidade e sensibilizando-se com o outro, 

desenvolvendo a empatia e a alteridade. Comunicar-se com objetividade e clareza, 

levando em consideração a variação linguística e inferindo para construir propostas 

que modifiquem a sociedade, ao mesmo tempo ouvir o outro com respeito. 

Desenvolver o gosto pela leitura, compreendendo e interpretando diferentes gêneros 

textuais. Resolver situações-problema, utilizando-se de estratégias próprias com 

raciocínio lógico, utilizando-se de diferentes linguagens como as tecnológicas. Ser 

investigativo e transformador da realidade por meio da pesquisa, pensando no bem 

social e numa sociedade mais justa. Reconhecer a necessidade do cuidado com a 

saúde e a preservação da vida, agindo com consciência sustentável. Desenvolver a 

sensibilidade artística, reconhecendo a arte como forma de manifestação social e 

transformação de ideias.  

 

 

1.2. Filosofia 

 

Partindo do princípio de que a educação é um direito de todos, dever do 

estado e da família, proclamado no artigo 205 da Constituição Federal de 1988, 

concretiza-se como primeiro direito social que, de acordo com Cury (2007), a 

efetivação desse direito envolve desde os princípios e as regras da administração 

pública até as diretrizes que conduzem os currículos escolares. Desse modo, a 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo de Portão considera 

que o direito à educação potencializa a emancipação, para tanto acredita que a 

busca permanente pela educação de excelência no Município de Portão deva 

ocorrer por meio de diretrizes efetivas, bem como pela formação continuada dos 

professores e das equipes gestoras.  

Compreende a educação como construção coletiva permanente, baseada na 

formação integral e no estímulo do raciocínio das crianças e dos estudantes. 

Incentiva a cidadania, a cooperação, a empatia, a justiça, o respeito, a valorização 

da vida, a diversidade e a solidariedade. Propõe, ainda, que as escolas da rede 

municipal de ensino de Portão embasem suas propostas pedagógicas no trabalho 

em equipe, na troca e na participação ativa das crianças e dos estudantes no 
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processo de ensino e aprendizagem, utilizando-se, preferencialmente, da 

metodologia de projetos e demais metodologias ativas. Propostas essas que 

contribuam para a solução de problemas e para a conscientização e construção da 

autonomia moral e intelectual de todos os envolvidos no processo educativo. 

 

 

1.3. O letramento científico 

 

O desenvolvimento do letramento científico, segundo a BNCC, envolve a 

capacidade de compreender e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico) e 

também de transformá-lo com base em aportes teóricos e processuais da ciência 

(BRASIL, 2017). 

O olhar para o letramento científico também emerge ao observarmos a 

segunda competência norteadora da BNCC: Pensamento Científico, Crítico e 

Criativo. Por meio dessa competência, devemos exercitar na criança/estudante a 

curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 

investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para 

pesquisar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 

soluções com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

 Na caminhada percorrida durante a criação do Documento Orientador 

Curricular – Território de Portão, ao falar em letramento científico, naturalmente, 

entendeu-se que as metodologias ativas que vêm sendo desenvolvidas em nossa 

rede de ensino contemplam esse aspecto, com: Iniciação Científica (IC) e a 

metodologia de projetos desenvolvida pelo Programa União Faz a Vida (PUFV).   

A IC assumiu importância em nosso Município, sua dimensão pôde ser 

notada em 2017 quando a mostra de projetos de Portão, intitulada anteriormente 

Feira de Ciências passou a ser Feira de Iniciação Científica de Portão (FEICIP), 

visando distanciar a associação de ser uma prática de professores exclusivamente 

do componente curricular de Ciências. Essa troca deu voz e credibilidade aos 

professores de diversos componentes curriculares a ocupar esses espaços. Na 

FEICIP são apresentados aproximadamente 50 projetos de escolas das redes 

municipal, estadual e privada, representando mais de 300 projetos realizados em 

Portão anualmente.  
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O PUFV também se aproxima do conceito de letramento científico da BNCC 

ao desenvolver por meio de sua metodologia de projetos a intencionalidade 

pedagógica de transformar o mundo por meio do olhar investigativo de sua própria 

comunidade, visando os princípios de cooperação e cidadania. No ano de 2019, 

foram elaborados 133 projetos nas escolas municipais por meio do programa. 

O número expressivo de projetos é resultado quantitativo do que vem sendo 

realizado. Mas olhar só para os números sem enfatizar os processos de 

aprendizagem que a pesquisa possibilita pode levar a um equívoco, ressaltando o 

caráter performático que tem como base apenas a quantidade de projetos 

apresentados (CASTRO, 2018). A performatividade dos eventos de socialização de 

IC (BOCASANTA, 2013) é mitigada no Município de Portão, pois, desde 2014, as 

escolas municipais recebem assessorias pedagógicas sobre o trabalho com 

metodologias ativas, contam com profissionais que acompanham os processos 

diretamente nas escolas e com formação continuada com ênfase no processo de 

aprendizagem e acompanhamento dos projetos de IC por parte dos supervisores no 

cotidiano escolar, visando estabelecer aprendizagens significativas às 

crianças/estudantes. Essas ações promovem engajamento de grande parcela dos 

professores, os quais já não conseguem planejar seu ano letivo sem os projetos. 

A BNCC aponta a área das Ciências da Natureza para o papel de assegurar 

atividades que constroem conhecimentos sistematizados de Ciências, oferecendo-

lhes elementos para que compreendam fenômenos de seu ambiente imediato até 

temáticas mais amplas (BRASIL, 2017). As Ciências da Natureza oportunizarão à 

criança/estudante vivenciar momentos de investigação que lhes possibilitem 

exercitar e ampliar sua curiosidade, aperfeiçoar sua capacidade de observação, de 

raciocínio lógico e de criação, desenvolver posturas mais colaborativas e 

sistematizar suas primeiras explicações sobre o mundo natural e tecnológico, tendo 

como referência os conhecimentos, as linguagens e os procedimentos próprios das 

Ciências da Natureza. Nos encontros para construção deste Documento, 

professores salientaram que essa responsabilidade é das ciências de todas as áreas 

do conhecimento da BNCC, em especial a participação das Ciências Humanas e os 

componentes curriculares de História e Geografia que também possuem seus 

próprios procedimentos para que a criança/estudante tenha essas oportunidades. 
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Dessa forma, foi feita a escolha de criar no DOCTP um texto sobre o 

letramento científico em que convidamos cada professor, independente de sua área 

de conhecimento, a trabalhar em prol do letramento científico, para que possamos 

compreender a sua importância no seu papel em alcançar a criança/estudante em 

sua capacidade de entender e atuar no mundo, transformar o contexto e a 

sociedade em que vive e valorizar o ensino de Ciências, seja humana, exata, 

natural, etc. 

Assim, o letramento científico é um comprometimento de todos, ainda mais 

que precisamos provocar redefinições no processo de ensinar. Hoje, o professor é 

visto como mediador ou facilitador das aprendizagens, cabendo aos alunos um 

papel mais proativo e autônomo, ou seja, eles se tornam aprendentes (BIESTA, 

2013). 

Ao dar continuidade a este trabalho, propomos aos professores que não 

deem respostas prontas ou que solucionem os problemas encontrados pelas 

crianças/estudantes, mas que despertem o ato de descobrir o conhecimento através 

da pesquisa e de seu desenvolvimento, chegando, assim, aos objetivos que eles 

almejam. Isso porque, na IC, a criança/estudante atua como sujeito empreendedor 

de sua aprendizagem, pois escolhe o que quer aprender, ao determinar a temática 

de sua pesquisa, e como quer aprender, ao delinear o percurso metodológico que 

lhe permitirá alcançar os objetivos da pesquisa (CASTRO, 2018).  

Portanto, precisamos garantir que no final do Ensino Fundamental o 

estudante acesse a diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo 

da história por meio da leitura, compreensão e interpretação de artigos e textos 

científicos e que também saiba elaborá-los, interpretar dados e informações de 

maneira precisa, considerando o contexto em que foram produzidos. A partir desses 

conhecimentos, esperamos que o estudante se posicione criticamente com base em 

critérios científicos, que seja capaz de explorar ideias, de elaborar perguntas e 

planos de investigação para pesquisar uma questão ou solucionar um problema 

cotidiano com soluções inovadoras, estéticas e éticas. Por fim, que o estudante 

tenha a capacidade de fazer uso social daquilo que se aprende, ou seja, de gerar 

um movimento de intervenção que modifique o meio em que vive. 
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1.4. A Educação Infantil no território de Portão: reafirmando o lugar da 

criança no documento orientador curricular 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI, Resolução 

CNE/CEB nº 5/2009), em seu Artigo 4º, definem a criança como  

 

sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas 
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona 
e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura 
(BRASIL, 2009).   

 

Nesse contexto e a partir das importantes contribuições trazidas pela 

Constituição Federal de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 (BRASIL 

1996), temos a Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica, sendo o 

início e o fundamento do processo educacional, direito de todas as crianças e 

obrigatória para a faixa etária de 4 e 5 anos. 

“Garantir para todas as crianças, sem discriminação, educação de qualidade, 

com o direito à aprendizagem e ao desenvolvimento integral é uma importante 

responsabilidade de todos os cidadãos, especialmente dos educadores” 

(HAETINGER, D; HAETINGER, M, 2019, p. 17). Nessa perspectiva, entendemos 

que seja necessário garantir, assim como afirma o Referencial Curricular Gaúcho, 

“uma experiência educativa que, ao mesmo tempo, seja coletiva e universal, assim 

como considere as singularidades e individualidades de cada criança” (HAETINGER, 

D; HAETINGER, M. 2019, p. 66).  

Ao escrevermos este Documento Orientador Curricular – Território de Portão, 

expressamos nossa concepção de infâncias, as relações entre o cuidar e o educar, 

a intencionalidade educativa e as experiências que almejamos garantir como direito 

para as crianças do nosso Município, tendo como princípio norteador, “o 

reconhecimento das crianças como atores sociais concretos, pessoas capazes de 

pensar, imaginar, falar, brincar, discutir, decidir, isto é, a serem vistas como seres 

humanos integrais, sujeitos de direitos” (HAETINGER, D; HAETINGER, M, 2019, p. 

17). Abordamos, também, nossas concepções de avaliação e nossas intenções 

quanto à transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental. 

Inspiramo-nos no conceito de infâncias por acreditarmos que essas infâncias 

são múltiplas, apresentam-se de forma plural, evidenciando aspectos históricos, 
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sociais e culturais da família e da sociedade nas quais estão inseridas. Segundo 

Sarmento,  

 
o que aqui se viabiliza nesse processo é que as crianças são competentes e 
têm capacidade de formularem interpretações da sociedade, dos outros e 
de si próprios, da natureza, dos pensamentos e dos sentimentos, de o 
fazerem de modo distinto e de o usarem para lidarem com tudo o que as 
rodeia (SARMENTO, 2007, p. 26). 

 

Na Educação Infantil, são indissociáveis as relações entre o cuidar e o 

educar, pois o cuidado integra-se às ações educativas, permitindo uma ideia que 

contemple o cuidado educativo ou uma educação cuidadosa. Dessa forma, o papel 

do professor envolve a atenção às necessidades relacionadas à higiene, 

alimentação e ao repouso, bem como garantir os direitos e interesses de 

aprendizagem das crianças.  

 

Essa concepção de criança como ser que observa, questiona, levanta 
hipóteses, conclui, faz julgamentos e assimila valores, que constrói 
conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado por meio da 
ação e nas interações com o mundo físico e social não deve resultar no 
confinamento dessas aprendizagens a um processo de desenvolvimento 
natural ou espontâneo. Ao contrário, impõe a necessidade de imprimir 
intencionalidade educativa às práticas pedagógicas na Educação Infantil, 
tanto na creche, quanto na pré-escola (BRASIL, p. 2017, 36, grifo do autor).  

 

Na elaboração do planejamento da Educação Infantil, faz-se necessário um 

olhar sensível do professor que observa, registra, interpreta e compreende o dia a 

dia das crianças, assumindo um papel propositivo, articulador e mediador das 

aprendizagens. Conforme o Referencial Curricular Gaúcho,  

 

As curiosidades e desejos das crianças informam ao professor o que ele 
deve proporcionar para que possa investigar, experimentar e vivenciar o 
novo, a cada dia. Pensar o tempo, o espaço, os materiais, os agrupamentos 
de crianças e as intervenções do professor são fundamentais na elaboração 
do planejamento (SEDUC et al, 2018, p. 59).  

 

Nesse sentido, pensar em Campos de Experiências é romper com a ideia de 

currículo fragmentado, é sustentar a concepção de uma pedagogia relacional, em 

que os Campos se articulam e envolvem todas as práticas das crianças. Portanto, 

primamos pelas relações e interações que criem momentos de afetividade e 

descobertas, que valorizem as experiências da vida concreta pela articulação dos 

saberes entre crianças, professores e o mundo.  
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O processo metodológico que o professor irá percorrer durante o ano letivo 

proporcionará à criança o acesso a múltiplas experiências, buscando o seu 

desenvolvimento integral, privilegiando a metodologia de projetos, fundamentando-

se por meio dos Cinco Campos de Experiência: 

 

1) O eu, o outro e o nós – É na interação com os pares e com adultos que as 

crianças vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão 

descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas diferentes, com 

outros pontos de vista. Conforme vivem suas primeiras experiências 

sociais (na família, na instituição escolar, na coletividade), constroem 

percepções e questionamentos sobre si e sobre os outros, diferenciando-

se e, simultaneamente, identificando-se como seres individuais e sociais. 

Ao mesmo tempo em que participam de relações sociais e de cuidados 

pessoais, as crianças constroem sua autonomia e senso de autocuidado, 

de reciprocidade e de interdependência com o meio. Por sua vez, na 

Educação Infantil, é preciso criar oportunidades para que as crianças 

entrem em contato com outros grupos sociais e culturais, outros modos de 

vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do 

grupo, costumes, celebrações e narrativas. Nessas experiências, elas 

podem ampliar o modo de perceber a si mesmas e ao outro, valorizar sua 

identidade, respeitar os outros e reconhecer as diferenças que nos 

constituem como seres humanos.  

 

2) Corpo, gestos e movimentos – Com o corpo (por meio dos sentidos, 

gestos, movimentos impulsivos ou intencionais, coordenados ou 

espontâneos), as crianças, desde cedo, exploram o mundo, o espaço e os 

objetos do seu entorno, estabelecem relações, expressam-se, brincam e 

produzem conhecimentos sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e 

cultural, tornando-se, progressivamente, conscientes dessa corporeidade. 

Por meio das diferentes linguagens, como a música, a dança, o teatro, as 

brincadeiras de faz de conta, elas se comunicam e se expressam no 

entrelaçamento entre corpo, emoção e linguagem. As crianças conhecem 

e reconhecem as sensações e funções de seu corpo e, com seus gestos e 
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movimentos, identificam suas potencialidades e seus limites, 

desenvolvendo, ao mesmo tempo, a consciência sobre o que é seguro e o 

que pode ser um risco à sua integridade física. Na Educação Infantil, o 

corpo das crianças ganha centralidade, pois ele é o partícipe privilegiado 

das práticas pedagógicas de cuidado físico, orientadas para a 

emancipação e a liberdade, e não para a submissão. Assim, a instituição 

escolar precisa promover oportunidades ricas para que as crianças 

possam, sempre animadas pelo espírito lúdico e na interação com seus 

pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, 

olhares, sons e mímicas com o corpo, para descobrir variados modos de 

ocupação e uso do espaço com o corpo (tais como sentar com apoio, 

rastejar, engatinhar, escorregar, caminhar apoiando-se em berços, mesas 

e cordas, saltar, escalar, equilibrar-se, correr, dar cambalhotas, alongar-

se, etc). 

 

3) Traços, sons, cores e formas – Conviver com diferentes manifestações 

artísticas, culturais e científicas, locais e universais, no cotidiano da 

instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de experiências 

diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como 

as artes visuais (pintura, modelagem, colagem, fotografia, etc), a música, o 

teatro, a dança e o audiovisual, entre outras. Com base nessas 

experiências, elas se expressam por várias linguagens, criando suas 

próprias produções artísticas ou culturais, exercitando a autoria (coletiva e 

individual) com sons, traços, gestos, danças, mímicas, encenações, 

canções, desenhos, modelagens, manipulação de diversos materiais e de 

recursos tecnológicos. Essas experiências contribuem para que, desde 

muito pequenas, as crianças desenvolvam senso estético e crítico, o 

conhecimento de si mesmas, dos outros e da realidade que as cerca. 

Portanto, a Educação Infantil precisa promover a participação das crianças 

em tempos e espaços para a produção, manifestação e apreciação 

artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da 

criatividade e da expressão pessoal das crianças, permitindo que se 

apropriem e reconfigurem, permanentemente, a cultura e potencializem 
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suas singularidades, ao ampliar repertórios e interpretar suas experiências 

e vivências artísticas. 

 

4) Escuta, fala, pensamento e imaginação – Desde o nascimento, as 

crianças participam de situações comunicativas cotidianas com as 

pessoas com as quais interagem. As primeiras formas de interação do 

bebê são os movimentos do seu corpo, o olhar, a postura corporal, o 

sorriso, o choro e outros recursos vocais, que ganham sentido com a 

interpretação do outro. Progressivamente, as crianças vão ampliando e 

enriquecendo seu vocabulário e demais recursos de expressão e de 

compreensão, apropriando-se da língua materna – que se torna, pouco a 

pouco, seu veículo privilegiado de interação. Na Educação Infantil, é 

importante promover experiências nas quais as crianças possam falar e 

ouvir, potencializando sua participação na cultura oral, pois é na escuta de 

histórias, na participação em conversas, nas descrições, nas narrativas 

elaboradas individualmente ou em grupo e nas implicações com as 

múltiplas linguagens que a criança se constitui ativamente como sujeito 

singular e pertencente a um grupo social.  

Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura 

escrita: ao ouvir e acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos 

textos que circulam no contexto familiar, comunitário e escolar. Ela vai 

construindo sua concepção de língua escrita, reconhecendo diferentes 

usos sociais da escrita, dos gêneros, suportes e portadores. Na Educação 

Infantil, a imersão na cultura escrita deve partir do que as crianças 

conhecem e das curiosidades que deixam transparecer. As experiências 

com a literatura infantil, propostas pelo educador, mediador entre os textos 

e as crianças, contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do 

estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo. Além 

disso, o contato com histórias, contos, fábulas, poemas, cordéis, etc, 

propicia a familiaridade com livros, com diferentes gêneros literários, a 

diferenciação entre ilustrações e escrita, a aprendizagem da direção da 

escrita e as formas corretas de manipulação de livros. Nesse convívio com 

textos escritos, as crianças vão construindo hipóteses sobre a escrita que 
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se revelam, inicialmente, em rabiscos e garatujas e, à medida que vão 

conhecendo letras, em escritas espontâneas, não convencionais, mas já 

indicativas da compreensão da escrita como sistema de representação da 

língua. 

  

5) Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações – As crianças 

vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em um 

mundo constituído de fenômenos naturais e socioculturais. Desde muito 

pequenas, elas procuram se situar em diversos espaços (rua, bairro, 

cidade, etc) e tempos (dia e noite; hoje, ontem e amanhã, etc). 

Demonstram também curiosidade sobre o mundo físico (seu próprio corpo, 

os fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas, as transformações da 

natureza, os diferentes tipos de materiais e as possibilidades de sua 

manipulação, etc) e o mundo sociocultural (as relações de parentesco e 

sociais entre as pessoas que conhece; como vivem e em que trabalham 

essas pessoas; quais suas tradições e seus costumes; a diversidade entre 

elas, etc). Além disso, nessas experiências e em muitas outras, as 

crianças também se deparam, frequentemente, com conhecimentos 

matemáticos (contagem, ordenação, relações entre quantidades, 

dimensões, medidas, comparação de pesos e de comprimentos, avaliação 

de distâncias, reconhecimento de formas geométricas, conhecimento e 

reconhecimento de numerais cardinais e ordinais, etc) que igualmente 

aguçam a curiosidade. Portanto, a Educação Infantil precisa promover 

experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular 

objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar 

fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e 

indagações. Assim, a instituição escolar está criando oportunidades para 

que as crianças ampliem seus conhecimentos do mundo físico e 

sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano. 

Dessa forma, a estruturação curricular da Educação Infantil, apresentada 

neste Documento, propõe que nos Campos de Experiência as crianças tenham 

garantidos os seis Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento, articulando as 

dimensões do conhecimento, das práticas sociais e das múltiplas linguagens. 
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Segundo o Referencial Curricular Gaúcho (SEDUC et al, 2018, p. 80), “a 

organização curricular por Campos de Experiência é fundamentada em uma 

concepção de criança que age, cria, produz sentidos sobre si e sobre o mundo e 

aprende nas relações e experiências que vive, de maneira integrada”. Nesse 

sentido, “a educação infantil deve fazer aflorar as potencialidades de cada criança, 

ajudando-as a ser singulares, únicas e cidadãs” (BARDANCA, A; BARDANCA, I, 

2018, p. 28).  

As experiências que almejamos garantir como direito para as crianças do 

nosso Município visam assegurar as interações e brincadeiras como eixos 

estruturantes da ação pedagógica, promovendo os seis direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento de acordo com a BNCC: 

● Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes 

grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de 

si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as 

pessoas. 

  

● Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e 

tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e 

diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, 

sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, 

corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.  

 

● Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do 

planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo 

educador, quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais 

como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, 

desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, 

decidindo e se posicionando.  

 

● Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, 

emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, 

elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes 
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sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a 

ciência e a tecnologia. 

 

● Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas 

necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, 

opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens. 

 

● Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, 

constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de 

pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, 

brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu 

contexto familiar e comunitário. 

A partir de todo esse caminho percorrido pela criança na Educação Infantil, o 

processo de avaliação é considerado como instrumento para reflexão e 

(re)orientação das práticas pedagógicas.  

 

Não é possível avaliar apenas a aprendizagem sem considerar o contexto 
que se criou para que a aprendizagem acontecesse. Ao se observar e 
registrar os processos educativos das crianças, observa-se, na mesma 
medida, a oferta educacional (SEDUC et al, 2018, p. 75). 

 

Assim, os instrumentos utilizados devem permitir um acompanhamento 

particularizado da aprendizagem da criança, descrevendo seu desenvolvimento e 

ampliando a visão do professor para as mudanças necessárias em suas práticas 

pedagógicas, permitindo às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às 

crianças e os processos de desenvolvimento e a aprendizagem na Educação 

Infantil. 

A avaliação é realizada de forma contínua, através dos diversos registros, 

feitos em diferentes momentos e espaços tanto pelos professores quanto pelas 

crianças, levando em consideração o respeito ao tempo das crianças, suas 

evoluções individuais e coletivas, evidenciando a progressão ocorrida durante o 

período observado, sem o objetivo de seleção, promoção ou classificação, “Trata-se 

de reunir os elementos para reorganizar os tempos, espaços e situações que 

garantam os direitos de aprendizagem de todas as crianças” (BRASIL, 2017, p. 39). 
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Alicerçada nos conceitos de criança e infâncias abordados, a avaliação deve 

basear-se em procedimentos de acompanhamento e registro das aprendizagens e 

do desenvolvimento das crianças assegurando que “cada criança precisa ser vista 

com diferentes olhos, e não com base em parâmetros que uniformizam e buscam as 

semelhanças” (HOYUELOS; RIERA, 2019, p. 83), observando, assim, a trajetória 

das conquistas, dos avanços, possibilidades e aprendizagens de cada criança em 

sua singularidade e de todo o grupo.  

Alinhados a essas proposições, reafirmamos também a importância de que as 

concepções trazidas aqui para a Educação Infantil sejam contempladas na transição 

da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, permitindo que as construções 

feitas por estas ao longo de suas jornadas na Educação Infantil sejam valorizadas e 

que o diálogo entre ambas seja permanente, contribuindo para o desenvolvimento 

integral dessa criança. 

Conforme Dias e Faria (2012, p. 45),  

 

Pensar nessa continuidade implica propiciar a progressiva afirmação da 
identidade e do protagonismo da criança como sujeito e não como aluno, 
tendo como eixo de trabalho as experiências da cultura que compõem o 
currículo de ambas etapas, e não apenas os conhecimentos escolares.  

 

Também, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil, em seu art. 11º, “a Proposta Pedagógica deve prever formas para 

garantir a continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das 

crianças, respeitando as especificidades etárias, sem antecipação de conteúdos que 

serão trabalhados no Ensino Fundamental” (Brasil, CNE/CEB, 2009, p. 5).  

Ressaltamos, portanto, a necessidade de diálogo entre as etapas da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental, a fim de que esse protagonismo de fato ocorra e 

que os direitos de aprendizagem sejam garantidos. 

Apresentadas nossas proposições sobre o lugar da criança neste Documento, 

encerramos com Manoel de Barros (1999, p. 469)  e seus Exercícios de ser criança:  

No aeroporto o menino perguntou: 
-E se o avião tropicar num passarinho? 
O pai ficou torto e não respondeu. 
O menino perguntou de novo: 
-E se o avião tropicar num passarinho triste? 
A mãe teve ternuras e pensou: 
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“Será que os absurdos não são as maiores virtudes da 
poesia? Será que os despropósitos não são mais 
carregados de poesia do que o bom senso?” 
Ao sair do sufoco, o pai refletiu: 
-Com certeza, a liberdade e a poesia a gente aprende com as 
crianças. 
E ficou sendo. 

A liberdade e a poesia a gente aprende com as crianças. 

 

1.5. Inclusão escolar 

  

         De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da 

Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), a modalidade de Educação Especial deverá ser 

oferecida de forma transversal desde a Educação infantil até a Educação Superior. 

Assim, na perspectiva da Educação Inclusiva, a Educação Especial terá como 

público-alvo crianças/estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação. Ela deverá ainda atuar de forma 

articulada com o ensino comum, orientando para o atendimento às necessidades 

educacionais especiais dessas crianças/estudantes. 

         Considerando que a definição do público-alvo necessita ser contextualizada e 

não se esgota em categorizações e especificações atribuídas a um quadro, a política 

acima referida indica que ao considerar tal dinamismo, as propostas pedagógicas 

oferecidas possam pautar-se no princípio de alterar a situação de exclusão e 

enfatizar a importância de ambientes heterogêneos que promovam a aprendizagem 

de todas as crianças/estudantes. 

         Por fim, resta destacar que a Educação Especial ao se constituir como uma 

modalidade que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades deverá oferecer o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE) disponibilizando serviços e recursos 

próprios desse atendimento. O AEE deverá ocorrer prioritariamente nas salas de 

recursos multifuncionais no contraturno da atividade escolar (BRASIL, 2008).  

Para refletir sobre o processo de Inclusão Escolar em nosso Município, 

destacamos quatro dimensões: 1) Relação professor - criança/estudante; 2) Relação 

criança/estudante - criança/estudante; 3) Relação escola- criança/estudante; 4) 

Relação aprendizagem - criança/estudante. 
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1.5.1 Relação professor - criança/estudante 

 

Pensar a relação entre o professor e a criança/estudante no processo de 

inclusão escolar implica considerar como o nosso grupo compreende e opera com o 

conceito de diferença. Iremos assumir uma compreensão de diferença, a partir da 

filosofia de Deleuze (1988), onde o filósofo nos convida a ampliar nossa 

compreensão de diferença não como sinônimo de diverso, onde bastaria o respeito 

à diferença e a diversidade. Para Deleuze (1988), precisamos nos comprometer e 

nos aliar ao outro, reconhecendo e compreendendo a luta histórica e situada dos 

grupos minoritários. A diferença para o filósofo está compromissada com as 

condições históricas, políticas, sociais, econômicas e culturais. Ela se apresenta, 

impõe-se, multiplica-se, potencializa-se (DELEUZE, 1988). 

Partindo dessa compreensão, para professores e professoras da rede 

municipal, importa destacar um compromisso com o entendimento consciente, crítico 

e reflexivo acerca da diferença. Dessa forma, propomos os seguintes 

questionamentos para que possamos sensibilizar-nos em relação ao cotidiano 

escolar: O que significa ser diferente? Será que é normal ser diferente ou é diferente 

ser normal? O que a diferença produz em mim? Como minha trajetória de vida 

implica no meu fazer pedagógico em relação aos pré- conceitos?  

Assumimos o princípio do trabalho coletivo e em equipe como norteador do 

trabalho de inclusão. Nesse contexto, torna-se um imperativo que todos se envolvam 

nesse processo para que possamos construir uma cultura de inclusão no nosso 

Município.  

 

1.5.2 Relação criança/estudante - criança/estudante 

 

 Acreditamos junto com Mantoan (2006) que é necessário garantir a diferença 

na igualdade de direitos à educação. Assim, torna-se necessário criar condições 

para que os estudantes possam expressar essa diferença nos diferentes espaços 

escolares, assegurando um pertencimento à rede municipal, à escola e à turma em 

que ele se encontra inserido. Torna-se necessário criarmos estratégias para a 

eliminação de barreiras, sejam elas arquitetônicas ou atitudinais, proporcionando e 

incentivando autonomia, protagonismo e emancipação. Isso implica construir 

condições de acessibilidade para que as relações entre os estudantes extrapolem 
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relações naturalizadas e possam se efetivar através da construção de vínculos 

verdadeiros.  

 Assumimos o princípio da empatia que se inicia desde o ingresso do 

estudante na escola e se consolida na relação entre os colegas. A empatia 

pressupõe se colocar no lugar do outro, convivendo com seus limites e incentivando 

suas potencialidades.  

 

1.5.3 Relação escola- criança/estudante 

 

 Pensar a relação da criança/estudante e da escola em uma proposta inclusiva 

pressupõe uma compreensão mais ampliada acerca da inclusão escolar. Em nosso 

Município, não entendemos o processo de inclusão como apenas garantir que 

nossas crianças/estudantes estejam no mesmo espaço físico, tão pouco reduzimos 

o estar junto a processos de socialização. Defendemos que além de fomentar os 

processos de convivência e socialização necessários para uma escola inclusiva não 

esqueçamos a exigência do conhecimento e outras funções centrais da escola. Tal 

organização exige uma reorganização dos espaços escolares e das propostas 

pedagógicas lá desenvolvidas lembrando que a inclusão é um projeto da escola e 

não dos professores em particular (LOPES, 2005).  

 Como afirma a pesquisadora Maura Corcini Lopes (2005, p. 2), a experiência 

da inclusão “longe de definir uma sociedade arrumada com pessoas ocupando 

lugares pré-definidos para elas, desarruma o que está dado e exige outras 

explicações e saberes para podermos trabalhar agindo pedagogicamente na ação 

do outro”. Nesse sentido para Lopes, a inclusão não é um projeto único a ser 

pensado, mas é o nome que se dá para um “conjunto de projetos que devem estar 

articulados entre si e permanentemente postos em questionamentos”.   

 Frente a esse desafio, assumimos um trabalho baseado na noção de 

pedagogia diferenciada, proposta por Philippe Perrenoud (2000) onde o pedagogo 

enfatiza que a escola tradicionalmente ao se deparar com as diferenças busca 

alguns 'remédios conhecidos‟ como: reprovação, apoio pedagógico, atendimento 

médico ou psiquiátrico, entre outros. Para Perrenoud (2000, p. 25), “A escola não 

pensa realmente sobre as diferenças; ela trata seus efeitos com meios 

rudimentares”. 
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 Assumindo o desafio da Pedagogia Diferenciada, buscamos diariamente nos 

aproximar na compreensão proposta por Perrenoud, onde diferenciar o ensino 

significa proporcionar situações fecundas de aprendizagens da forma mais frequente 

quanto possível (PERRENOUD, 2000).  

Cabe ainda uma ressalva, adaptar a ação pedagógica para os estudantes não 

pressupõe “renunciar a instruí-lo, nem abdicar dos objetivos essenciais. Diferenciar 

é, pois, lutar para que as desigualdades diante da escola atenuem-se e, 

simultaneamente, para que o nível de ensino se eleve” (PERRENOUD, 2000, p. 56).  

  Ainda diante desta provocação, faz-se necessária uma significativa mudança 

de paradigma no campo educacional inclusivo, pois, segundo Perrenoud (2000, p. 

10, “A diferenciação da Pedagogia e a individualização das trajetórias de formação 

estão, ou estarão, no cenário das Políticas da Educação dos países desenvolvidos”. 

Com base no autor, podemos inferir uma análise sociológica fecunda: Onde? Como 

nossa prática pedagógica será um diferencial ao que tange alcançar a 

criança/estudante público alvo da Educação Inclusiva, onde nosso Município, 

embasado em uma Pedagogia diferenciada, contribuirá de forma positiva com as 

crianças/estudantes dita „diferente‟, bem como a construção de um novo olhar da 

sociedade frente às desigualdades?  

  

1.5.4 Relação aprendizagem - criança/estudante 

 

Pensar as relações entre aprendizagem e criança/estudante considerando 

uma prática pedagógica inclusiva requer questionar entendimentos consolidados 

historicamente relacionados ao conceito de aprendizagem. Fundamentados 

teoricamente no pensamento de Gert Biesta (2013), nossa rede assume um conceito 

de aprendizagem que não significa apenas a aquisição/ reprodução de algo que já 

existe, mas como uma reação, uma resposta única de um sujeito. Partindo dessa 

compreensão de aprendizagem, podemos dizer que a criança/estudante aprendeu 

alguma coisa não quando foi capaz de copiar e reproduzir o que já existia, mas 

quando responde ao que não é familiar, ao que é diferente, ao que desafia, irrita ou 

até perturba. Para Biesta (2013, p. 47), essa concepção de aprendizagem é 

educacionalmente mais significativa, pois não resume a educação “a transmissão de 

conhecimento, habilidades e valores, mas diz respeito à individualidade, à 
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subjetividade ou à personalidade dos estudantes, com sua „vinda ao mundo‟ como 

seres únicos e singulares”. 

Além da necessidade de reposicionarmos os sentidos à aprendizagem, 

também importa ressaltar a necessidade de construção de estratégias que permitam 

as crianças/estudantes o acesso às atividades curriculares desenvolvidas no espaço 

escolar. Esse além de um princípio pedagógico é um direito dos estudantes público-

alvo da Educação Especial, garantido pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência que aponta para a necessidade de um  

 

“projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional 
especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, 
para atender às características das crianças/estudantes com deficiência e 
garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, 
promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia” (BRASIL, 2015 

 

Frente a tal necessidade (pedagógica e legal), nosso Município irá garantir a 

construção de Adaptações Curriculares Individualizadas (ACI) para os estudantes. 

As adaptações curriculares serão construídas em conjunto com os 

professores, serviços de supervisão e orientação educacional da escola. As 

adaptações serão entendidas como um instrumento que possibilita a 

individualização dos processos de ensino e aprendizagem, constituindo-se como 

estratégias que serão intencionalmente organizadas para dar respostas às 

necessidades de cada estudante (CARVALHO, 2008). Outro destaque importante no 

que tange a construção das ACI‟s  refere-se à compreensão de que elas não devem 

ser entendidas como um novo currículo, mas sim como um trabalho pedagógico a 

partir do currículo regular, realizando ajustes que podem compreender: flexibilização 

nos objetivos, conteúdos, metodologias de ensino, temporalidade e nas práticas de 

avaliação. 

Os estudantes que possuem ACI terão uma avaliação diferenciada, sendo 

que, no Conselho de Classe, será com base no currículo individualizado, a 

criança/estudante será considerada aprovada ou reprovada naquele ano letivo. 

Nesse processo, deverá ser evitada uma grande defasagem idade/série (Resolução 

2/2001). Tipos de ACI que serão utilizadas: 

 

● Currículo regular com apoio/ modificações: Será utilizado nos casos onde o 

estudante consiga acompanhar os mesmos objetivos propostos para os 
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colegas, mas com apoio metodológico e nas estratégias de ensino. Essas 

adaptações podem compreender desde pequenos ajustes nos aspectos 

relacionais (interações entre o estudante e o professor), nos aspectos 

materiais e organizativos (organização do espaço físico da sala para ampliar 

a autonomia do estudante e confecção de materiais de apoio) até ajustes 

curriculares (adaptações de objetivos e conteúdos que podem acarretar 

priorizações, adequações e modificações no grau de complexidade). 

  

● Currículo com reduções significativas: Consiste na eliminação de conteúdos 

nucleares e/ ou objetivos gerais que se considerem básicos, nas diferentes 

áreas curriculares e a consequente modificação dos respectivos critérios de 

avaliação. 

  

● Currículo funcional: É uma proposta que visa à melhoria da qualidade de vida 

diária dos estudantes. Será utilizada no caso de estudantes que 

apresentarem comprometimento significativo e o estudante terá direito à 

terminalidade específica. 

 

Quando o estudante com deficiência ou  transtorno global do 

desenvolvimento, ainda que com apoio e as adaptações necessárias não 

alcançarem os resultados de escolarização previstos no Artigo 32, I da LDB 

(BRASIL, 1996, p. 23): “o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como 

meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo” - e uma vez 

esgotados as possibilidades apontadas nos artigos 24, 26 e 32 da LDB - as escolas 

devem fornecer-lhes uma certificação de conclusão de escolaridade - fundamentada 

em avaliação pedagógica - com histórico escolar que apresente de forma descritiva, 

as habilidades e competências atingidas pelos educandos com grave deficiência 

mental ou múltipla. Essa opção será realizada no caso dos estudantes cujas 

necessidades educacionais especiais não lhes possibilitarem alcançar o nível de 

conhecimento exigido para a conclusão do Ensino Fundamental. (Parecer 56/ 2006)    

 

1.6. Educação de jovens e adultos - EJA  
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A história da Educação de Jovens e Adultos (EJA) apresenta muitas 

modificações ao longo do tempo, demonstrando estar estreitamente ligada às 

transformações sociais, econômicas e políticas que caracterizaram os diferentes 

momentos históricos do País.  

As políticas educacionais mais significativas em relação à EJA tiveram seu 

início com a Constituição Federal de 1988, ao se referir no artigo 208: 

Art. 208 – O dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de: 

I – Ensino Fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, 

inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria (BRASIL, 2000). 

A Constituição assegura o direito a todos os indivíduos ao acesso à 

educação, demonstrando preocupação aos que não frequentaram a escola na 

chamada idade própria. 

Já, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº 9394/96 (BRASIL 

1996), é mais específica quando dispõe, em seu título da Educação de Jovens e 

Adultos, ao mencionar o artigo 37, parágrafo 1°:  

Art. 37 – A Educação de Jovens e Adultos será destinada 

àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no 

ensino Fundamental e Médio na idade própria. 

§ 1° - Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos 

jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na 

idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, 

consideradas as características do alunado, seus interesses, 

condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 

(BRASIL, 1996). 

Portanto, a EJA busca, a partir da Lei, oportunizar a educação básica para os 

estudantes que não tiveram escolarização na idade regular.  

Para Moll (2004), a mudança de entendimento da EJA pode ser identificada 

no Artigo 30 da Declaração de Hamburgo sobre Educação de Adultos, o qual traz a 

seguinte definição: 

 
Por educação de adultos entende-se o conjunto de processos de 
aprendizagem, formais ou não formais, graças aos quais as pessoas cujo 
entorno social consideram que adultos desenvolvem suas capacidades, 
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enriquecem seus conhecimentos e melhoram suas competências técnicas 
ou profissionais ou as reorientam a fim de atender suas próprias 
necessidades e as da sociedade. A educação de adultos compreende a 
educação formal e permanente, a educação não formal e toda a gama de 
oportunidades de educação informal e ocasional existentes em uma 
sociedade educativa e multicultural, na qual se reconhecem os enfoques 
teóricos e baseados na prática (MOLL, 2004, p. 10). 

 

A trajetória da educação brasileira relacionada à Educação de Jovens e 

Adultos visa diminuir os processos de exclusão e marginalização social que sofriam 

e sofrem os jovens e adultos que se encontravam e se encontram fora da escola, 

mas presentes nos dados oficiais brasileiros referentes ao analfabetismo. 

 No Município de Portão, a EJA é ofertada há alguns anos em uma crescente 

evolução, sempre atendendo a legislação vigente e buscando oferecer condições 

para que os estudantes desenvolvam habilidades e competências que possibilitem 

(re)significar o futuro, através de práticas, vivências e conteúdos relevantes. 

 Nesse ano, vivemos mais momentos significativos de reflexão e reconstrução 

do currículo. Dessa forma, os professores que atuam na EJA (Educação de Jovens 

e Adultos) juntamente com os demais profissionais da educação definiram a 

competência do estudante desta modalidade a ser consolidada ao longo do 

processo educacional, ou seja, segundo a BNCC, definiram quais são os 

conhecimentos a serem mobilizados para resolver as demandas complexas da vida.  

 Definiram-se, também, os principais eixos transversais e contextualizados o 

desenvolvimento autônomo e emancipatório da cidadania e o respeito às 

experiências e itinerários de vida dos estudantes.  

             Quanto à cidadania, compreende-se que os seres humanos se tornam 

verdadeiros cidadãos quando conseguem interpretar e significar os seus lugares de 

vivência, como suas moradias e seus trabalhos.  Quanto ao respeito aos itinerários 

de vida, compreende-se que ressignificar as histórias em interlocução com os 

tempos e espaços desenvolve a autoestima e a capacidade de aprender. 

               Cada um desses eixos contém habilidades que os estudantes 

desenvolverão em cada área do conhecimento, bem como os macro conteúdos 

pretendidos, sempre levando em consideração as suas realidades e os devidos 

tempos de aprendizagem. 
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1.6.1 Competência do estudante da EJA 

 

 Sentir-se autoconfiante e resiliente diante dos desafios da vida, resolvendo 

situações problema com autonomia. Refletir de forma crítica os acontecimentos 

sociais, propondo soluções para transformar a sociedade tornando-a mais igualitária 

e justa. Reconhecer que o aprendizado escolar desenvolve e articula ideias, 

transforma as informações em saberes e relativiza o senso comum, revertendo-o em 

conhecimento. Comunicar-se de forma clara, argumentando e construindo opinião, 

desenvolvendo a empatia e o respeito ao outro. Ler o mundo de maneira consciente 

e crítica, reconhecendo-se como pertencente ao contexto espaço-temporal para 

poder estar na escola. 

 

1.6.2 Eixo um: o mundo do trabalho – pertencimento e cidadania 

 

Habilidades:  

 

● Alfabetização:  

1) Identificar “diferentes” realidades de trabalho. 

2) Reconhecer as diferentes modalidades de trabalho no contexto do 

Município de Portão. 

3) Reconhecer a importância do trabalho no contexto de vivência valorizando 

a produção. 

4) Escrever de forma espontânea e com hipóteses de escrita situações 

contextualizadas do mundo do trabalho. 

 

● Pós-Alfabetização:  

1) Refletir sobre as diferentes realidades de trabalho, posicionando-se neste 

contexto. 

2) Estabelecer relações entre diferentes formas de trabalho e a diversidade 

que compõe o contexto. 

3) Refletir sobre as diferentes valorizações no contexto de trabalho regional. 

4) Produzir pequenos textos que contemplem situações de trabalho e sua 

valorização. 
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● Geografia: 

1) Reconhecer as relações de trabalho que se constituíram em diferentes 

tempos. 

2) Reconhecer as transformações do trabalho em diferentes espaços 

geográficos. 

3) Relacionar o trabalho aos diferentes setores da economia. 

4) Compreender o subemprego, o desemprego estrutural, o desemprego 

conjuntural, como reflexo político e econômico de um país. 

5) Analisar de forma crítica e reflexiva as diferenças sociais que os diversos 

tipos de trabalho proporcionam. 

6) Valorizar-se enquanto trabalhador, refletindo sobre a sua situação na 

sociedade. 

 

● Educação Física: 

1) Refletir sobre a profissionalização esportiva, levando em consideração as 

modalidades, gêneros, inclusão. 

2)  Reconhecer que o lazer é uma necessidade humana e proporciona 

qualidade de vida. 

3) Reconhecer a importância da alimentação e organização de vida para a 

saúde física e mental. 

4) Compreender as limitações e possibilidades de atividades físicas e/ou 

exercício físico para populações específicas. 

 

● Matemática: 

1)  Ler e interpretar gráficos que demonstrem diferentes realidades 

socioambientais. 

2) Resolver situações problema, envolvendo a realidade do trabalhador no 

Município e fora dele. 

3) Reconhecer os números e as operações como forma de representar e ler 

o mundo. 

4) Interpretar textos que envolvam diferentes situações a partir de 

informações matemáticas. 
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5) Utilizar modelos matemáticos em diferentes situações que envolvam as 

profissões e o trabalho. 

 

● Ensino Religioso: 

1)  Respeitar a diversidade valorizando o trabalho. 

2) Reconhecer que a desigual distribuição de renda causa situações 

desumanas. 

3) Compreender que a remuneração digna representa melhores condições 

de vida. 

4) Discutir políticas públicas como alternativas para uma vida digna, com 

ética e respeito mútuo. 

5) Conhecer diferentes tradições religiosas e as características de cada uma, 

bem como o papel dos líderes religiosos e comunitários. 

 

● Ciências da Natureza: 

1) Estabelecer relações entre os diversos tipos de trabalho e a agressão ao 

meio ambiente. 

2) Reconhecer o desenvolvimento da tecnologia no mundo do trabalho. 

3) Compreender as doenças causadas pelo excesso e falta de trabalho digno 

e o ambiente que o cerca. 

4) Compreender o corpo e relacioná-lo com as atividades cotidianas e o seu 

metabolismo funcional. 

5) Compreender as atividades extraclasse desenvolvidas em laboratório e 

demais espaços para melhoria de seus trabalhos de pesquisa. 

 

 

1.6.3 Eixo dois: histórias de vida, identidade, autorreconhecimento e 

autovalorização 

 

Habilidades: 

 

● Língua Inglesa: 

1) Qualificar visão e conhecimento de mundo. 
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2) Problematizar diferenças culturais e políticas do seu país em relação a 

outros. 

3) Utilizar-se de construções no tempo presente para obter e dar informações 

relacionadas a interesses e desejos. 

4) Conhecer outras formas de comunicação, refletindo sobre o direito de ir e 

vir. 

5)  Refletir sobre a importância da língua estrangeira para a inserção no 

mercado de trabalho. 

6) Compreender as diversas culturas existentes, sentindo-se pertencente a 

sua e somando as demais. 

7) Reconhecer a possibilidade de expansão das áreas de lazer, dando 

acesso a bens culturais localizados ao redor do mundo. 

 

●  Geografia: 

1) Compreender a mudança de espaço geográfico no entorno e no mundo 

atual. 

2) Conhecer e identificar a própria vida na região, onde nasceu, onde vive e 

compará-la com outras regiões brasileiras. 

3) Relacionar os modos de vida existentes no Brasil com os outros povos 

latino/americanos. 

4) Identificar e comparar modos de vida dos diferentes países e a situação 

mundial atual. 

 

● Ensino Religioso: 

1) Respeitar a diversidade cultural. 

2) Valorizar o conhecimento como um meio para o desenvolvimento social e 

pessoal. 

3) Autorreconhecer-se e autovalorizar-se com virtudes e/ou valores 

individuais e coletivos, percebendo a pluralidade no outro. 

4) Reconhecer a influência de líderes na evolução, crescimento e 

desenvolvimento do indivíduo e do grupo. 

5) Valorizar o itinerário de vida, respeitando as individualidades. 
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● Educação Física: 

1) Reconhecer-se como sujeito capaz de ampliar seu repertório motor. 

2) Identificar e vivenciar atividades de lazer que propiciem um maior bem 

estar e a socialização. 

3) Reconhecer o exercício como fator de modificação nos aspectos motores, 

afetivos e psicossociais.  

4) Refletir sobre as atividades físicas realizadas ao longo da vida, tanto em 

relação a sua importância como em relação ao acesso da população a 

estas atividades. 

 

● Matemática: 

1) Estabelecer relações entre o espaço de vivência e o conhecimento 

matemático. 

2) Utilizar-se dos conhecimentos matemáticos prévios. 

3) Construir regras para interagir na sociedade com respeito e 

responsabilidade. 

4) Compreender as quatro operações, utilizando-as em diversas situações e 

problematizações.  

5) Reconhecer a matemática financeira como uma possibilidade de 

organização da vida. 

6) Utilizar-se de recursos tecnológicos que facilitam a vida. 

7) Desenvolver o raciocínio lógico. 

 

● Ciências da Natureza: 

1) Identificar as alterações humanas ocorridas com a evolução do tempo. 

2) Compreender na contemporaneidade as inferências das tecnologias do 

dia a dia e na saúde humana em geral. 

3) Identificar problemas relacionados à falta de conhecimento que levam a 

causar doenças em sua vida; 

4) Perceber em suas atividades diárias as transformações anatomia 

funcionais do corpo humano nos diferentes gêneros; 

5) Reconhecer a importância das atividades de laboratório como pesquisa e 

conhecimento para soluções de doenças e distúrbios. 
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6) Compreender a origem e os cuidados das principais doenças que estão 

presentes no cotidiano. 

7) Entender o funcionamento básico do próprio corpo. 

 

● Artes: 

1) Reconhecer e apreciar a arte presente no cotidiano. 

2)  Identificar e valorizar a arte indígena e africana presente no dia a dia. 

3) Ler e reler obras que retratam a classe trabalhadora. 

4) Criar a partir de suas capacidades, ampliando o poder criativo com o 

desenvolvimento da autoestima. 

 

● Alfabetização: 

1) Identificar as histórias de vida dos diferentes alunos relacionando ao lugar 

de origem. 

2) Reconhecer o lugar de origem e trajetória dos mesmos até os dias de 

hoje. 

3) Reconhecer a importância da pluralidade dos povos na construção das 

identidades de cada família. 

4) 4-Identificar os aspectos valorosos destas diferentes culturas expressas 

nas histórias de vidas relatadas. 

5) Registrar de forma organizada as aprendizagens ocorridas neste estudo. 

 

● Pós-Alfabetização: 

1) Refletir sobre as diferentes histórias de vida, expressas pelo grupo, 

identificando diferenças e semelhanças entre elas. 

2) Estabelecer as causas e consequências de cada caminhada feita até 

aqui, vislumbrando possibilidades de um presente melhor. 

3) Identificar-se e reconhecer-se na valorização de diferentes saberes e 

modos de vida comparando vivências, respeitando diferenças. 

4) Refletir de onde vem a valorização de cada história de vida e perceber 

como se valoriza a vivência que nos identifica como ser social e político 

até aqui. 
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5) Produzir escritas diversas que reflitam as reflexões surgidas ao longo 

deste eixo. 

6) Produzir e identificar escritas de outros que valorizem as histórias de vida 

de diferentes sujeitos. 

 

1.7. Educação em tempo integral e aprendizagem 

 

       Alguns questionamentos se fazem necessários ao iniciar uma reflexão sobre 

Escolas de Educação em Tempo Integral: a simples ampliação da jornada escolar 

garante a qualidade de ensino? Ficar mais tempo na escola é sinônimo de sucesso 

escolar? 

       Aumentar o tempo de aula sem oportunizar e garantir a aprendizagem efetiva só 

reproduz o que já existe na escola. Portanto, é necessário repensar e rediscutir a 

função da escola, do ensino e da sua organização curricular  

 

para dar conta de um projeto de educação integral em tempo integral que 
articule o direito ao conhecimento, às ciências e tecnologias como o direito 
às culturas, aos valores, ao universo simbólico, ao corpo e suas linguagens, 
expressões, ritmos, vivências, emoções, memórias e identidades diversas 
(ARROYO, 2012, p. 44). 

 

Demo (2010) afirma que para a educação em tempo integral, a maior 

preocupação não é a transmissão curricular, mas a reconstrução e (re)significação 

curricular. Na sua proposta, tudo se planeja em prol da aprendizagem que não se 

limita a ensinar mais, mas ensinar melhor.  

       Nesse contexto, os estabelecimentos de ensino não devem se limitar a 

transmitir os conteúdos curriculares e a ofertar atividades de lazer e reforço, com 

atividades fragmentadas e desconexas com a proposta pedagógica curricular, mas 

sim privilegiar o aproveitamento qualitativo do tempo educativo, na “perspectiva de 

que o horário estendido represente uma ampliação de oportunidades e situações 

que promovam aprendizagens significativas” (GONÇALVES, 2006, p. 6), 

enriquecendo o currículo e tendo o professor e sua ação docente como mediadores 

desse processo.  

       A problemática das ações e atividades fragmentadas deve ser combatida com a 

proposta do turno integral. Expressões como contraturno deverão ser banidas do dia 

a dia da escola. Essa questão passa a ser central para quebrar a ideia de que no 
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turno „normal‟ da escola são feitas as atividades inerentes à aula, no contraturno 

seriam as demais „atividades‟, „oficinas‟, „coisas‟, que não tem a ver com as funções 

da escola, ou de aprendizagem. Arroyo (2012) aborda essa problemática das 

atividades fragmentadas com a necessidade de se superar o dualismo 

antipedagógico perigoso do turno e contraturno, quando discorre que  

 
no turno normal, a escola e seus profissionais cumprem a função clássica: 
ensinar-aprender os conteúdos disciplinares na exclusividade dos tempos 
de aula, na relação tradicional do trabalho docente-discente, nos 
tratamentos tradicionais da transmissão de lições, deveres de casa, 
avaliações, aprovações-reprovações. [...] Para o turno extra, deixam-se as 
outras dimensões da formação integral tidas como optativas, lúdicas, 
culturais, corpóreas, menos profissionais, mais soltas e mais atraentes 
(ARROYO, 2012, p. 45).  
 

       Nesse sentido, se faz necessário abordar a importância do currículo e como 

acontece sua construção no interior da escola para que possamos construir uma 

proposta curricular, não mais dividida em turno e contraturno, mas sim tendo como 

base a interdisciplinaridade e a articulação curricular entre as áreas do 

conhecimento e os componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular, 

do Documento Orientador Curricular – Território de Portão e componentes 

curriculares da parte diversificada. Partindo desse pressuposto, entende-se que o 

currículo “define um território prático sobre o qual se pode discutir, investigar, mas, 

antes de tudo, sobre o qual se pode intervir” (SACRISTÁN; GÓMEZ, 1998, p. 145), 

sendo necessário refletir também nas “formas de organizá-los em áreas apropriadas, 

nas experiências de aprendizagem que se promoverão, na prática dos professores e 

em todas as demais condições do meio escolar” (SACRISTÁN; GÓMEZ, 1998, p. 

175).  

       No entanto, há de se ter um cuidado na hora de se definir o Projeto Político 

Pedagógico de uma escola, principalmente quando este oferta a Educação em 

Tempo Integral, já que a própria problemática e os desafios da educação nos fazem 

pensar mais no método do que no próprio objeto de ensino. Não se pode valorizar 

somente „o como‟ ensinar em detrimento „do que‟ ensinar.  

       Não é pensar conteúdo e método de forma fragmentada, mas ambos os 

conceitos precisam ser entendidos em interação recíproca ou circular, pois se o 

ensino deve começar a partir de um plano curricular prévio, a prática de ensiná-lo 

não apenas o torna realidade em termos de aprendizagem, mas que na própria 

atividade podem se modificar as primeiras intenções e surgir novos fins. É preciso 
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ver o ensino não da perspectiva de ser atividade instrumento para fins e conteúdos 

pré-especificados antes de empreender a ação, mas como prática, na qual esses 

componentes do currículo são transformados e o seu significado torna-se concreto 

para a criança/estudante. 

       Assim sendo, temos a oportunidade de fazer em Portão uma Educação em 

Tempo Integral que seja diferenciada, que priorize a aprendizagem em todos os 

momentos em que a criança/ estudante estiver na escola. 

       Essencialmente no que se refere à Escola, o currículo da Educação em Tempo 

Integral pressupõe o acesso da criança/estudante a todos os campos de experiência 

e as áreas do conhecimento de maneira articulada e permanente, rompendo com a 

fragmentação dos componentes e dando sentido aos conteúdos a partir das 

questões, trajetórias, experiências e relações dos sujeitos envolvidos no processo 

educativo. 

       Em escola orientada por uma perspectiva integral de educação, sustenta altas 

expectativas de aprendizagem e desenvolvimento para todas as crianças/estudantes 

ao mesmo tempo em que oferece instrumentos para que todos aprendam e se 

desenvolvam integralmente. Essas altas expectativas se sustentam na premissa de 

que todos são capazes de aprender. 

       E, para isso, as estratégias devem ter clara intencionalidade pedagógica e 

compor um planejamento integrado que defina objetivos e metas de aprendizagem. 

Nesse sentido, a distinção entre aulas e oficinas lúdicas – assim como a separação 

por períodos – perde o sentido. Todas as propostas devem compor o planejamento 

da escola e dos professores. 

 

1.8. Avaliação 

 

“A avaliação, para assumir o caráter transformador (e não de mera 

constatação e classificação), antes de tudo, deve estar comprometida com a 

aprendizagem (e desenvolvimento) da totalidade dos alunos” (VASCONCELLOS, 

2008, p. 41). 

Nesse sentido, a avaliação escolar deve ser organizada de modo a favorecer 

a aprendizagem das crianças e estudantes nos campos de experiência e em todas 

as áreas do conhecimento, valorizando seus diferentes jeitos de ser e de aprender. 

Portanto, a ação avaliativa em sua complexidade, traz como proposta alertar o 
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professor sobre o significado de sua prática, discutindo, avaliando e refletindo e 

ressignificando a práxis. As reuniões pedagógicas também são momentos propícios 

para reflexões de metodologias e práticas avaliativas (GOMES, 2013).   

Na concepção de Hoffmann (2005), a avaliação é essencial à educação. 

Inerente e indissociável, enquanto concebida como problematização, 

questionamento, reflexão sobre a ação. “Educar é fazer ato de sujeito, é 

problematizar o mundo em que vivemos para superar as contradições, 

comprometendo-se com esse mundo para recriá-lo constantemente” (HOFFMANN, 

2005, p. 15). 

Diante do exposto, o processo avaliativo deve considerar as necessidades 

educacionais advindas da sociedade atual, assumindo dimensões mais amplas, 

superando a ideia de avaliar simplesmente para atribuir notas e classificar. A 

avaliação só tem sentido se tiver o propósito de ajudar a criança/estudante a 

avançar em seu processo do conhecimento. 

O professor, na medida em que está atento ao andamento das suas crianças 

e estudantes, poderá, através da avaliação da aprendizagem, verificar o quanto a 

sua prática pedagógica está sendo eficaz e que desvio está tendo quando a 

criança/estudante não corresponde.  

Portanto, de acordo com Luckesi (1997), os resultados manifestados por meio 

dos instrumentos de avaliação poderão auxiliar o estudante num processo de 

automotivação, na medida em que lhes fornece consciência dos níveis obtidos de 

aprendizagem.  

Nessa perspectiva metodológica, para que a avaliação sirva como 

instrumento de democratização do ensino, a primeira coisa a ser feita: 

 
é modificar a sua utilização de classificatória para diagnóstica. Ou seja, a 
avaliação deverá ser assumida como um instrumento de compreensão do 
estágio de aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo em vista tomar 
decisões suficientes e satisfatórias para que possa avançar no seu 
processo de aprendizagem. [...] Desse modo, a avaliação não seria um 
instrumento para a aprovação ou reprovação dos alunos, mas sim um 
instrumento de diagnóstico de sua situação, tendo em vista a definição de 
encaminhamentos adequados para a sua aprendizagem. Se um aluno está 
defasado não há que, pura e simplesmente, reprová-lo e mantê-lo nesta 
situação (LUCKESI, 1997, p. 81). 

 

Dessa maneira, a avaliação é diagnóstica compreendida como um meio e não 

um fim. Cabe destacar a importância de utilizar vários instrumentos avaliativos e 
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diversificar os processos com produções que envolvam a opinião, a argumentação, 

a criação, a escrita, a leitura, a resolução de problemas, entre outros.   Nesse 

processo, também é fundamental reconhecer que há vários pontos de vista em sala 

de aula além do ponto de vista do professor, sendo o dele apenas um. Por isso, é 

imprescindível entender como as crianças/estudantes transformam as informações 

em conhecimentos, como aprendem a resolver problemas, como desenvolvem seu 

poder de síntese, ou seja, pensar todo o processo de aprendizagem e avaliação a 

partir da criança e do estudante. 

Considerável destacar que a avaliação também é uma prática coletiva com 

vários atores envolvidos, sendo imprescindível compartilhar o andamento do 

processo com a equipe pedagógica da escola e as famílias das crianças e dos 

estudantes, para que assim, juntos, possam dar os encaminhamentos necessários 

possibilitando avanços. 

 A concepção de avaliação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Desporto e Turismo de Portão está pautada na compreensão de que avaliar é o 

início dos processos de reconstruções e não o seu fechamento. Avaliar compreende 

relacionar acontecimentos metodológicos cotidianos com o desenvolvimento da 

aprendizagem das crianças e estudantes. Um professor que trabalha em suas aulas 

com o desenvolvimento da reflexão, da ação e dos diversos posicionamentos deverá 

avaliar a partir desta lógica.  

Portanto, a avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente do 

trabalho do professor que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e 

aprendizagem. Também deve contribuir para a formação e valorização profissional, 

devendo ter caráter participativo, fundamentado em princípios éticos, democráticos, 

autônomos e coletivos.  

A avaliação por habilidades e competências requer aos professores a reflexão 

sobre a diferença entre critérios e instrumentos. Os critérios referem-se às 

habilidades e competências e os instrumentos se referem à tipologia de elementos 

que materializarão os critérios. Assim, um instrumento pode ser um debate, sob o 

critério de uma reflexão crítica, consciente e reflexiva.  

O primeiro passo para uma boa avaliação é sempre duvidar se a forma  

escolhida é a única e melhor. A análise do que e por que avaliar deve perdurar por 

todos os momentos e lugares da escola. Nem sempre o que se avalia é o que 
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realmente as crianças e estudantes precisarão no futuro, desta forma a avaliação 

deve ser relacional e significativa, deixando na periferia a memorização e 

reprodução. 
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2.  EDUCAÇÃO INFANTIL: CAMPOS DE EXPERIÊNCIA, COMPETÊNCIAS 

CONCEITUAIS E OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 

2.1. Campo de experiência 1: O eu, o outro e o nós 
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COMPETÊNCIA CONCEITUAL 

(Objetivo Geral de Aprendizagem) 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Berçário 
(0 a 1 ano) 

 
Vivenciar um processo de inserção que respeite 
o seu tempo e oportunize o seu acolhimento e a 
sua adaptação. 

 
1. Perceber diferentes estímulos através dos sentidos, observando a 
presença do outro.  
2. Explorar os diferentes espaços. 
3. Participar de atividades e brincadeiras com os outros bebês e 
adultos.  
4. Conviver com outras pessoas, experimentando relações afetivas. 
 

Perceber o meio e as relações sociais nas quais 
se encontra inserido para seu 
autoconhecimento. 

 
1. Comunicar-se com outros bebês e adultos, fazendo uso de 
diferentes formas de comunicação, buscando contato, atenção e 
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prolongamento das situações de interação.  
2. Ouvir e interagir com diferentes estilos musicais e instrumentos.  
3. Perceber as diversas sensações através dos sentidos, expressando 
agrado e desagrado frente a diferentes situações. 
 

 
Perceber que suas ações produzem significados 
e efeitos nos adultos e outras crianças com as 
quais convive para comunicar seus desejos e 
suas necessidades, utilizando expressões faciais, 
gestos, balbucios e palavras. 

 
1. Interagir com os adultos e colegas, ampliando suas possibilidades 
de comunicação. 
2. Participar de brincadeiras que promovam o conhecimento gradual 
do seu corpo e a percepção do outro.  
3. Estabelecer vínculo com os adultos nos momentos de cuidados 
diários. 
 

 
Perceber a si mesmo nas interações com o 
outro. 
 

 
1. Explorar diferentes materiais e objetos existentes em seu entorno. 
2. Desenvolver a segurança e confiança no outro. 
 

Berçário 
(1 a 2 anos) 

 
Interagir com outras pessoas identificando 
combinações simples. 

 
1. Vivenciar um processo de inserção que respeite o seu tempo e 
oportunize o seu acolhimento e a sua adaptação. 
2. Participar de brincadeiras com diferentes materiais e em diferentes 
espaços, observando as combinações, com apoio do adulto.  
3. Participar em atividades diversas, expressando agrados e 
desagrados. 
 

 
omunicar necessidades, desejos e emoções 
utilizando gestos, balbucios, palavras e pequenas 
frases para estabelecer relações com outras 
crianças e adultos. 

 
1. Perceber o meio e as relações sociais nas quais se encontra inserido 
para seu autoconhecimento.   
2. Sentir-se confiante nas situações de comunicação e cuidados 
pessoais com o adulto que escuta, observa e responde aos seus 
interesses e necessidades.  
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3. Construir relações de vínculos profundos e estáveis com os 
professores, manifestando interesses e necessidades, através de 
diferentes formas de expressar-se e comunicar-se.  
4. Conhecer e nomear os integrantes da sua família. 
 

 
Reconhecer-se como sujeito dentro de uma 
coletividade para estabelecer relações saudáveis 
e de confiança com os grupos sociais com os 
quais convive. 

 
1. Perceber que suas ações produzem significados e efeitos nos 
adultos e outras crianças com os quais convive para comunicar seus 
desejos e suas necessidades, utilizando expressões faciais, gestos, 
balbucios e palavras. 
2. Envolver-se em jogos simples de dar e receber, lançar objetos no 
chão e manifestar-se ao recebê-los de volta.  
3. Mostrar-se ativo sem a intervenção constante do adulto, 
reconhecendo seu corpo e o do outro. 
4. Experimentar situações do cotidiano em que exista o 
compartilhamento de materiais, brinquedos e espaços com outras 
crianças. 
5. Utilizar, nos momentos de refeição, utensílios como colher, garfo e 
faca progressivamente. 
 

 
Explorar o meio em que vive de forma sensorial. 

 
1. Perceber a si mesmo nas interações com o outro. 
2. Manipular de forma experiencial diferentes materiais.  
3. Perceber as características encontradas em seu espaço de vivência. 
4. Vivenciar situações de cuidado com o ambiente em que vive e 
convive. 
 

Maternal 
(2 a 3 anos) 

 

 
Conviver com o outro percebendo as diferenças 
de interesses. 

 
1. Interagir com outras pessoas, identificando combinações simples. 
2. Enriquecer os conhecimentos e as vivências na escola e no contato 
com familiares do seu grupo de convivência.  
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3. Mostrar interesse pelas ações e expressões de seus colegas nas 
relações afetivas.  
 

 
Conhecer as diferentes organizações familiares 
para fortalecer os vínculos de pertencimento. 

 
1. Comunicar necessidades, desejos e emoções utilizando gestos, 
balbucios, palavras e pequenas frases para estabelecer relações com 
outras crianças e adultos. 
2. Conhecer e reconhecer os integrantes das famílias de seu grupo de 
convivência, percebendo as diversidades socioculturais, ampliando 
conhecimento do outro e da comunidade em que vive.  
3. Ampliar as relações interpessoais, participando das atividades 
culturais significativas para as crianças, as famílias e a comunidade 
local.  
4. Expressar-se por meios de movimentos corporais, de produções 
artísticas e representações ao brincar de faz de conta. 
 

 
Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, 
com a orientação de um adulto, para estabelecer 
noções relacionadas aos limites. 

 
1. Reconhecer-se como sujeito dentro de uma coletividade para 
estabelecer relações saudáveis e de confiança com os grupos sociais 
com os quais convive. 
2. Compartilhar ações.  
3. Vivenciar desafios e brincadeiras com o corpo, desenvolvendo 
noções de bem-estar e autoconfiança.  
4. Utilizar, nos momentos de refeição, utensílios como colher, garfo e 
faca progressivamente.  
5. Perceber e identificar seus sentimentos para expressá-los de forma 
adequada, com auxílio de um adulto. 
 

 
Interagir com o ambiente e com os elementos 
presentes nele. 

 
1. Explorar o meio em que vive de forma sensorial. 
2. Reconhecer formas de cuidado com o ambiente e os elementos que 
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o compõem. 
3. Compreender o uso do espaço como coletivo e a importância de 
preservá-lo. 
4. Perceber o ambiente ao seu redor, elementos que o compõem, 
explorando com curiosidade, respeitando o espaço do outro. 
 

Maternal 
(3 a 4 anos) 

 
Partilhar o espaço e o tempo de convivência. 

 
1. Conviver com o outro, percebendo as diferenças de interesses. 
2. Ter prazer em interagir com os companheiros em situações de 
brincadeira, buscando compartilhar significados comuns.  
3. Compartilhar ações e brincadeiras em pequenos grupos, por meio 
de situações em que pode dividir brinquedos, negociar enredos para 
as brincadeiras, perceber gestos, sentimentos e ações com outras 
crianças e adultos. 
 

 
Respeitar regras básicas de convívio social nas 
interações e brincadeiras, observando a 
diversidade que o cerca. 

 
1. Conhecer as diferentes organizações familiares para fortalecer os 
vínculos de pertencimento. 
2. Perceber as diferentes emoções de cada ser humano, a importância 
da amizade, da confiança, do respeito à diversidade e gerenciar 
situações de frustração com apoio do adulto.  
3. Vivenciar momentos diários em que possa falar e escutar umas às 
outras.  
4. Expressar-se por meios de movimentos corporais, de produções 
artísticas e representações ao brincar de faz de conta. 
 

 
Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade 
na interação com crianças e adultos para 
compreender as diferentes relações sociais nos 
diferentes espaços. 

 
1. Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, com a orientação 
de um adulto, para estabelecer noções relacionadas aos limites. 
2. Perceber e vivenciar, gradativamente, regras simples de convívio 
em espaços diferentes e em momentos de alimentação, cuidado com 
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seu corpo e nas brincadeiras.  
3. Mostrar interesse pelas ações e expressões de seus colegas. 
4.  Demonstrar prazer em interagir com os companheiros em 
situações de brincadeiras, buscando compartilhar significados 
comuns. 
 

 
Sentir-se parte do meio, estabelecendo relações. 

 
1. Interagir com o ambiente e com os elementos presentes nele. 
2. Entender que todos os ambientes devem ser cuidados, respeitados 
e preservados. 
3. Contagiar as pessoas que estão em sua volta a melhorar o ambiente 
atual para as futuras gerações. 
4. Valorizar a produção local (agricultura familiar, horta escolar), 
destacando a importância de consumir produtos mais saudáveis. 
5. Perceber o efeito da ação humana sobre o meio ambiente. 
6. Adotar atitudes de cuidado nos diversos ambientes em que vive. 
 

Classe de EI 
(4 a 5 anos) 

 
Construir combinações de forma coletiva 
comprometendo-se com elas. 

 
1. Partilhar o espaço e o tempo de convivência. 
2. Desenvolver a autoestima, a afetividade e a empatia no convívio em 
grupo.  
3. Participar de atividades e brincadeiras, respeitando as regras e 
combinações interagindo com outras crianças e adultos. 
 

 
Demonstrar valorização das características do 
seu corpo e dos outros com os quais convive. 

 
1. Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e 
brincadeiras, observando a diversidade que o cerca. 
2. Explorar diferentes espaços, interagindo com uma diversidade de 
materiais e propostas que instiguem a descoberta, o brincar simbólico 
e a organização em pequenos grupos.  
3. Expressar-se por meios de movimentos corporais, de produções 
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artísticas e representações ao brincar de faz de conta, ampliando as 
possibilidades dessa brincadeira. 
 

 
Agir de maneira independente na interação com 
o outro demonstrando atitudes de cooperação e 
respeito para conviver de forma harmoniosa. 

 
1. Sentir-se parte do meio, estabelecendo relações. 
2. Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com 
crianças e adultos para compreender as diferentes relações sociais nos 
diferentes espaços. 
3. Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 
participação e cooperação através de brincadeiras e jogos da cultura 
regional e local.  
4. Partilhar brinquedos, objetos e espaços, convivendo com crianças 
de diferentes idades. 
 

 
Construir pequenas propostas investigativas com 
relação ao seu meio. 

 
1. Sentir-se parte do meio, estabelecendo relações. 
2. Refletir sobre o impacto de suas atitudes em relação ao ambiente e 
à situação natural de seu entorno. 
3. Participar de experiências que envolvam a saúde e o bem-estar 
individual e coletivo. 
4. Estabelecer relações entre o meio ambiente e as diferentes formas 
de vida. 
 

Classe de EI 
(5 a 6 anos) 

 
Reconhecer a importância do cumprimento das 
combinações para um convívio saudável. 

 
1. Construir combinações de forma coletiva, comprometendo-se com 
elas. 
2. Respeitar o outro, colocando-se no lugar dele, percebendo as 
diferentes formas de pensar.  
3. Perceber-se como um sujeito ativo nas relações sociais, 
compreendendo seu pertencimento a esses espaços, atuando na 
transformação destes. 



 
 

54 

 
Criar estratégias pautadas no respeito mútuo 
para resolver conflitos nas interações com 
outras crianças. 

 
1. Demonstrar valorização das características do seu corpo e dos 
outros com os quais convive. 
2. Perceber as diferentes emoções dentro do espaço, respeitando e 
valorizando a importância das relações de amizade, confiança e 
respeito à diversidade. 
3. Dialogar para a resolução de conflitos e trocas de experiências. 
 

 
Demonstrar empatia, compreendendo que cada 
ambiente possui suas próprias regras. 

 
1. Agir de maneira independente na interação com o outro, 
demonstrando atitudes de cooperação e respeito para conviver de 
forma harmoniosa.   
2. Expressar suas ideias, sentimentos e opiniões no seu grupo de 
convivência.  
3. Engajar-se em decisões coletivas, respeitando a escolha da maioria. 
 

 
Refletir sobre as ações da comunidade no 
ambiente da escola e seu entorno, opinando 
sobre elas.  

 
1. Construir pequenas propostas investigativas com relação ao seu 
meio. 
2. Compreender as atitudes necessárias no cotidiano para a 
preservação do meio ambiente a partir das observações e vivências 
percebidas. 
3. Explorar os elementos naturais de forma sustentável. 
4. Formular hipóteses a partir de suas experiências do cotidiano, 
visando ações sustentáveis. 
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2.2. Campo de experiência 2: Corpo, gestos e movimentos 
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NÍVEL /ANO 

 

COMPETÊNCIA CONCEITUAL 

(Objetivo Geral de Aprendizagem) 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Berçário 
(0 a 1 ano) 

 
Perceber diferentes estímulos sensoriais e 
descobrir o próprio corpo. 

 
1. Movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente 
emoções, necessidades e desejos. 
2. Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais. 
3. Desenvolver habilidades locomotoras: engatinhar, rolar e rastejar. 
4. Desenvolver habilidades estabilizadoras: flexionar o tronco, sentar 
em equilíbrio. 
 

Berçário 
(1 a 2 anos) 

 
Movimentar-se percebendo obstáculos, 
experimentando movimentos naturais. 

 
1. Perceber diferentes estímulos sensoriais e descobrir o próprio 
corpo. 
2. Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, 
ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e 
objetos.  
3. Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos e animais. 
4. Desenvolver habilidades locomotoras: caminhar, correr, rolar e 
rastejar. 
5. Desenvolver habilidades estabilizadoras: flexionar o tronco, girar 
braços, equilibrar-se. 
6. Desenvolver habilidades manipulativas: arremessar pequenos 
objetos. 
7. Experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras e 
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interações em ambientes acolhedores e desafiantes. 
 

 
 
 
 
 
 

Maternal 
(2 a 3 anos) 

 
Movimentar-se com autonomia, transpondo 
obstáculos, desenvolvendo habilidades 
psicomotoras. 

 
1. Movimentar-se percebendo obstáculos, experimentando 
movimentos naturais. 
2. Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em 
frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, ao se envolver em 
brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. 
3. Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), 
combinando movimentos e seguindo orientações. 
4. Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, 
ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e 
objetos. 
5. Desenvolver habilidades locomotoras: caminhar, correr, saltar, 
rolar e rastejar. 
6. Desenvolver habilidades estabilizadoras: flexionar o tronco, girar 
braços, equilíbrio estático e dinâmico. 
7. Desenvolver habilidades manipulativas: arremessar pequenos 
objetos. 
8. Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras. 
 

Maternal 
(3 a 4 anos) 

 
Explorar diferentes objetos e espaços, 
conhecendo gradativamente os limites e as 
potencialidades do seu corpo e do seu entorno. 

 
1. Movimentar-se com autonomia, transpondo obstáculos, 
desenvolvendo habilidades psicomotoras. 
2. Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em 
frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, ao se envolver em 
brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. 
3. Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), 
combinando movimentos e seguindo orientações. 
4. Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, 
ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e 
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objetos. 
5. Desenvolver habilidades locomotoras: caminhar, correr, saltar, 
rolar e rastejar. 
6. Desenvolver habilidades estabilizadoras: flexionar o tronco, girar, 
equilíbrio estático, dinâmico e recuperado. 
7. Desenvolver habilidades manipulativas: arremessar, amortecer e 
receber pequenos objetos. 
8. Criar movimentos, gestos e mímicas em brincadeiras. 
9. Apropriar-se de gestos e movimentos através de jogos e 
brincadeiras da cultura regional e local. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe de EI 
(4 a 5 anos) 

 
Apropriar-se de gestos e movimentos de sua 
cultura. 

 
1. Explorar diferentes objetos e espaços, conhecendo 
gradativamente os limites e as potencialidades do seu corpo e do seu 
entorno. 
2. Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em 
frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em 
brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. 
3. Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), 
combinando movimentos e seguindo orientações. 
4. Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, 
ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e 
objetos. 
5. Desenvolver habilidades psicomotoras (esquema corporal, 
lateralidade, freio inibitório, direção, ritmo, coordenação motora 
ampla e fina). 
6. Desenvolver habilidades locomotoras: caminhar, correr, saltar, 
rolar e rastejar. 
7. Desenvolver habilidades estabilizadoras: flexionar, girar, equilíbrio 
estático e dinâmico e recuperado. 
8. Desenvolver habilidades manipulativas: arremessar, lançar, 
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receber. 
9. Criar movimentos, gestos e mímicas em brincadeiras. 
10. Apropriar-se de gestos e movimentos através de jogos e 
brincadeiras da cultura regional e local. 
11. Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de 
sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano, 
quanto em brincadeiras, danças, músicas. 
12. Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em 
brincadeiras e jogos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe de EI 
(5 a 6 anos) 

 
Demonstrar controle, de forma adequada, do 
uso de seu corpo em brincadeiras e jogos. 

 
1. Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura. 
2. Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como em 
frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora etc., ao se envolver em 
brincadeiras e atividades de diferentes naturezas. 
3. Explorar formas de deslocamento no espaço (pular, saltar, dançar), 
combinando movimentos e seguindo orientações. 
4. Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, 
ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e 
objetos. 
5. Desenvolver habilidades psicomotoras (esquema corporal, 
lateralidade, freio inibitório, direção, ritmo, coordenação motora 
ampla e fina). 
6. Desenvolver habilidades locomotoras: caminhar, correr, saltar, 
rolar e rastejar. 
7. Desenvolver habilidades estabilizadoras: flexionar, girar, equilíbrio 
estático e dinâmico e recuperado. 
8. Desenvolver habilidades manipulativas: arremessar, lançar, 
receber. 
9. Criar movimentos, gestos e mímicas em brincadeiras. 
10. Apropriar-se de gestos e movimentos através de jogos e 
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brincadeiras da cultura regional e local. 
11. Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de 
sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano, 
quanto em brincadeiras, danças, músicas. 
12. Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em 
brincadeiras e jogos. 
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2.3.  Campo de experiência 3: Traços, sons, cores e formas 
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NÍVEL /ANO 

 

COMPETÊNCIA CONCEITUAL 

(Objetivo Geral de Aprendizagem) 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Berçário 
(0 a 1 ano) 

 
Manipular diferentes materiais, percebendo 
sons, texturas, cores, formas e tamanhos. 

 
1. Explorar objetos com diferentes texturas, temperaturas, 
espessuras, sabores, sons, cores e odores, por meio dos sentidos do 
cotidiano. 
2. Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente. 
 

 
Vivenciar elementos de diferentes formas 
presentes no seu ambiente. 

 
1. Agir sobre os materiais repetidas vezes, experimentando-os. 
2. Realizar tentativas simples de tirar e colocar. 
3. Manipular objetos livremente. 
 

 
Vivenciar experiências sensoriais por meio de 
interações com o corpo e os objetos. 

 
1. Manipular objetos com diferentes características. 
2. Agir sobre o objeto, produzindo sons e transformações. 
3. Perceber o seu entorno, escolhendo objetos de acordo com o seu 
interesse. 

Berçário 
(1 a 2 anos) 

 
Interagir com materiais não estruturados, 
experimentando diferentes possibilidades. 

 
1. Manipular diferentes materiais, percebendo sons, texturas, cores, 
formas e tamanhos. 
2. Explorar diferentes objetos, elementos da natureza e materiais 
não estruturados. 
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Experimentar materiais de diferentes formas 
utilizando o corpo. 

 
1. Vivenciar elementos de diferentes formas presentes no seu 
ambiente. 
2. Participar de jogos que envolvam formas diversas. 
 

 
Experimentar sensações por meio de vivências 
diárias, interações, brincadeiras e objetos, 
percebendo o eu, o outro e o seu espaço. 

 
1. Vivenciar experiências sensoriais por meio de interações com o 
corpo e os objetos. 
2. Explorar objetos do cotidiano. 
3. Expressar diferentes sensações em momentos de alimentação, 
higiene e brincadeiras. 
4. Perceber os colegas e professores no ambiente escolar. 
 

 
 
 
 

Maternal 
(2 a 3 anos) 

 
Experimentar materiais estruturados e não 
estruturados, deixando marcas em diferentes 
suportes. 

 
1. Interagir com materiais não estruturados, experimentando 
diferentes possibilidades. 
2. Utilizar, espontaneamente, diferentes registros com materiais e 
suportes: papelão, massinhas, lápis, pincel, tinta e elementos da 
natureza, entre outros. 
 

 
Agrupar objetos de diversas formas, 
diferenciando de acordo com seus atributos. 

 
1. Experimentar materiais de diferentes formas, utilizando o corpo. 
2. Perceber diferenças nos elementos do seu cotidiano. 
3. Classificar diferentes objetos, atribuindo semelhanças e 
diferenças, de forma lúdica. 
4. Manipular figuras bidimensionais e tridimensionais, contrastando 
suas características. 
5. Explorar as formas e superfícies de objetos a partir de sua 
funcionalidade. 
 

  



 
 

62 

Explorar o corpo nos diferentes espaços por 
meio da socialização e das experiências. 

1. Experimentar sensações por meio de vivências diárias, interações, 
brincadeiras e objetos, percebendo o eu, o outro e o seu espaço. 
2. Testar diferentes espaços, superando obstáculos. 
3. Explorar formas de movimentar-se no espaço, apropriando-se de 
gestos e movimentos. 
 

Maternal 
(3 a 4 anos) 

 
Explorar com intencionalidade materiais não 
estruturados e estruturados em situações 
vivenciadas no cotidiano. 

 
1. Experimentar materiais estruturados e não estruturados, deixando 
marcas em diferentes suportes. 
2. Utilizar, com intencionalidade, diferentes registros com materiais 
e suportes: papelão, massinhas, lápis, pincel, tinta e elementos da 
natureza entre outros. 
 

 
Identificar semelhanças entre formas 
geométricas do seu meio, utilizando-se de 
estratégias pessoais. 

 
1. Agrupar objetos de diversas formas, diferenciando de acordo com 
seus atributos. 
2. Identificar figuras geométricas simples, em diferentes contextos, 
através de jogos e brincadeiras. 
3. Manipular materiais diversos, estruturados e não estruturados, 
para comparar as diferenças e semelhanças entre eles. 
4. Vivenciar as possibilidades associativas, como tamanho, formato, 
espaço, que os diversos materiais proporcionam. 
 

 
Classificar objetos, comparando-os a partir das 
diferentes grandezas. 

 
1. Explorar o corpo nos diferentes espaços por meio da socialização e 
das experiências. 
2. Classificar objetos, considerando diferentes atributos relacionados 
a medidas e grandezas. 
3. Reconhecer o seu tamanho em relação ao espaço e em relação ao 
outro. 
4. Comparar o seu tamanho com o dos colegas. 
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5. Perceber distâncias simples entre os elementos. 
 

Classe de EI 
(4 a 5 anos) 

 
Experienciar de diversas maneiras sua intenção 
criativa, por meio do lúdico e da imaginação. 

 
1. Explorar, com intencionalidade, materiais estruturados e não 
estruturados em situações vivenciadas no cotidiano. 
2. Utilizar sons produzidos pela natureza, pelo corpo, por materiais, 
objetos e instrumentos musicais. 
3. Vivenciar brincadeiras de faz de conta, encenações, 
dramatizações, entre outros. 
4. Despertar a sensibilidade através das diferentes manifestações 
artísticas e culturais regionais e locais. 
5. Expressar-se livremente por meio de dança, desenho, pintura, 
colagem, dobradura, escultura e recursos tecnológicos. 
6. Explorar materiais de diversas texturas, espessuras, formas, 
tamanhos e cores.  
 

 
Classificar objetos, comparando-os a partir de 
diferentes atributos. 

 
1. Identificar semelhanças entre formas e objetos do seu meio, 
utilizando-se de estratégias pessoais. 
2. Reconhecer as formas geométricas de objetos e figuras presentes 
no seu cotidiano. 
3. Nomear características de objetos presentes no cotidiano. 
4. Construir figuras, utilizando as formas geométricas diversas. 
5. Discriminar nos objetos a existência de mais de um atributo. 
6. Vivenciar situações que permitam explorar, observar, identificar, 
descrever e nomear objetos e formas geométricas diversas presentes 
no seu cotidiano. 
 

 
Investigar no ambiente as grandezas e medidas, 
classificando conforme as hipóteses construídas 

 
1. Classificar objetos, comparando-os a partir das diferentes 
grandezas, relacionando o grande e o pequeno.  
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de forma lúdica. 2. Experienciar situações que envolvam volumes iguais com massas 
diferentes, formulando hipóteses. 
3. Estimar, de forma simples e lúdica, o tamanho dos objetos, 
comparando um ao outro. 
4. Estabelecer relações entre as medidas e os intervalos de tempo. 
 

Classe de EI 
(5 a 6 anos) 

 
Expressar suas criações através das diversas 
linguagens, partindo das experimentações 
proporcionadas. 

 
1. Experienciar, de diversas maneiras, sua intenção criativa, por meio 
do lúdico e da imaginação. 
2. Criar variadas produções artísticas (dança, música, teatro e artes 
visuais), valorizando suas potencialidades e a dos outros. 
3. Utilizar a consciência corporal na prática de brincadeiras, jogos, 
canções e dança. 
4. Expressar-se por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 
escultura, criando produções. 
5. Utilizar materiais de diversas texturas, espessuras, formas, 
tamanhos e cores em suas produções. 
6. Valorizar a produção artística e cultural regional e local.  
 

 
Criar atributos para relacionar as formas 
geométricas, com diferentes tamanhos, cores e 
espessuras. 

 
1. Classificar objetos, comparando-os a partir de diferentes atributos. 
2. Construir relações entre a geometria e as grandezas e medidas. 
3. Representar as formas geométricas por meio de brincadeiras. 
4. Explorar as formas geométricas, identificando, classificando e 
ordenando, segundo atributos específicos. 
5. Utilizar formas geométricas em produções individuais e coletivas. 
 

 
Resolver situações-problema do cotidiano, 
utilizando-se de instrumentos não 
convencionais. 

 
1. Investigar no ambiente as grandezas e medidas, observando, 
comparando, classificando conforme as hipóteses construídas de 
forma lúdica. 
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2. Vivenciar com os colegas, de forma lúdica, experiências e 
considerações sobre grandezas e medidas. 
3. Dividir brinquedos e alimentos com os colegas, observando 
grandezas e medidas. 
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2.4.  Campo de experiência 4: Escuta, fala, pensamento e imaginação 
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NÍVEL /ANO 

 

COMPETÊNCIA CONCEITUAL 

(Objetivo Geral de Aprendizagem) 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Berçário 
(0 a 1 ano) 

 
Perceber a si, as pessoas e o ambiente. 

 
1. Vivenciar experiências sensoriais através de diferentes materiais. 
2. Explorar sons, movimentos e outras representações. 
3. Perceber a presença e o manifesto do outro. 
 

 
Perceber o mundo e as pessoas ao seu redor. 

 
1. Vivenciar diferentes ambientes do seu cotidiano.  
2. Manipular diferentes materiais visuais (imagens, livros, revistas).  
3. Perceber a existência do outro através da leitura sensorial.  
 

 
Expressar-se utilizando diferentes recursos 
vocais, conforme a situação vivenciada. 

 
1. Reconhecer quando é chamado pelo nome. 
2. Expressar-se, usando movimentos, gestos, balbucios e outras 
formas de expressão. 
3. Observar movimentos e sons à sua volta, imitando-os. 
 

Berçário 
(1 a 2 anos) 

 
Perceber o mundo e as pessoas ao seu redor, 
distinguindo-as. 

 
1. Perceber a si, as pessoas e o ambiente. 
2. Manifestar diferentes expressões por meio de sons, movimentos e 
outras representações, utilizando o próprio corpo e materiais 
diversificados. 
3. Vivenciar experiências sensoriais, através da exploração de 
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diferentes materiais. 
4. Reconhecer a presença e o manifesto do outro. 
 

 
Interagir com imagens, sons, ritmos e com as 
pessoas ao seu redor. 

 
1. Perceber o mundo e as pessoas ao seu redor. 
2. Demonstrar interesse ao ouvir histórias contadas e lidas, 
observando ilustrações e movimentos do adulto leitor.  
3. Imitar as variações de entonação e gestos realizados pelos adultos 
ao ler histórias e entoar cantigas regionais e locais. 
4. Apreciar livros expostos, manuseando-os, a partir dos seus 
interesses.  
5. Vivenciar contações de histórias por escritores regionais e locais.   
 

 
Comunicar-se por meio de sons e imitações, 
interagindo com o seu meio, através da fala. 

 
1. Expressar-se utilizando diferentes recursos vocais, conforme a 
situação vivenciada. 
2. Pronunciar palavras cotidianas e contextualizadas, imitando as 
variações e gestos da fala. 
3. Expressar as próprias emoções, necessidades, desejos e 
sensações, utilizando balbucios e palavras do seu contexto. 
4. Perceber a emoção do outro nas relações de convivência. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Maternal 

 
Representar por meio de garatujas as vivências 
do cotidiano. 

 
1. Perceber o mundo e as pessoas ao seu redor, distinguindo-as. 
2. Perceber os diferentes materiais expressivos através do manuseio. 
3. Representar acontecimentos imaginários ou não, por meio da 
expressão corporal e gráfica. 
 

 
Compreender histórias a partir de imagens, 
recontando-as e expressando-se de diferentes 

 
1. Interagir com imagens, sons, ritmos e com as pessoas ao seu 
redor. 
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(2 a 3 anos) formas. 2. Explorar imagens que demonstrem situações cotidianas e faz de 
conta, desenvolvendo a imaginação e criatividade.  
3. Manipular diferentes materiais de leitura. 
4. Atuar como ouvinte/leitor em situações que envolvam o faz de 
conta, a exploração de livros, revistas e imagens.  
5. Nomear ações representadas por figuras. 
6. Expressar diferentes emoções, a partir de fotos, livros e gravuras.  
7. Repetir acalantos, cantigas de roda, poesias e parlendas, 
explorando ritmo, sonoridade e a conotação das palavras ao escutar 
histórias, contos de repetição e poemas. 
8. Valorizar cantigas de roda e textos poéticos da cultura regional e 
local.  
9. Vivenciar contações de histórias por escritores regionais e locais.   
 

 
Formular pequenas frases em situações de 
comunicação, expressando suas necessidades. 

 
1. Comunicar-se por meio de sons e imitações, interagindo com o 
seu meio, através da fala. 
2. Expressar suas emoções, necessidades e seus desejos, utilizando e 
articulando a fala e outras formas de comunicação. 
3. Expressar-se oralmente em diferentes situações de interações e 
brincadeiras. 
4. Contar acontecimentos, utilizando de fatos vivenciados. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Representar por meio de esquemas corporais 
vivências significativas. 

 
1. Representar por meio de garatujas as vivências do cotidiano. 
2. Manipular materiais concretos, instigando a imaginação e a 
criatividade. 
3. Expressar por meio de registro com diferentes materiais, histórias 
contadas e vivências do cotidiano. 
4. Interagir em diferentes ambientes com diversidade de materiais 
de escrita. 
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Maternal 
(3 a 4 anos) 

 
Ler imagens em sequência, ilustrações e rótulos, 
significando-os. 

 
1. Compreender histórias a partir de imagens, recontando-as e 
expressando-se de diferentes formas. 
2. Vivenciar situações cotidianas, nas quais se faz necessário o uso 
da leitura e da escrita. 
3. Familiarizar-se com a escrita do seu nome e de seus colegas em 
diferentes contextos do dia a dia.  
4. Manipular diferentes materiais de leitura, nomeando as imagens 
de acordo com a situação apresentada.  
5. Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e 
cantigas (regionais e locais).  
6. Vivenciar contações de histórias por escritores regionais e locais.   
7. Perceber as diferentes formas de registro: escrita e ilustração.  
 

 
Formular frases completas em situações de 
comunicação, expressando seus sentimentos, 
necessidades, desejos e angústias. 

 
1. Formular pequenas frases em situações de comunicação, 
expressando suas necessidades. 
2. Relatar acontecimentos e transmitir pequenos recados com 
clareza e sequência lógica, através da fala e outras formas de 
comunicação. 
3. Diferenciar atitudes positivas e negativas frente aos conflitos 
diários, reconhecendo que existem diferentes sentimentos e 
desenvolvendo a empatia. 
4. Expressar através da musicalização suas percepções e emoções. 
5. Expressar-se em diferentes situações de interações e brincadeiras, 
através de jogos simbólicos. 
 

Classe de EI 
(4 a 5 anos) 

 
Apropriar-se da escrita do seu nome, 
relacionando com outras escritas. 

 
1. Representar por meio de esquemas corporais vivências 
significativas. 
2. Reconhecer as letras de seu nome no cotidiano de escrita, 
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utilizando diferentes recursos. 
3. Identificar o seu nome. 
4. Familiarizar-se com a escrita nos diversos contextos. 
5. Relacionar as letras do seu nome com outras palavras do 
cotidiano. 
6. Explorar diversos recursos, de forma lúdica, despertando o 
interesse no registro da escrita. 
 

 
Ler de forma espontânea, reconhecendo 
símbolos que compõem o seu nome e palavras 
significativas, estabelecendo relações entre elas. 

 
1. Ler imagens em sequência, ilustrações e rótulos, significando-os. 
2. Identificar a letra inicial de seu nome e dos colegas. 
3. Identificar as letras do próprio nome e as dos colegas, professores 
e familiares, entre outros. 
4. Manusear livros e revistas em busca de letras que compõem seu 
nome. 
5. Respeitar os colegas em suas próprias leituras. 
6. Utilizar a linguagem oral para brincar, conversar, expressar 
desejos e relatar vivências nas situações do cotidiano, entre outras. 
7. Criar e relatar histórias em sequência lógica a partir da leitura de 
imagens.  
8. Participar de jogos verbais como parlendas, poemas, cantigas de 
rodas e versos (regional e local).  
9. Valorizar escritores regionais e locais. 
10. Estabelecer relações entre diferentes sons, reconhecendo rimas 
e aliterações.  
11. Brincar com as palavras (cantigas, parlendas, quadrinhas, 
poemas), progressivamente, criando rimas e aliterações. 
12. Identificar fatos da história narrada e cenários, caracterizando 
personagens, acontecimentos e enredo.  
13. Comunicar-se com o outro de forma independente. 
14. Expressar-se de diferentes formas, colocando-se no lugar do 
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outro, compreendendo e aceitando o pensamento dos demais. 
 

 
Expressar vivências do seu cotidiano, 
estabelecendo relações espaço-temporais e 
ampliando o seu vocabulário. 

 
1. Formular frases completas em situações de comunicação, 
expressando seus sentimentos, necessidades, desejos e angústias. 
2. Utilizar a linguagem oral e outras formas de comunicação para 
cantar, brincar, conversar, expressar desejos e relatar vivências nas 
situações do cotidiano, entre outras. 
3. Expressar-se em diferentes situações de interações e brincadeiras, 
através de jogos simbólicos. 
4. Relatar fatos da história narrada, identificando cenários, 
personagens, acontecimentos e enredos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produzir escrita espontânea e não convencional, 
utilizando-se de letras diferenciando-as de 
outros sinais gráficos. 

 
1. Apropriar-se da escrita do seu nome, relacionando com outras 
escritas. 
2. Diferenciar letras e numerais de maneira lúdica, através de 
brincadeiras, jogos simbólicos, músicas e atividades diferenciadas. 
3. Familiarizar progressivamente com a escrita por meio da 
participação em situações em que se faz necessário: livros, histórias 
em quadrinhos, entre outros. 
4. Participar da produção de textos coletivos, tendo o professor 
como escriba.  
 

 
Ler de forma espontânea, construindo hipóteses 
de leitura a partir de elementos proporcionados 
pelo professor e pelo ambiente. 

 
1. Reconhecer o alfabeto, associando as letras iniciais e finais de 
palavras significativas e de figuras. 
2. Ler de forma não convencional. 
3. Desenvolver hipóteses de leitura.  
4. Interpretar textos oralmente, inserindo-se no mundo letrado.  
5. Reconhecer o alfabeto como símbolos utilizados para escrita.  



 
 

72 

Classe de EI 
(5 a 6 anos) 

6. Reconhecer a escrita em diferentes contextos.  
7. Produzir verbalmente textos individuais e coletivos, sendo o 
professor escriba.   
8. Desenvolver o hábito de leitura, compreensão e apreciação de 
histórias. 
9. Identificar elementos-chave da narrativa (o que, como, quando, 
onde e quem).  
10. Ouvir os colegas e participar de forma positiva nas diferentes 
leituras. 
 

 
Utilizar a oralidade e outras formas de 
comunicação, reproduzindo e criando histórias e 
ou fatos reais do seu cotidiano, observando a 
sequência temporal e causal. 

 
1. Expressar vivências do seu cotidiano, estabelecendo relações 
espaço-temporais e ampliando o seu vocabulário. 
2. Recontar histórias, poemas, rimas e canções, estabelecendo 
relações com o cotidiano. 
3. Valorizar escritores regionais e locais. 

4. Expressar-se em diferentes situações de interações e brincadeiras, 
através de jogos simbólicos, criando suas próprias histórias. 
5. Desenvolver o hábito de escuta do outro com atenção, 
compreendendo-o e respeitando-o. 
 

 



 
 

73 

2.5. Campo de experiência 5: Espaços, tempos, quantidades, relações e 

transformações  
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NÍVEL /ANO 

 

COMPETÊNCIA CONCEITUAL 

(Objetivo Geral de Aprendizagem) 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 
Berçário 

(0 a 1 ano) 

 
Perceber a existência de elementos do seu 
cotidiano. 

 
1. Vivenciar diferentes situações que envolvam objetos variados. 
2. Explorar o ambiente, direcionando o olhar para diferentes 
objetos.  
3. Conviver com os colegas. 
 

 
Perceber o seu próprio corpo no espaço em 
relação a si e ao outro. 

 
1. Explorar o espaço por meio de experiências de deslocamento de si 
(engatinhar, rolar, sentar, subir, descer). 
2. Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, 
experimentando e fazendo descobertas.  
 

 
Manipular objetos com características 
diferentes. 

 
1. Explorar objetos e materiais, percebendo diferentes odores, 
cores, sabores, temperaturas e tamanhos. 
2. Explorar relações de causa e efeito no contato com mundo físico. 
3. Experimentar por meio da vivência as sensações de frio/calor. 
4. Perceber o ambiente em que está, sentindo-se acolhido. 
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Vivenciar situações diárias, contemplando os 
elementos e as pessoas do meio. 

1. Perceber a presença de outras pessoas e objetos no meio. 
2. Manipular diferentes objetos que o rodeiam. 
3. Escolher, dos diferentes objetos apresentados, o que lhe desperta 
mais interesse e curiosidade. 
 

 
Vivenciar uma rotina temporal, dentro de um 
espaço socialmente construído, distinto do 
espaço familiar.   

 
1. Vivenciar um processo de inserção que respeite o seu tempo e 
oportunize o seu acolhimento e sua adaptação com afetividade.  
2. Experimentar uma sequência de ações dentro de uma rotina 
temporal, com orientação e acompanhamento de um adulto.  
3. Construir vínculos afetivos com os professores, manifestando 
interesses e necessidades através de diferentes formas de expressar-
se e comunicar-se.  
4. Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e 
brincadeiras (engatinhar para pegar objetos, sentar, jogar, 
levantar...). 
 

 
Perceber os elementos da natureza do seu 
entorno. 

 
1. Vivenciar diferentes texturas, odores, sons, sabores e ambientes 
através dos sentidos. 
2. Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, 
experimentando e fazendo descobertas. 
 

 
Perceber seu corpo por meio de estímulos 
sensoriais. 

 
1. Movimentar o corpo para expressar emoções, necessidades e 
desejos. 
2. Fazer uso de suas possibilidades corporais ao se envolver em 
brincadeiras e atividades de diferentes naturezas, experienciando 
sons produzidos pelo próprio corpo e com objetos do ambiente. 
3. Vivenciar diferentes texturas, odores, sabores e ambientes através 
dos sentidos. 
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Vivenciar diferentes elementos do espaço em 
que estão inseridos. 

 
1. Manipular diferentes materiais. 
2. Reconhecer pessoas ao seu redor. 
3. Comunicar necessidades, desejos e emoções, utilizando gestos, 
choros e balbucios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Berçário 
(1 a 2 anos) 

 
Reconhecer a sua existência e a do outro, e os 
elementos em comum. 

 
1. Perceber a existência de elementos do seu cotidiano. 
2. Perceber a existência do outro. 
3. Relacionar-se com o outro.  
4. Perceber-se a partir de movimentos do próprio corpo. 
 

 
Explorar o espaço a partir do seu corpo, 
percebendo o espaço do outro. 

 
1. Perceber o seu próprio corpo no espaço em relação a si e ao 
outro. 
2. Explorar e descobrir as propriedades dos objetos e materiais 
(odor, cor, sabor, temperatura), realizando criações.  
3. Explorar o espaço por meio de experiências de deslocamento de si 
(caminhar, correr, pular, subir, descer). 
 

 
Explorar diferentes objetos agindo sobre eles. 

 
1. Manipular objetos com diferentes características. 
2. Experimentar por meio da vivência os fenômenos naturais, como 
vento, sol, luz, chuva, entre outros.  
3. Utilizar os movimentos de prensa, encaixe e lançamento, 
ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e 
objetos. 
4. Brincar com materiais estruturados e não estruturados. 
 

 
Perceber diferentes situações com elementos 

 
1. Vivenciar situações diárias, contemplando os elementos e as 
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apresentados pelo professor. pessoas do meio. 
2. Perceber elementos novos no ambiente. 
3. Explorar brincadeiras envolvendo operações de empilhar, 
encaixar, segurar, jogar, encher, esvaziar, percebendo relações 
simples de causa e efeito. 
4. Explorar os espaços internos e externos de diferentes formas. 
 

 
Construir a noção temporal, a partir da 
interação com os diferentes tempos propostos. 

 
1. Vivenciar uma rotina temporal, dentro de um espaço socialmente 
construído, distinto do espaço familiar.  
2. Estabelecer vínculos afetivos com os professores, manifestando 
interesses e necessidades através de diferentes formas de expressar-
se e comunicar-se. 
3. Demonstrar sentimentos de satisfação e insatisfação na 
participação nas diferentes atividades propostas.  
4. Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e 
brincadeiras (balanços, caminhar, correr, escorregador, pula-pula...). 
 

 
Explorar e vivenciar os elementos da natureza 
através dos sentidos. 

 
1. Perceber os elementos da natureza do seu entorno. 
2. Manipular e investigar elementos da natureza (areia, folhas, 
grama, pedras, gravetos, frio, calor...),     através de suas 
possibilidades corporais. 
3. Perceber diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente. 
4. Experimentar diferentes sabores, odores e texturas, identificando 
suas preferências, aguçando a curiosidade pelo novo. 
 

 
Explorar diferentes espaços com a percepção 
dos seus limites corporais. 

 
1. Perceber seu corpo por meio de estímulos sensoriais. 
2. Perceber as possibilidades e os limites do seu corpo nas 
brincadeiras e interações em que participa. 
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3. Interagir com crianças e adultos ao explorar espaços, materiais, 
objetos e brinquedos. 
4. Mover e deslocar seu corpo de forma autônoma no espaço, 
criando estratégias e explorando suas potencialidades, partindo de 
seu interesse. 
 

 
Perceber e explorar os elementos do espaço em 
que estão inseridos. 

 
1. Vivenciar diferentes elementos do espaço em que estão inseridos. 
2. Participar de brincadeiras que envolvam o canto, o movimento, 
divertindo-se com a exploração de seu corpo e a percepção rítmica. 
3. Perceber as características dos materiais oferecidos, vivenciando 
diferentes sensações. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maternal 
(2 a 3 anos) 

 
Explorar características e regularidades de 
objetos do seu cotidiano. 

 
1. Reconhecer a sua existência e a do outro, e os elementos em 
comum. 
2. Familiarizar-se com os colegas. 
3. Reconhecer as semelhanças existentes entre os objetos e seres 
vivos iguais. 
4. Perceber os diferentes materiais que o rodeia. 
 

 
Movimentar-se no espaço, dando-se conta da 
presença do outro. 

 
1. Explorar o espaço a partir do seu corpo, percebendo o espaço do 
outro. 
2. Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, 
acima e abaixo, frente e do lado).  
3. Desenvolver atitudes de confiança nas próprias capacidades 
motoras.  
4. Localizar-se e nomear os diferentes espaços no ambiente escolar.  
5. Encontrar estratégias para deslocar-se no espaço. 
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Interagir com o ambiente e com os elementos 
presentes nele.  

 
1. Explorar diferentes objetos agindo sobre eles. 
2. Compartilhar com outras crianças situações de cuidado de plantas 
e animais, dentro e fora do ambiente escolar. 
3. Mostrar curiosidade em explorar os diversos materiais, suas 
características, semelhanças e diferenças, por meio da investigação e 
da brincadeira com água, terra, plantas, tintas, objetos diversos, 
entre outros. 
 

 
Perceber as quantidades, classificando os 
objetos simples. 

 
1. Perceber diferentes situações com elementos apresentados pelo 
professor. 
2. Perceber as quantidades. 
3. Perceber a existência de diferentes quantidades de objetos e de 
pessoas no ambiente. 
4. Utilizar a contagem oral em brincadeiras, canções e situações 
diárias. 
 

 
Apropriar-se da noção de tempo, orientando-se 
a partir da rotina proposta, expressando-se 
física e oralmente.   

 
1. Construir a noção temporal, a partir da interação com os 
diferentes tempos propostos. 
2. Relatar vivências cotidianas e experimentar a organização desses 
relatos dentro de uma sequência temporal.  
3. Vivenciar situações de autonomia em sua rotina escolar, 
aprendendo a lidar com seus sentimentos.  
4. Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e 
brincadeiras (danças, balanços, escorregador, gira-gira, corrida, 
entre outros). 
 

 
Observar e identificar elementos e 

 
1. Explorar e vivenciar os elementos da natureza através dos 
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acontecimentos da natureza no seu cotidiano. sentidos. 
2. Perceber incidentes do cotidiano e fenômenos naturais (luz solar, 
vento, chuva, entre outros), relacionando-os com a rotina escolar. 
3. Vivenciar situações de cuidados de plantas e animais e meio 
ambiente.  
4. Passear pelos arredores da Escola e observar as características do 
espaço físico. 
5. Elaborar construções representativas de seu meio, utilizando 
diferentes elementos da natureza.  
 

 
Enfrentar desafios e dificuldades, utilizando-se 
de habilidades motoras com autonomia. 
 
 
 

 
1. Explorar diferentes espaços com a percepção dos seus limites 
corporais. 
2. Participar do cuidado de seu corpo e da promoção de seu bem-
estar. 
3. Envolver-se em brincadeiras e atividades de diferentes naturezas, 
em ambientes acolhedores e desafiantes. 
4. Explorar formas de deslocamento no espaço (correr, pular, saltar, 
dançar, entre outras), combinando movimentos e seguindo 
orientações (frente e atrás, dentro e fora, entre outras). 
 

 
Classificar objetos simples conforme atributos 
pré-estabelecidos. 

 
1. Perceber e explorar os elementos do espaço em que está inserido. 
2. Manipular materiais diversos, fazendo comparações simples. 
3. Explorar os diversos materiais, suas características, semelhanças e 
diferenças, por meio da investigação e da brincadeira, utilizando 
elementos da natureza. 
 

Maternal 
(3 a 4 anos) 

 
Classificar objetos conforme orientação pré-
estabelecida. 

 
1. Explorar características e regularidades de objetos do seu 
cotidiano. 



 
 

80 

2. Classificar de forma simples. 
3. Compartilhar objetos com outras crianças. 
 

 
Vivenciar o espaço modificando suas 
características, identificando-se na coletividade. 

 
1. Movimentar-se no espaço, dando-se conta da presença do outro. 
2. Vivenciar brincadeiras simbólicas, explorando e modificando o 
espaço e os materiais.  
3. Respeitar os seus limites corporais e dos colegas nas diferentes 
interações e brincadeiras.  
4. Perceber a ausência do outro no seu espaço. 
 

 
Criar possibilidades de ação sobre os objetos, 
relacionando-os. 

 
1. Interagir com o ambiente e com os elementos presentes nele. 
2. Manipular, identificar e relatar semelhanças e diferenças entre 
objetos de seu meio. 
3. Ampliar a autonomia, através da utilização de diferentes objetos 
em jogos e brincadeiras. 
4. Diferenciar objetos e outros elementos por suas características 
visíveis. 
5. Reconhecer mudanças organizacionais no espaço, percebendo os 
objetos. 
 

 
Quantificar e classificar com atributos 
elaborados pelo professor. 

 
1. Perceber as quantidades, classificando os objetos simples. 
2. Perceber a sobra, a falta, a igualdade e a divisão dos elementos de 
uma coleção, em situações cotidianas. 
3. Explorar as formas ou superfícies de objetos a partir de sua 
funcionalidade. 
4. Vivenciar situações que possibilitam a classificação dos objetos. 
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Protagonizar experimentações de 
pertencimento ao tempo, interagindo e 
desenvolvendo o respeito com o outro.   

1. Apropriar-se da noção de tempo, orientando-se a partir da rotina 
proposta, expressando-se física e oralmente.  
2. Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, 
ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, devagar).  
3. Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e 
brincadeiras (danças, balanços, escorregador, gira-gira, corrida, 
entre outros).  
 

 
Diferenciar fenômenos relacionando sua 
influência no dia a dia.   

 
1. Observar e identificar elementos e acontecimentos da natureza 
no seu cotidiano. 
2. Sentir e vivenciar as mudanças e transformações relacionadas aos 
fenômenos da natureza. 
3. Perceber, reconhecer e nomear diferentes fenômenos e sua 
influência na rotina cotidiana. 
4. Registrar observações sobre a natureza e as ações humanas. 
5. Cuidar do meio em que vive, participando de ações de valorização 
e preservação da natureza.  
 

 
Reconhecer semelhanças e diferenças corporais 
entre si e o outro, respeitando as diversidades. 

 
1. Enfrentar desafios e dificuldades, utilizando-se de habilidades 
motoras com autonomia. 
2. Demonstrar progressiva independência no cuidado de seu corpo e 
do outro. 
3. Mostrar empatia pelo outro, percebendo que as pessoas têm 
diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 
4. Manifestar, através do lúdico, as representações culturais, 
valorizando e respeitando o outro. 
5. Perceber as características de seu corpo, adotando atitudes de 
autocuidado. 
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Vivenciar e registrar situações com diferentes 
atributos. 

 
1. Classificar objetos simples de acordo com atributos pré-
estabelecidos. 
2. Relacionar elementos (meninos e meninas, presentes e ausentes, 
entre outros), fazendo comparações entre eles. 
3. Coletar dados e informações sobre fatos do seu cotidiano, 
fazendo registros dos mesmos. 
 

Classe de EI 
(4 a 5 anos) 

 
Comparar diferentes objetos relacionando suas 
características, na busca de elementos ausentes 
no ambiente. 

 
1. Classificar objetos conforme orientação pré-estabelecida. 
2. Desenvolver estratégias simples para resolução de problemas 
cotidianos. 
3. Reconhecer a sequência de diferentes materiais representados. 
 

 
Perceber as noções topológicas (separação, 
ordem, sucessão, fechamento, continuidade, 
entre outras), respeitando o lugar do outro. 

 
1. Vivenciar o espaço modificando suas características, 
identificando-se na coletividade. 
2. Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando 
suas propriedades. 
3. Localizar-se no entorno da escola, reconhecendo espaços 
significativos para a sua memória afetiva, situando-se e deslocando-
se.  
 

 
Estabelecer relações entre elementos do mundo 
físico, contextualizando situações no jogo 
simbólico. 

 
1. Criar possibilidades de ação sobre os objetos, relacionando-os. 
2. Transformar objetos de forma imagética e real nas diferentes 
brincadeiras. 
3. Perceber a energia no cotidiano, que provoca a transformação e o 
movimento, como: mudança de temperatura, deslocamento de 
objetos, crescimento de seres vivos, entre outros. 
4. Vivenciar o jogo simbólico em ambientes diferentes. 
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5. Perceber a energia do sol em diferentes situações. 
 

 
Expressar a compreensão das quantidades, 
através de diferentes estratégias.  

 
1. Quantificar e classificar com atributos elaborados pelo professor. 
2. Representar, a partir do corpo, o reconhecimento numérico. 
3. Registrar, de diferentes formas, observações, contagem, 
classificações, jogos coletivos, entre outros. 
4. Contar oralmente, utilizando diversos materiais, observando a 
sequência numérica. 
5. Representar as quantidades de diferentes formas. 
6. Interagir com diversos tipos de materiais objetivando conhecer 
progressivamente a série numérica oral. 
7. Organizar agrupamentos. 
8. Desenvolver estratégias de contagem em jogos e brincadeiras 
envolvendo quantidades numéricas. 
 

 
Reconhecer a si mesmo e aos outros como 
agentes de transformação do tempo. 

 
1. Protagonizar experimentações de pertencimento ao tempo, 
interagindo e desenvolvendo o respeito ao outro.  
2. Localizar-se no tempo (manhã, tarde, noite, amanhã, ontem), 
identificando datas importantes relacionadas à sua história e ao seu 
interesse pessoal. 
3. Perceber o calendário e o relógio como ferramentas que marcam 
o tempo.  
 

 
Investigar mudanças climáticas, representando-
as em diferentes linguagens. 

 
1. Diferenciar fenômenos relacionando sua influência no dia a dia.  
2. Compartilhar informações referentes a situações do meio 
ambiente de sua realidade social. 
3. Comparar diferentes situações, relacionando as ações do homem 
sobre a natureza e suas consequências. 
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4. Registrar observações e manipulações, usando múltiplas 
linguagens em diferentes suportes. 
 

 
Perceber as mudanças corporais que 
aconteceram, vivenciando e socializando 
hábitos saudáveis importantes para o 
desenvolvimento. 

 
1. Reconhecer semelhanças e diferenças corporais entre si e o outro, 
respeitando as diversidades. 
2. Aplicar hábitos de autocuidado, relacionados à higiene, 
alimentação, ao conforto e à aparência. 
3. Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo no 
cotidiano. 
4. Construir a identidade pessoal, social e cultural, constituindo, 
assim, uma imagem positiva de si e de seu grupo de pertencimento. 
5. Demonstrar atitudes de preservação do meio em que está 
inserido, adotando ações de cuidado com a água, o lixo, o solo, entre 
outros.  
 

 
Representar e investigar mudanças climáticas 
em diferentes linguagens. 

 
1. Vivenciar e registrar situações com diferentes atributos.  
2. Diferenciar fenômenos, relacionando sua influência no dia a dia.  
3. Perceber, relatar e compartilhar informações referentes a 
situações do meio ambiente de sua realidade social. 
4. Comparar diferentes situações, relacionando as ações do homem 
sobre a natureza e suas consequências. 
5. Registrar observações e manipulações, usando múltiplas 
linguagens em diferentes suportes. 
 

Classe de EI 
(5 a 6 anos) 

 
Reconhecer diferentes possibilidades de 
resolução de problemas cotidianos, propondo 
regularidades e descontinuidades por meio de 
estratégias próprias. 

 
1. Comparar diferentes objetos, relacionando suas características na 
busca de elementos ausentes no ambiente. 
2. Reconhecer a sequência na disposição dos materiais 
apresentados. 
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3. Agir sobre os materiais a partir de experiências cotidianas. 
4. Registrar regularidades de diferentes formas. 
 

 
Localizar-se no espaço determinado a partir de 
pontos de referência, percebendo a 
lateralidade. 

 
1. Perceber as noções topológicas (separação, ordem, sucessão, 
fechamento, continuidade, entre outras), respeitando o lugar dos 
colegas. 
2. Identificar fontes de informações, selecionando-as para responder 
questões sobre o espaço.  
3. Reconhecer as diferentes possibilidades corporais, 
movimentando-se e respeitando a presença do outro.  
 

 
Reconhecer a finalidade de diferentes objetos 
no cotidiano, relacionando com as 
características dos mesmos e propondo 
transformações. 

 
1. Estabelecer relações entre diferentes ambientes, 
contextualizando situações no jogo simbólico. 
2. Identificar a finalidade dos objetos presentes no cotidiano escolar. 
3. Entender que os objetos têm finalidades específicas, mas podem 
ser utilizados para diferentes fins. 
4. Utilizar diferentes materiais na construção de situações 
simbólicas, desenvolvendo a imaginação. 
5. Experienciar transformações nos objetos, utilizando recursos de 
diferentes maneiras. 
6. Respeitar as produções dos colegas, interagindo nas construções. 
 

 
Desenvolver a conservação de número e a ideia 
das quatro operações, através de jogos e 
brincadeiras. 

 
1. Expressar a compreensão das quantidades, através de diferentes 
estratégias. 
2. Participar de jogos e brincadeiras envolvendo as 4 operações. 
3. Utilizar estratégias de juntar, agregar, avançar, retroceder, 
repartir, tirar e recontar, através de materiais concretos e de forma 
coletiva. 
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4. Levantar hipótese para solução dos problemas matemáticos, 
registrando suas ideias. 
5. Respeitar as hipóteses levantadas pelos seus colegas, agregando-
as em seu pensamento. 
6. Desenvolver o cálculo mental em pequenas operações. 
7. Classificar, ordenar e seriar quantidades, registrando-as. 
8. Utilizar portadores numéricos para construir procedimentos de 
registro, contagem, sequência, ordenação e organização por meio de 
números (calendário, relógio e dinheiro). 
 

 
Desenvolver autonomia quanto ao tempo 
sugerido, compreendendo as diferentes 
situações cotidianas e relacionando com o 
tempo cronológico.  

 
1. Reconhecer a si mesmo e aos outros como agentes de 
transformação do tempo. 
2. Relatar fatos importantes sobre o seu nascimento e 
desenvolvimento, de seus familiares e da sua comunidade.  
3. Compreender o calendário como uma ferramenta que marca o 
tempo. 
4. Perceber o relógio como uma ferramenta que marca o tempo. 
 

 
Reconhecer as modificações que ocorrem no 
ambiente, entendendo que nem todos os seres 
vivos se desenvolvem da mesma forma, 
respeitando as diferenças. 

 
1. Perceber as mudanças corporais que aconteceram, vivenciando e 
socializando hábitos saudáveis importantes para o seu 
desenvolvimento. 
2. Valorizar a diversidade ao participar de situações de convívio com 
diferenças. 
3. Diferenciar seres vivos de não vivos. 
4. Distinguir plantas de animais. 
5. Perceber as transformações que ocorrem nos seres vivos durante 
um mesmo espaço de tempo. 
6. Reconhecer o ciclo de vida dos diferentes seres vivos. 
7. Compartilhar com outras crianças e adultos situações de cuidado 
e preservação do ambiente, plantas e animais, nos espaços da escola 
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e comunidade. 
 

 
Expressar hipóteses, descobertas, 
questionamentos sobre os elementos da 
natureza.   

 
1. Investigar mudanças climáticas, representando-as em diferentes 
linguagens. 
2. Realizar experimentos envolvendo fenômenos naturais e 
artificiais. 
3. Relatar as informações colhidas nos diferentes experimentos, 
registrando-as de diferentes formas. 
4. Participar de ações e eventos, compartilhando seus saberes e suas 
descobertas. 
5. Apreciar os fenômenos naturais nas diferentes estações do ano 
por meio de passeios ao ar livre em contato com a natureza. 
6. Analisar o ciclo de vida dos seres. 
7. Refletir sobre sua postura diante de situações cotidianas, 
valorizando e respeitando a vida. 
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3.  ENSINO FUNDAMENTAL: ÁREA DE 

CIÊNCIAS HUMANAS  

 

3.1. Competências 

 

1) Compreender-se como um agente transformador do espaço e atuante, construtor e 

consciente do seu tempo, voltando-se para a compreensão das relações sociais de 

forma sensível e crítica, reconhecendo as dificuldades dos menos favorecidos. 

 

2) Comunicar-se com alteridade, construindo de forma identitária opiniões e 

argumentações, ouvindo o outro e respeitando diferentes manifestações, inferindo 

quando necessário, com posicionamento crítico e ético tanto no contexto próximo, 

como em diferentes escalas. 

 

3) Entender de forma intelectualizada e autônoma a complexidade da (des)organização 

do espaço, do tempo e das relações sociais, refletindo sobre uma espacialidade 

conectada nas diferentes escalas e sobre uma temporalidade não linear e 

interdependente. 

 

4) Desenvolver a curiosidade na interpretação do espaço, produzindo conhecimento 

científico em diferentes temporalidades, reconhecendo a importância da 

invisibilidade dos elementos que compõem as relações sociais, estranhando 

acontecimentos e argumentando com clareza de ideias. 

 

5) Conscientizar-se que a postura política diante dos acontecimentos sociais representa 

uma leitura e interpretação das relações de poder e de exploração existentes entre 
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os povos, construídas historicamente, refletindo de forma crítica sobre o seu papel 

neste contexto de análise. 

 

6) Conhecer as diferentes culturas e religiões que estruturam espaços diversos em 

tempos distintos, respeitando-as e refletindo sobre elas com alteridade e 

sensibilidade, repudiando qualquer tipo de discriminação ou julgamento. 

 

7) Desnaturalizar acontecimentos socioespaciais, reconhecendo as causas e 

consequências de forma articulada com o contexto, concebendo que os fatos 

históricos não apresentam todas as versões dos cidadãos que viveram no tempo e no 

espaço representado. 

 

8) Localizar-se no tempo e no espaço de forma autônoma e reflexiva, resolvendo 

situações-problema com criatividade e conhecimento, desenvolvendo a resiliência na 

construção de uma sociedade justa e igualitária, reconhecendo-se como cidadão. 

 

9) Utilizar-se das mais variadas linguagens para compreender os conceitos construídos, 

como as imagens, os gráficos, os textos verbais, os signos tecnológicos, as 

informações globalizadas e a troca de experiências no contexto da sala de aula. 
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CIDADANIA 

3.2. Conceitos 

3.2.1 Cidadania 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
IA

S
 

ANOS COMPETÊNCIA CONCEITUAL HABILIDADES 

 
1º ANO EF 

 
Reconhecer a diversidade de grupos familiares, 
respeitando as diferenças e situando-se como 
parte de um grupo social. 

 
1. Conhecer os diferentes arranjos familiares e respeitar suas 
diferenças. 
2. Situar-se como integrante de um grupo social familiar, 
reconhecendo sentimentos e aprendendo a lidar com eles. 
3. Reconhecer seu papel e o do outro na configuração familiar, 
descrevendo-os, assim, como suas responsabilidades, como forma de 
identificar o espaço em que vive e a cultura local. 
4. Associar histórias de si mesmo e das demais pessoas, como os 
membros de vários grupos de convívio. 
5. Conhecer a história da sua família e da sua comunidade. 
6. Identificar a diversidade social e cultural das pessoas do seu 
convívio, bem como diferenciar espaço público e privado. 
7. Respeitar o outro, reconhecendo seus limites. 
 

 
2º ANO EF 

 
Conhecer a comunidade na qual sua família está 
inserida, percebendo-se como parte integrante 
dela.  

 
1. Reconhecer a diversidade de grupos familiares, respeitando as 
diferenças e situando-se como parte de um grupo social. 
2. Identificar documentos, objetos pessoais, relatos como fonte de 
memória e história no âmbito pessoal, familiar, escolar e comunitário. 
3. Relacionar a sua história familiar com a configuração do seu bairro. 
4. Compreender a formação de sua comunidade dentro do Município 
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de Portão. 
5. Demonstrar sensibilidade e responsabilidade em relação a 
questões socias e ambientais, inclusive mudanças de hábitos e ações 
nos espaços em que vive. 
6. Compreender o ser humano como fonte de conhecimento e 
cultura. 
 

 
3º ANO EF 

 
Reconhecer a importância da organização 
histórica e territorial do Município, percebendo-
se como integrante e membro ativo na 
construção do bem-estar de todos. 

 
1. Conhecer a comunidade na qual sua família está inserida, 
percebendo-se como parte integrante dela. 
2. Construir o conceito de “cultura”, a partir da identificação dos 
marcos históricos e registros de memória do Município de Portão. 
3. Mapear as funções dos espaços públicos no Município. 
4. Descrever o papel dos diferentes grupos sociais que formam as 
comunidades de Portão. 
5. Comparar semelhanças e diferenças existentes entre comunidades 
da cidade. 
6. Conhecer dados indicativos de condições de vida e de 
desenvolvimento humano (formas de produção, consumo, 
comunicação, serviços, etc) que retratam a realidade do Município. 
7. Compreender que suas ações geram impactos na convivência 
social, reconhecendo a si mesmo e o outro como agentes de 
transformações na sua própria vida e no ambiente em que vive. 
8. Reconhecer a sociedade sob o olhar da diversidade. 
9- Conhecer as contribuições dos diferentes grupos sociais, 
respeitando-os em suas particularidades.  
10. Perceber questões de vulnerabilidade (social, econômica, cultural, 
entre outras), identificando como se manifestam no território do 
Município. 
11. Discutir formas de contribuir para preservação de espaços 
comunitários no Município de Portão. 
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4º ANO EF 

 
Perceber a diversidade étnico-cultural em 
diferentes espaços e tempos (passado e 
presente) na formação da sociedade sul-rio-
grandense. 

 
1. Reconhecer a importância da organização histórica e territorial do 
Município, percebendo-se como integrante e membro ativo na 
construção do bem-estar de todos. 
2. Conhecer os marcos históricos e registros de memória da formação 
étnico-cultural do Rio Grande do Sul. 
3. Descrever a cultura dos povos formadores do Rio Grande do Sul, 
com ênfase na sua diversidade cultural e pluralidade social. 
4. Relacionar a história do Município de Portão e sua contribuição 
com a formação do Estado do Rio Grande do Sul, ressignificando 
diferentes experiências culturais. 
5. Reconhecer e respeitar as diferenças individuais de etnia, sexo, 
idade e condição social. 
6. Identificar as transformações ocorridas nos processos de 
deslocamento das pessoas e mercadorias, analisando as formas de 
adaptação ou marginalização. 
7. Debater sobre o progresso e desenvolvimento do Estado do Rio 
Grande do Sul. 
 

 
5º ANO EF 

 
Reconhecer as relações de exploração em 
diferentes tempos e espaços, identificando o 
processo de construção da cidadania.  

 
1. Perceber a diversidade étnico-cultural em diferentes espaços e 
tempos (passado e presente) na formação da sociedade sul-rio-
grandense. 
2. Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à 
diversidade, à  pluralidade e aos direitos humanos. 
3. Relacionar a noção de cidadania à conquista de direitos dos povos e 
das sociedades, compreendendo-as como conquistas históricas. 
4. Compreender a organização do poder público nas esferas 
municipal, estadual e nacional. 
5. Identificar-se como sujeito individual e coletivo, por meio do 
desenvolvimento do conceito de cidadania. 
6. Compreender que todos somos sujeitos da História e que os 
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acontecimentos atuais estão relacionados diretamente com esses 
processos históricos, respeitando a liberdade e diversidade de crença, 
identidade de gênero e cultura. 
7. Valorizar o papel social e individual do trabalho, como meio de 
humanização e de construção da dignidade humana. 
8. Relacionar a invenção da escrita como marco para o registro da sua 
história pessoal, da sua comunidade, Município e país, desenvolvendo 
a consciência sobre seu estudo e apropriação. 
 

 
6º ANO EF 

 

 
Interpretar as formas de organização social, 
econômica, política e cultural, através da 
intervenção dos seres humanos no meio em que 
se inserem em diferentes tempos e espaços. 

 
1. Reconhecer as relações de exploração em diferentes tempos e 
espaços, identificando o processo de construção da cidadania. 
2. Identificar os espaços de convivência onde predominam variadas 
crenças, hábitos e costumes. 
3. Identificar diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão 
entre populações em diferentes tempos, espaços e paisagens. 
4. Compreender o exercício de cidadania na sociedade associado aos 
conceitos de inclusão e exclusão. 
5. Compreender que o conceito de cidadania e liberdade muda ao 
longo do tempo. 
6. Respeitar os processos multiculturais religiosos, culturais e étnicos. 
 

 
7º ANO EF 

 
Analisar o sistema da escravidão e outras formas 
de exploração de grupos e/ou indivíduos, 
identificando-os como entraves ao 
desenvolvimento da cidadania. 

 
1. Interpretar as formas de organização social, econômica, política e 
cultural, através da intervenção dos seres humanos no meio em que 
se inserem em diferentes tempos e espaços. 
2. Identificar conexões e interações entre as sociedades. 
3. Discutir o conceito de escravidão de trabalho e de servidão. 
4. Refletir sobre as formas de consumo consciente, levando em 
consideração os aspectos ambientais, as relações sociais e 
econômicas. 
5. Comparar o conceito de escravidão com a atual configuração do 
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trabalho, desenvolvendo um olhar críticos sobre a existência de 
escravidão e de trabalho infantil nos dias atuais. 
6. Conhecer o conceito de economia capitalista, sua origem e 
influência sobre o sistema econômico atual.  
7. Discutir acerca das correntes filosóficas e políticas do período e 
suas influências sobre o desenvolvimento da cidadania. 
 

 
8º ANO EF 

 
Comparar, em perspectiva histórica, a 
construção das diferentes noções de cidadania, 
compreendendo seu exercício na sociedade 
atual como resultado de um processo de lutas e 
movimentos sociais.  

 
1. Analisar o sistema da escravidão e outras formas de exploração de 
grupos e/ou indivíduos, identificando-os como entraves ao 
desenvolvimento da cidadania. 
2. Compreender as diferentes noções de construção do pensamento 
ao longo do tempo. 
3. Descrever as rotas de dispersão humana  pelo planeta e os 
principais fluxos migratórios pela história, discutindo os fatores 
históricos condicionantes. 
4. Discutir os movimentos de lutas sociais, em diferentes espaços e 
tempos, e seus impactos nas conquistas de direitos. 
 

 
9º ANO EF 

 
Compreender as situações-problema, com 
criticidade, empatia e resiliência, reconhecendo-
se como cidadão atuante na construção de uma 
sociedade justa e igualitária. 
 

 
1. Comparar, em perspectiva histórica, a construção das diferentes 
noções de cidadania, compreendendo seu exercício na sociedade 
atual como resultado de um processo de lutas e movimentos sociais.  
2. Identificar diferentes manifestações culturais. 
3. Analisar multiplicidade cultural na escala mundial, defendendo o 
princípio de respeito às diferenças. 
4. Discutir como as crenças e convicções podem influenciar escolhas e 
atitudes pessoais e coletivas. 
5. Relacionar as conquistas de direitos políticos, sociais e civis à 
atuação de movimentos sociais. 
6. Discutir a importância dos movimentos de contracultura e 
resistência cultural na transformação política, econômica e social dos 
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diferentes grupos sociais. 
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3.2.2 Diversidade Cultural 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
IA

S
 

ANOS COMPETÊNCIA CONCEITUAL HABILIDADES 

 
1º ANO EF 

 
Identificar sentimentos, lembranças, memórias e 
saberes em diferentes papéis e 
responsabilidades da família, escola e 
comunidade em diferentes espaços para um 
bom convívio social. 

 
1. Expressar oralmente sentimentos, lembranças, memórias, saberes, 
respeitando a diversidade. 
2. Perceber semelhanças (traços comuns) e diferenças (traços únicos) 
nas feições de crianças de diferentes lugares e origens. 
3. Compreender as regras como necessárias para o bom convívio 
social com base no respeito às diversidades culturais e relacionar ao 
modo de ser e estar das pessoas nos mais variados ambientes. 
4. Identificar o papel desempenhado por diferentes sujeitos na 
família, na escola e na comunidade. 
5. Comparar mudanças e permanências na forma de organização 
familiar. 
6. Posicionar-se em relação ao outro, demonstrando respeito, 
aceitação e compreensão, manifestando sensibilidade e flexibilidade 
nas relações e interações sociais. 
7. Demonstrar responsabilidade no uso do patrimônio público, bem 
como respeito aos bens e pertences particulares dos outros nos 
diversos espaços de convivência. 
 

 
2º ANO EF 

 
Distinguir as manifestações culturais 
do cotidiano e suas mudanças em diferentes 

 
1. Identificar sentimentos, lembranças, memórias e saberes em 
diferentes papéis e responsabilidades da família, escola e 
comunidade em diferentes espaços para um bom convívio social. 
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populações inseridas no bairro e/ou comunidade 
em que vive. 

2. Compreender a si mesmo e ao outro como pessoas em 
permanente transformação e valorizar a importância de hábitos 
saudáveis e atitudes positivas. 
3. Entender a representação da diversidade cultural no convívio com 
seus pares (hábitos, costumes, etc.) como forma de aproximação 
entre as pessoas. 
4.Valorizar os significados das comemorações do cotidiano da sua 
comunidade, da escola e da família, relacionando com o conceito de 
cultura. 
5. Identificar os motivos que aproximam e separam as pessoas em 
diferentes grupos sociais ou de parentesco, resgatando questões de 
respeito e aceitação das diferenças. 
6. Participar das manifestações culturais em seus diferentes âmbitos 
de convivência social. 
7. Reconhecer os impactos no ambiente causados pelas diferentes 
formas de trabalho existentes na comunidade em que vive. 
 

 
3º ANO EF 

 
Conhecer os diferentes aspectos culturais, 
históricos e religiosos bem como seus grupos 
sociais e diferentes práticas de apropriação para 
que possa respeitar e valorizar a diversidade. 

 
1. Distinguir as manifestações culturais do cotidiano e suas mudanças 
em diferentes populações inseridas no bairro e/ou comunidade em 
que vive. 
2. Reconhecer sua identidade pessoal e de outras crianças, 
elaborando possibilidades sobre sua condição social e manifestações 
culturais. 
3. Conhecer os aspectos culturais dos grupos sociais nos diferentes 
lugares de vivência. 
4. Elaborar relato sobre a organização social do Município de forma a 
reconhecer as questões sociais presentes (inclusive formas de 
violência) no território  e a contribuição humana necessária para sua 
superação. 
5. Valorizar e participar das manifestações culturais, religiosas, 
artísticas e históricas em seus diferentes âmbitos de convivência 
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social. 
6. Valorizar o trabalho das pessoas que construíram a história do 
Município de Portão, reconhecendo as diversas profissões e funções 
públicas. 
 

 
4º ANO EF 

 
Caracterizar os processos migratórios do Rio 
Grande do Sul em diferentes espaços, 
valorizando as culturas e reconhecendo a 
identidade da formação do povo e os elementos 
da Arte Sacra. 

 
1. Conhecer os diferentes aspectos culturais, históricos e religiosos 
bem como seus grupos sociais e diferentes práticas de apropriação 
para que possa respeitar e valorizar a diversidade.   
2. Valorizar os significados das comemorações religiosas, artísticas e 
históricas do Rio Grande do Sul. 
3. Compreender as diversas manifestações culturais do Estado como 
a formadora de uma identidade coletiva. 
4. Analisar os processos migratórios e suas contribuições para a 
formação da diversidade cultural do Rio Grande do Sul. 
5. Comparar pontos de vistas sobre temas que impactam a vida 
cotidiana envolvendo diferentes grupos culturais existentes no Rio 
Grande do Sul. 
6. Compreender o papel das culturas e das religiões na composição 
da identidade dos povos no Rio Grande do Sul. 
7. Conhecer a contribuição das diferentes etnias que constituíram a 
formação socioespacial do Rio Grande do Sul. 
8. Distinguir os conceitos de migração voluntária e migração forçada. 
 

 
5º ANO EF 

 
Relacionar as diferenças étnico-racial e étnico-
cultural e mitos nas tradições religiosas, bem 
como os fluxos populacionais na formação do 
povo brasileiro para respeitar a diversidade. 

 
1. Caracterizar os processos migratórios do Rio Grande do Sul em 
diferentes espaços, valorizando as culturas e reconhecendo a 
identidade da formação do povo e os elementos da Arte Sacra. 
2. Compreender o diálogo como forma de resolver e mediar conflitos. 
3. Refletir criticamente sobre como tornar-se protagonista de sua 
própria história, assumindo comportamento cidadão, proativo, 
valorizando a si mesmo, aos outros e ao ambiente em que vive, 
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ressignificando as diversidades existentes de forma não 
discriminatória. 
4. Valorizar os significados das comemorações  religiosas, artísticas e 
históricas do país. 
5. Distinguir as semelhanças e diferenças entre localidades de 
diferentes formações étnicas e culturais, observando a arquitetura, 
economia, arte, culinária, indumentária, entre outros elementos 
significativos. 
6. Observar criticamente se há algum tipo de discriminação em sua 
comunidade, auxiliando para difundir uma cultura de inclusão social e 
de respeito às diversidades étnicas, culturais, religiosas e de gênero. 
7. Discutir e problematizar as questões do uso da escrita como forma 
de prevenção ao bullying, cyberbullying, demais formas de 
discriminação e preconceito (étnico-racial, religioso, de identidade de 
gênero e  de condições sociais). 
 

 
6º ANO EF 

 

 
Compreender que as diferenças culturais 
resultam da história dos povos e que ao longo do 
tempo as culturas se misturam e se modificam, 
respeitando, dessa maneira, as diversas 
formações populacionais. 

 
1. Relacionar as diferenças étnico-racial e cultural, e mitos nas 
tradições religiosas, bem como os fluxos populacionais na formação 
do povo brasileiro para respeitar a diversidade. 
2. Identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo 
e de periodização dos processos históricos (continuidades e 
rupturas). 
3. Compreender as teorias sobre o surgimento da espécie humana de 
diferentes culturas. 
4. Respeitar a liberdade e a diversidade de crenças sobre as origens 
humanas. 
5. Identificar geograficamente as rotas de ocupação no território. 
6. Discutir a lógica das modificações da natureza e da paisagem 
realizadas por diferentes tipos de sociedades. 
7.  Identificar aspectos e formas de registro na cultura dos povos. 
8. Compreender o papel social da mulher ao longo da história, 
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comparando com a realidade atual. 
9. Interpretar a influência da religião na sociedade, na política e na 
cultura. 
 

 
7º ANO EF 

 
Compreender os fluxos econômicos e 
populacionais na formação socioeconômica e 
territorial do Brasil, reconhecendo as distintas 
religiosidades como forma de resistência aos 
processos de aculturação. 

 
1.  Compreender que as diferenças culturais resultam da história dos 
povos e que, ao longo do tempo, as culturas se misturam e se 
modificam, respeitando, dessa maneira, as diversas formações 
populacionais. 
2.  Identificar o sincretismo cultural-religioso na formação da 
sociedade como força de resistência aos processos de aculturação. 
3. Caracterizar as consequências da ação dos fluxos econômicos e 
populacionais sobre a formação da sociedade. 
4. Analisar a distribuição territorial da população brasileira 
considerando a diversidade étnico-cultural (indígena, africana, 
europeia e asiática), assim como aspectos de renda, sexo e idade nas 
regiões brasileiras. 
5. Valorizar a miscigenação étnica na formação do povo brasileiro. 
6. Respeitar a diversidade cultural nas suas representações de 
identidade de gênero, religião, etnia e classe social. 
7. Perceber a desigualdade e a pobreza assolam parte da população local 
nas suas diferentes formas. 
8-Entender as territorialidades e direitos legais das comunidades 
remanescentes e quilombolas e grupos indígenas do Estado do Rio 
Grande do Sul e do Município de Portão. 
9. Identificar crescimento e distribuição por idade e gênero da 
população brasileira a partir de infográficos, tabelas e gráficos. 
 

 
8º ANO EF 

 
Interpretar os processos de revolução de crenças 
políticas, religiosas e econômicas a nível regional 
e global em diferentes tempos e espaços. 

 
1. Compreender os fluxos econômicos e populacionais na 
formação socioeconômica e territorial do Brasil, reconhecendo 
as distintas religiosidades como forma de resistência aos 
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processos de aculturação. 
2. Debater sobre as possibilidades e os limites das 
interferências das tradições religiosas na esfera política, social e 
científica. 
3. Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e 
circulação de povos, produtos e culturas. 
4. Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e 
país para o entendimento de conflitos, tensões e identidades 
culturais. 
 

 
9º ANO EF 

 
Problematizar as várias influências culturais, 
valorizando os princípios de cuidados da vida nas 
diferentes tradições religiosas, econômicas e 
culturais. 

 
1. Interpretar os processos de revolução de crenças políticas, 
religiosas e econômicas a nível regional e global em diferentes 
tempos e espaços. 
2. Relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao processo de 
afirmação dos direitos fundamentais e de defesa da dignidade 
humana. 
3. Valorizar as instituições voltadas para a defesa desses 
direitos e para a identificação dos agentes responsáveis por sua 
violação. 
4. Analisar fatos e situações para compreender a integração 
mundial (econômica,  política e cultural). 
5. Identificar as diferentes manifestações de minorias étnicas. 
6. Respeitar as diferenças culturais, de identidade de gênero e 
socioeconômicas. 
7. Conhecer as diferentes culturas e religiões que estruturam 
espaços distintos em tempos distintos, respeitando-as e 
refletindo sobre elas com alteridade e sensibilidade, 
repudiando qualquer tipo de discriminação ou julgamento. 
 



 
 

102 

                                         ESPAÇO 

 

3.2.3 Espaço 

C
O
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ANOS COMPETÊNCIA CONCEITUAL HABILIDADES 

 
1º ANO EF 

 
Reconhecer a lateralidade do seu próprio eixo 
corporal, movimentando-se a partir dele, 
respeitando a presença do outro. 

 
1. Descrever as características observadas de seus lugares de vivência 
(moradia, escola, etc.) e identificar semelhanças e diferenças entre 
esses lugares. 
2. Listar atributos (sugerindo usos e funções) dos lugares presentes 
em seus percursos. 
3. Criar mapas mentais e desenhos com bases em itinerários, contos 
literários, estórias inventadas e brincadeiras. 
4. Elaborar e utilizar mapas simples para localizar elementos no local 
de vivência, considerando referências espaciais (frente/atrás, 
esquerda/direita, em cima/embaixo, dentro/fora) e tendo o corpo 
como referência. 
 

 
2º ANO EF 

 
Reconhecer a lateralidade espelhada, 
movimentando-se a partir dela, respeitando o 
espaço e seus limites. 

 
1. Reconhecer a lateralidade do seu próprio eixo corporal, 
movimentando-se a partir dele, respeitando a presença do outro. 
2. Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas relações 
com a natureza e no modo de viver de pessoas em diferentes lugares. 
3. Analisar mudanças e permanências, comparando imagens de um 
mesmo lugar em diferentes tempos. 
4. Elaborar diferentes  formas de representação (desenhos, mapas 
mentais, maquetes) para representar componentes da paisagem nos 
lugares de vivência. 
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5.Identificar objetos e lugares de vivência (escola e moradia) em 
imagens aéreas e mapas (visão vertical) e fotografias (visão oblíqua). 
6.Aplicar os princípios de localização e posições de objetos 
(frente/atrás, esquerda/direita, em cima/embaixo, dentro/fora) por 
meio de representações espaciais da sala de aula e da escola. 
 

 
3º ANO EF 

 

 
Reconhecer a lateralidade dos objetos e seus 
diferentes pontos de vistas, interagindo com o 
espaço na coletividade. 

 
1. Reconhecer a lateralidade espelhada, movimentando-se a partir 
dela, respeitando o espaço e seus limites. 
2.Comparar aspectos culturais dos grupos sociais de seus lugares de 
vivência (origens da comunidade local), seja na cidade ou no campo. 
3. Localizar marcas de contribuição cultural e econômica de grupos 
com diversas origens no Município. 
4. Localizar-se no espaço, utilizando-se de referências. 
5.Analisar os impactos do aumento populacional e da modernização 
sobre o meio ambiente, levando em consideração o consumo 
excessivo de recursos naturais e descarte inadequado de resíduos 
sólidos.  
6.  Representar elementos vistos de diferentes ângulos. 
7. Construir o conceito de legenda, observando a legenda da planta 
do Município. 
8.- Reconhecer elementos naturais do Município de Portão como 
clima, vegetação, relevo e hidrografia. 
9. Estabelecer relações entre os elementos naturais e os aspectos 
econômicos e sociais. 
 

 
4º ANO EF 

 
Localizar-se no espaço vivido a partir da 
lateralidade e da orientação, colocando-se no 
lugar do outro. 

 
1. Reconhecer a lateralidade dos objetos e seus diferentes pontos de 
vistas, interagindo com o espaço na coletividade. 
2. Selecionar seus lugares de vivências em suas histórias familiares e 
ou da comunidade, elementos de distintas culturas (indígena, afro-
brasileira e, de outras regiões do país, latino-americana, europeia, 
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asiática, etc.). 
3. Valorizar o que é próprio em cada uma das distintas culturas e sua 
contribuição para a formação da cultura local, regional e brasileira. 
4. Reconhecer e respeitar as diferenças individuais de etnia, sexo, 
idade e condição social. 
5. Descrever processos migratórios e suas contribuições para a 
formação da sociedade brasileira. 
6. Utilizar as direções cardeais na localização de componentes físicos 
e humanos, nas paisagens rurais e urbanas. 
7. Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas no 
ambiente em que vive, bem como a ação humana na conservação ou 
degradação dessas áreas. 
8. Comparar tipos variados de mapas, identificando suas 
características, elaboradores, finalidades, diferenças e semelhanças. 
9. Reconhecer elementos naturais do Estado como clima, vegetação, 
relevo e hidrografia. 
10. Estabelecer relações entre os elementos naturais e os aspectos 
econômicos e sociais. 
 

 
5º ANO EF 

 
Ler diferentes tipos de mapas a partir dos 
elementos cartográficos, reconhecendo e 
respeitando diferentes leituras. 

 
1. Localizar-se no espaço vivido a partir da lateralidade e da 
orientação, colocando-se no lugar do outro. 
2. Estabelecer conexões e hierarquias entre diferentes cidades, 
utilizando mapas temáticos e representações gráficas. 
3. Analisar transformações de paisagens, comparando sequências de 
fotografias, fotografias aéreas e imagens de satélites de épocas 
diferentes. 
4. Utilizar mapas para identificar problemas ambientais, propondo 
soluções para esses problemas. 
5. Compreender as relações existentes entre os elementos naturais 
do Estado como clima, vegetação, relevo e hidrografia, com os 
aspectos econômicos, ambientais e sociais. 
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6. Relacionar os elementos naturais do Estado com a ocupação 
histórica. 
 

 
6º ANO EF 

 

 
Conhecer diferentes representações espaciais, 
compreendendo a intencionalidade das 
mesmas. 
 

 
1. Ler diferentes tipos de mapas a partir dos elementos cartográficos, 
reconhecendo e respeitando diferentes leituras. 
2. Apropriar-se das noções da cartografia. 
3. Utilizar diferentes representações cartográficas para identificar 
distâncias e posições de pessoas e objetos. 
4. Interpretar diferentes mapas, construindo representações 
cartográficas, elaborando interpretações sobre os temas abordados. 
5. Apropriar-se das ferramentas de tecnologias como forma de leitura 
e deslocamento espacial. 
6. Estabelecer relações entre pontos de referências. 
7.Elaborar modelos tridimensionais, blocos-diagramas e perfis 
topográficos, visando à representação de elementos e estruturas da 
superfície terrestre. 
8.Interpretar as dinâmicas naturais e sociais formadoras do espaço, 
identificando o homem como agente transformador. 
9. Discutir dados e informações sobre o uso de recursos hídricos de 
forma sustentável. 
10. Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de 
sociedades e suas consequências. 
 

 
7º ANO EF 

 
Reconhecer que o espaço é um conjunto de 
tempos e que em momentos diferentes as 
sociedades se organizam de forma distinta, 
modificando as relações. 

 
1. Conhecer diferentes representações espaciais, compreendendo a 
intencionalidade das mesmas. 
2. Identificar a distribuição territorial da população brasileira, gaúcha 
e portelense em diferentes épocas, considerando a diversidade 
étnico-racional e étnico-cultural. 
3. Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na 
formação socioeconômica e territorial do Brasil, do Estado e do 
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Município. 
4.Identificar os agentes responsáveis pelo tráfico e as regiões de 
procedências dos escravos, buscando compreender os aspectos 
legitimadores da escravização dos povos.  
5. Debater sobre permanências  na forma de preconceitos, 
estereótipos e violência contra as mulheres. 
6. Identificar as disputas ente grupos políticos e sociais ao longo da 
história e suas consequências para a formação da sociedade. 
7. Analisar de forma crítica o legado da escravidão no Brasil e na 
sociedade local. 
8.  Utilizar-se das mais variadas linguagens para compreender os 
conceitos construídos, como as imagens, os gráficos, os textos 
verbais, os signos tecnológicos, as informações globalizadas e a troca 
de experiências no contexto da sala de aula. 
 

 
8º ANO EF 

 
Compreender de forma crítica e reflexiva a 
complexidade na organização do espaço, 
reconhecendo que os acontecimentos globais 
fazem parte do cotidiano e o local repercute no 
mundo. 

 
1. Reconhecer que o espaço é um conjunto de tempos e que em 
momentos diferentes as sociedades se organizam de forma distinta, 
modificando as relações. 
2. Identificar os processos revolucionários ocorridos entre os séculos 
XVII e XVIII e seus desdobramentos no mundo. 
3. Compreender diferentes processos revolucionários, relacionando-
os com a organização socioespacial. 
4. Analisar as características de países de diferentes continentes, 
discutindo desigualdades sociais e econômicas. 
5. Compreender a relação sociedade e natureza na apropriação do 
espaço em diferentes tempos. 
6.  Compreender que a circulação econômica entre diferentes países 
pode resultar na exploração e espoliação dos povos. 
7. Discutir de forma crítica, consciente e reflexiva o pensamento 
imperialista e sua implicação na (re)construção do espaço geográfico, 
fronteiras e poder dos territórios dominados. 
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8. Estabelecer relações entre a produção industrial do Município com 
o mercado internacional. 
9. Analisar as consequências da ação imperialista na (des)organização 
do espaço geográfico ao longo do tempo. 
10. Desenvolver a curiosidade na interpretação do espaço em 
diferentes temporalidades, reconhecendo a importância da 
invisibilidade dos elementos que compõem as relações sociais, 
estranhando acontecimentos e argumentando com clareza de ideias. 
 

 
9º ANO EF 

  
Refletir sobre organização do espaço mundial, 
propondo mudanças em diferentes escalas que 
dignifiquem a sociedade e reflitam as 
desigualdades sociais.  

 
1. Compreender de forma crítica e reflexiva a complexidade na 
organização do espaço, reconhecendo que os acontecimentos globais 
fazem parte do cotidiano e o local repercute no mundo. 
2. Problematizar as interações existentes entre o plano local e global, 
de modo à desnaturalizar as causas e consequências da geopolítica 
atual. 
3. Relacionar aspectos das mudanças econômicas, culturais e sociais 
ocorridas no Brasil a partir da década de 1990 ao papel do País no 
cenário internacional na era da globalização. 
4. Discutir e analisar as causas da violência contra populações 
marginalizadas (negros, indígenas, mulheres, homossexuais, 
camponeses, pobres, etc.) com vistas à tomada de consciência e à 
construção de uma cultura de paz, empatia e respeito às pessoas. 
5. Compreender as relações existentes entre os aspectos naturais 
com os econômicos e populacionais. 
6. Interpretar a complexidade da organização mundial, evitando 
simplificações e estereótipos. 
7. Entender de forma intelectualizada e autônoma a complexidade da 
(des)organização do espaço, do tempo e das relações sociais, 
refletindo sobre uma espacialidade conectada nas diferentes escalas 
e sobre uma temporalidade não linear e interdependente. 
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3.2.4 Relações de Poder 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
IA

S
 

ANOS COMPETÊNCIA CONCEITUAL HABILIDADES 

 
1º ANO EF 

 
Discutir e elaborar, coletivamente, regras de 
convívio em diferentes espaços para se 
comprometer e se apropriar, dando significado 
a esse processo.  

 
1. Reconhecer que cada um tem um nome, que o identifica e o 
diferencia dos demais. 
2. Reconhecer e respeitar as características físicas, experiências 
emocionais e religiosas individuais. 
3. Distinguir os seus papéis e responsabilidades relacionadas à família 
e à escola. 
4. Respeitar e acolher a diversidade (pensamentos, lembranças, 
memórias, saberes culturais e religiosos) na sala de aula. 
5. Participar ativamente na construção de regras de convívio social 
nos espaços em que está inserido. 
6. Valorizar a família, percebendo as diversas formas de constituição 
e pertencimento. 
7. Diferenciar os espaços públicos e privados, comparando a ação das 
pessoas em lugares como a escola e sua casa. 
 

 
2º ANO EF 

 
Reconhecer costumes, tradições, crenças e 
formas diversas de viver para compreender e 
respeitar as características e práticas dos 
diferentes espaços de sociabilidade.  

 
1. Discutir e elaborar, coletivamente, regras de convívio em 
diferentes espaços para se comprometer e se apropriar dando 
significado a esse processo. 
2. Entender o ser humano como fonte de conhecimento e saberes. 
3. Compreender a existência de diferentes costumes, tradições e 
crenças e o direito de todas coexistirem no mesmo espaço social. 
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4. Valorizar os seus próprios costumes, tradições, crenças, bem como 
promover a boa convivência, respeitando a diversidade. 
5. Distinguir e respeitar os símbolos religiosos presentes na família e 
comunidade. 
6.  Identificar diferentes relações de trabalho existente na 
comunidade. 
 

 
3º ANO EF 

 
Identificar as semelhanças e diferenças na 
formação dos grupos sociais que fazem parte do 
nosso Município para respeitar e sentir-se 
representado nas diferentes manifestações 
culturais.  

 
1. Reconhecer costumes, tradições, crenças e formas diversas de 
viver para compreender e respeitar as características e práticas dos 
diferentes espaços de sociabilidade. 
2. Identificar as contribuições dos distintos grupos sociais na 
construção da comunidade local em diferentes tempos e espaços. 
3. Diferenciar funções e papéis dos órgãos do poder público 
municipal. 
4. Reconhecer canais de participação social (conselhos, ONGs, 
associação de bairros, entre outros) na gestão do Município. 
5. Comparar pontos de vista em relação a eventos significativos em 
que vive, aspectos relacionados a condições sociais e presença de 
diversos grupos sociais e culturais, com especial destaque para as 
culturas africanas, indígenas e de migrantes. 
6. Conhecer a diversidade cultural presente nos distintos grupos 
sociais, respeitando sua organização, avaliando a possibilidade  de 
sentir-se representado. 
7.  Entender as diferentes profissões existentes em Portão, 
valorizando cada uma delas. 
 

 
4º ANO EF 

 
Distinguir os diferentes espaços de poder, suas 
representações e as funções dos órgãos de 
poder público para perceber seu papel no 
processo político.  

 
1. Identificar as semelhanças e diferenças na formação dos grupos 
sociais que fazem parte do nosso Município para respeitar e sentir-se 
representado nas diferentes manifestações culturais. 
2. Diferenciar funções e papéis dos órgãos do poder público estadual. 
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3. Reconhecer canais de participação social (conselhos, ONGs, 
associação de municípios, agremiações, entre outros) na gestão do 
Estado. 
4. Construir uma consciência política, manifestando atitudes sociais 
de pertencimento e representatividade, desenvolvendo lideranças e 
contribuindo para o meio em que vive de forma proativa e positiva. 
5.  Reconhecer as relações de exploração ao longo da ocupação do 
espaço Gaúcho, posicionando-se em relação a elas. 
 

 
5º ANO EF 

 
Analisar a construção multicultural na formação 
do povo brasileiro para refletir sobre a 
sociedade atual, respeitando diversidade étnico-
racial, étnico- cultural e religiosa.  

 
1. Distinguir os diferentes espaços de poder, suas representações e as 
funções dos órgãos de poder público para perceber seu papel no 
processo político. 
2. Perceber que a vida em sociedade exige regras de convivência, 
respeito à democracia e aos direitos humanos. 
3. Identificar diferenças étnico-racial, étnico-cultural, religiosa e 
desigualdades sociais em diferentes territórios. 
4. Compreender as relações sociais ao longo do tempo, percebendo 
como as diferentes pessoas e grupos sociais se envolvem em relações 
de poder, estudando conceitos como: escravidão, liberdade, 
autoridade, governo, trabalho, liderança e etc. 
5. Entender a relação entre direitos e deveres, bem como os limites 
entre liberdade e responsabilidade. 
6. Valorizar o papel das mais diferentes manifestações religiosas na 
formação da identidade dos indivíduos das coletividades e do seu 
sentido de vida. 
7.  Analisar a estrutura étnico- racial, étnico- cultural e religiosa do 
Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Portão. 
 

 
6º ANO EF 

 
Compreender as diferentes formas de contato, 
adaptação e exclusão entre populações, 

 
1. Analisar a construção multicultural na formação do povo brasileiro 
para refletir sobre a sociedade atual respeitando as diversidades 
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gêneros, classes sociais, tradições religiosas para 
caracterizar as diferentes formas de organização 
do trabalho e da família e as modificações na 
paisagem e no espaço apropriado pelas 
diferentes comunidades.  

étnico- racial, étnico- cultural e religiosa. 
2. Identificar diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão 
entre populações em diferentes tempos e espaços. 
3. Compreender as dinâmicas de circulação de pessoas, produtos e 
culturas no mundo e seu significado. 
4. Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com 
base na distribuição dos componentes físico-naturais, incluindo as 
transformações da biodiversidade local e do mundo. 
5. Valorizar as formas de organização das pessoas e nos processos de 
hierarquização, estratificação, exclusão, tendo como ponto de partida 
a realidade do Município.  
6. Diferenciar escravidão, servidão e trabalho como fatores geradores 
de inclusão e exclusão entre as populações. 
7. Analisar os diferentes papéis sociais e religiosos das mulheres no 
mundo ao longo do tempo das diversas sociedades. 
8.  Compreenderas práticas humanas e suas implicações na dinâmica 
climática. 
9. Posicionar-se criticamente a partir de dados qualitativos e 
quantitativos sobre os aspectos éticos envolvidos nos impactos 
da intervenção do ser humano na natureza. 
 

 
7º ANO EF 

 
Analisar os princípios éticos das tradições 
religiosas e culturais nas relações 
socioeconômicas na distribuição territorial da 
população brasileira para compreender as 
formas de escravidão no passado e no presente.  

 
1. Compreender as diferentes formas de contato, adaptação e 
exclusão entre populações, gêneros, classes sociais, tradições 
religiosas para caracterizar as diferentes formas de organização do 
trabalho e da família e as modificações na paisagem e no espaço 
apropriado pelas diferentes comunidades. 
2. Discutir estratégias que promovam a convivência ética e respeitosa 
em sociedade. 
3. Reconhecer os papéis atribuídos às diferentes lideranças e à 
influência social. 
4. Compreender diversas formas de dominação colonial, suas origens 
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e consequências. 
5. Relacionar as vinculações entre as reformas religiosas e os 
processos culturais e sociais.  
6. Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América 
para as populações ameríndias e identificar as formas de resistência. 
7. Identificar e descrever os principais tratados que modificaram as 
fronteiras territoriais do Brasil. 
8. Identificar os interesses das diversas classes sociais na formação 
coma formação na distribuição política e territorial da população. 
9. Reconhecer as relações de poder que resultaram na organização 
do mundo na contemporaneidade. 
 

 
8º ANO EF 

 
Interpretar a diversidade política, social e 
regional nos movimentos sociais contestatórios 
ao poder centralizado para compreender o 
papel das organizações mundiais e a situação do 
Brasil e da América Latina.  

 
1. Analisar os princípios éticos das tradições religiosas e culturais nas 
relações socioeconômicas, na distribuição territorial da população 
brasileira para compreender as formas de escravidão no passado e no 
presente. 
2. Analisar o processo de independência em diferentes países latino-
americanos e comparar as formas de governo neles adotados. 
3. Identificar os principais aspectos conceituais das revoluções 
humanistas: o Iluminismo, no campo ideológico; a Revolução 
Industrial, no campo econômico e a Revolução Francesa, no campo 
político. 
4.  Analisar os impactos geoeconômicos, geoestratégicos e 
geopolíticos da ascensão dos EUA no cenário internacional em sua 
posição de liderança global e na relação com as novas potências e  do 
Brasil. 
5.  Analisar as relações de poder que resultaram na organização do 
mundo na contemporaneidade, partindo da realidade local – o 
Município de Portão. 
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9º ANO EF Analisar criticamente os regimes totalitários e as 
formas de resistência para refletir frente à 
divisão do mundo entre oriente e ocidente de 
maneira ética de respeito à vida e à dignidade 
humana.  

1. Interpretar a diversidade política, social e regional nos movimentos 
sociais contestatórios ao poder centralizado, para compreender o 
papel das organizações mundiais e a situação do Brasil e da América 
Latina. 
2. Descrever e contextualizar os processos da emergência do 
fascismo e do nazismo, a consolidação dos estados totalitários e as 
práticas de extermínio (como o holocausto). 
3. Reconhecer a coexistência como uma atitude ética, com princípios 
de respeito à vida e à dignidade humana. 
4. Identificar e compreender o processo que resultou na ditadura 
civil-militar no Brasil e discutir a emergência de questões 
relacionadas à memória e à justiça sobre os casos de violação dos 
direitos humanos. 
5. Discutir os processos de resistência e as propostas de 
reorganização da sociedade brasileira durante a ditadura civil-militar. 
6. Associar o critério de divisão do mundo em ocidente e oriente 
como sistema colonial implantado pelas potências europeias. 
7. Discutir as motivações que levaram à criação da Organização das 
Nações Unidas no contexto do pós-guerra e os propósitos dessa 
organização. 
8.  Avaliar as relações de poder que resultaram na organização do 
mundo na contemporaneidade, refletindo sobre a realidade de 
Portão. 
9.  Construir um projeto de vida que leve em consideração a 
alteridade, empatia e a luta por um mundo melhor. 
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3.2.5 Tempo 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
IA

S
 

ANOS COMPETÊNCIA CONCEITUAL HABILIDADES 

 
1º  ANO EF 

 
Reconhecer a cronologia do tempo de acordo 
com o calendário, estabelecendo relações com 
o seu cotidiano.  

 
1. Identificar aspectos do seu crescimento por meio do registro das 
lembranças particulares ou de lembranças de família e/ou sua 
comunidade. 
2. Descrever características mais marcantes de seus lugares de 
vivência, relacionadas aos ritmos da natureza (chuva, vento, calor e 
etc.). 
3. Associar mudanças de vestuário e hábitos alimentares em sua 
comunidade ao longo do ano, decorrentes da variação de 
temperatura e umidade no ambiente. 
 

 
2º ANO  EF 

 
Estabelecer relações de tempo cronológico, 
percebendo e empregando medidas de tempo. 

 
1. Reconhecer a cronologia do tempo de acordo com o calendário, 
estabelecendo relações com o seu cotidiano. 
2. Selecionar e compreender o significado de objetos e documentos 
pessoais como fontes de memórias e histórias nos âmbitos pessoal, 
familiar, escolar e comunitário. 
3. Identificar e organizar temporalmente fatos da vida cotidiana, 
usando noções relacionadas ao tempo (antes, durante, ao mesmo 
tempo e depois). 
 4. Identificar e utilizar diferentes marcadores de tempo presente na 
comunidade, como, por exemplo, relógio e calendário. 
5. Relacionar o dia e a noite a diferentes tipos de atividades sociais 
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(horário escolar, comercial, sono e etc). 
 

 
3º  ANO EF 

 
Reconhecer noções de anterioridade, 
posterioridade e simultaneidade, causa e 
consequência, percebendo a construção 
histórica do espaço social no qual está inserido.    

 
1. Estabelecer relações de tempo cronológico, percebendo e 
empregando medidas de tempo. 
2. Reconhecer sua identidade pessoal e de outras crianças, inferindo 
possibilidades quanto a suas condições sociais e manifestações 
culturais. 
3. Entender como sua família ou comunidade vivia no passado, 
comparando com os dias atuais, como forma de identificar as 
modificações e permanências. 
4. Conhecer a história da cidade, sua emancipação, sua vocação 
econômica, locais de importância histórica, turística, cultural e 
natural. 
5. Comparar as relações de trabalho e lazer do presente com a de 
outros tempos e espaços, analisando mudanças e permanências. 
 

 
4º ANO  EF 

 
Diferenciar e relacionar passado e presente, 
comparando processos históricos com a 
realidade temporal da sociedade em que vive, 
desenvolvendo noções de permanência e 
transformação. 

 
1. Reconhecer noções de anterioridade, posterioridade e 
simultaneidade, causa e consequência, percebendo a construção 
histórica do espaço social no qual está inserido.    
2. Identificar a partir da construção da sua própria genealogia 
elementos para a compreensão dos processos históricos de formação 
da sociedade local, regional e brasileira. 
3. Descrever processos migratórios e suas contribuições para 
formação da sociedade gaúcha. 
4. Ressignificar diferentes experiências culturais, diversificando formas 
de expressão. 
5. Reconhecer as especificidades e analisar a interdependência do 
campo e da cidade, considerando fluxos econômicos, de informações, 
de ideias e de pessoas. 
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5º  ANO EF 

 
Analisar e interpretar os diferentes processos 
populacionais ao longo do tempo e suas 
consequências históricas no território, 
valorizando a participação de diferentes grupos 
sociais na construção da identidade do povo 
brasileiro.   

 
1. Diferenciar e relacionar passado e presente, comparando processos 
históricos com a realidade temporal da sociedade em que vive, 
desenvolvendo noções de permanência e transformação. 
2. Identificar as formas e funções das cidades e analisar as mudanças 
sociais, econômicas e ambientais provocadas pelo seu crescimento. 
3. Relacionar a realidade espacial gaúcha e brasileira, associando o 
planejamento dos espaços urbanos e rurais. 
4. Compreender a dinâmica das cidades atuais a partir do resgate dos 
seus processos de formação. 
5. Analisar o crescimento e a expansão das manchas urbanas sobre os 
espaços rurais, considerando a produção, o comércio e a circulação. 
6. Relacionar a evolução da dinâmica espacial a partir das tecnologias 
empregadas em diferentes atividades econômicas, aferindo 
consequências sobre a circulação de pessoas, de produtos e da 
comunicação. 
7. Inventariar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade e 
analisar mudanças e permanências ao logo do tempo. 
 

 
6º  ANO EF 

 
Comparar diferentes formas de compreender e 
aferir o tempo, relacionando com a utilização de 
fontes históricas na construção do 
conhecimento a fim de respeitar as diferentes 
formas de expressão cultural. 

 
1. Analisar e interpretar os diferentes processos populacionais ao 
longo do tempo e suas consequências históricas no território, 
valorizando a participação de diferentes grupos sociais na construção 
da identidade do povo brasileiro.   
2. Reconhecer o papel da tradição oral na preservação da memória, 
acontecimentos e ensinamentos. 
3. Conhecer as diversas formas de registro e contagem de tempo. 
4. Compreender que todos somos sujeitos da história. 
5.  Reconhecer as linhas do tempo como instrumentos que auxiliam a 
compreensão de diferentes processos históricos. 
6. Identificar a origem da produção do saber histórico. 
7. Analisar o significado das fontes que originaram as diversas formas 
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de registro em sociedades e épocas distintas. 
8. Identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e 
de periodização dos processos históricos (continuidades e rupturas). 
9. Desenvolver o olhar crítico sobre fatos históricos através do 
trabalho com pesquisas. 
 

 
7º ANO  EF 

 
Compreender que os tempos históricos são 
decorrentes da ação humana e que refletem a 
sociedade daquele contexto, valorizando o 
papel dos sujeitos históricos e reconhecendo-se 
como um dos protagonistas.  

 
1. Comparar diferentes formas de compreender e aferir o tempo, 
relacionando com a utilização de fontes históricas na construção do 
conhecimento a fim de respeitar as diferentes formas de expressão 
cultural. 
2. Compreender o significado de “modernidade” e suas lógicas de 
inclusão e exclusão. 
3. Discutir em que medida a produção, a circulação e o consumo de 
mercadorias provocam impactos ambientais, assim como influem na 
distribuição de riquezas em diferentes lugares. 
4. Estabelecer relações entre os processos de industrialização, 
inovação e tecnologia com as transformações socioeconômicas dos 
diferentes espaços, tendo como referência o Município de Portão. 
5. Compreender que os tempos históricos são decorrentes da ação 
humana e que refletem a sociedade daquele momento histórico. 
6. Identificar o desenvolvimento sociocultural e a religiosidade dos 
povos. 
7. Identificar ao longo do tempo e espaço, eventos políticos e 
econômicos (distintos ciclos econômicos e tratados políticos) 
responsáveis pela formação territorial brasileira, gaúcha e 
portonense. 
 

 
8º  ANO EF 

 
Articular noções de ruptura e continuidade a 
partir de processos históricos revolucionários 
em diferentes contextos espaço-temporal, 

 
1. Compreender que os tempos históricos são decorrentes da ação 
humana e que refletem a sociedade daquele contexto, valorizando o 
papel dos sujeitos históricos e reconhecendo-se como um dos 
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refletindo acerca da importância da mobilização 
social como meio de transformação da 
sociedade. 

protagonistas. 
2. Analisar a diversidade política, social e regional nas rebeliões e nos 
movimentos contestatórios ao poder. 
3. Identificar os protagonismos e a atuação de diferentes grupos 
sociais e étnicos nas lutas de independência. 
4. Analisar práticas, projetos e políticas públicas que contribuem para 
a promoção da liberdade de pensamento, crenças e convicções. 
 

 
9º ANO  EF 

 
Refletir sobre as diferentes noções de tempo 
em uma perspectiva histórica, cultural e social, 
considerando as diferentes construções 
humanas. 
 
 

 
1. Articular noções de ruptura e continuidade a partir de processos 
históricos revolucionários em diferentes contextos espaço-temporal, 
refletindo acerca da importância da mobilização social como meio de 
transformação da sociedade. 
2. Discutir o papel do trabalho ao longo do tempo como força política, 
social e cultural no Brasil, em diferentes escalas (nacional, regional, 
cidade, comunidade). 
3. Discutir as diferentes expressões de valorização e desrespeito à vida 
na mídia em diferentes temporalidades. 
4. Analisar as relações entre as transformações urbanas e seus 
impactos na cultura e na produção das desigualdades regionais e 
sociais. 
5. Relacionar aspectos das mudanças econômicas, culturais e sociais 
ocorridas no contexto nacional e no cenário internacional na era da 
globalização. 
6. Compreender-se como um agente transformador do espaço e 
atuante, construtor e consciente do seu tempo, voltando-se para a 
compreensão das relações sociais de forma sensível e crítica, 
reconhecendo as fragilidades dos menos favorecidos. 
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3.3 Conteúdos do componente curricular 

da área de Ciências Humanas 

 

3.3.1 Ensino Religioso: 1º Ano 
 

1. Sentimentos, memórias e saberes de cada um.  
2. Identidade.  
3. Valor da vida. 
4. Família, amigos, escola e comunidade. 
5. Valores humanos. 
6. Características físicas e subjetivas de cada um: respeito às diversidade. 
 

3.3.2 Ensino Religioso: 2º Ano 
 

1. Diferentes espaços de convivência.  
2. Crenças e formas de convivência. 
3. Registros de memórias. 
4. Símbolos de diferentes manifestações religiosas. 
 

3.3.3 Ensino Religioso: 3º Ano 
 

1. Espaços e territórios religiosos.  
2. Indumentárias religiosas. 
3. Direitos e deveres como aluno, relacionando as vivencias na família, escola e comunidade. 
4. Respeito em relação ao seu grupo, percebendo o outro nas suas peculiaridades. 
5. Identidade Pessoal. 
 

3.3.4 Ensino Religioso: 4º Ano 
 

1. Ritos religiosos.  
2. Representações religiosas na arte. 
3. Ideia(s) de divindade(s). 
4. Obras de Arte Sacra que contemplam os espaços culturais do Estado. 
 

3.3.5 Ensino Religioso: 5º Ano 
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1. Tradições religiosas: indígenas, ciganas, afrodescendentes, orientais e ocidentais.  
2. Símbolos de diferentes manifestações religiosas. 
3. Princípios de ética, religião e moral. 
4. Líderes, sábios, anciãos dentro das tradições religiosas. 
5. Histórias, ritos e lendas da religiosidade popular. 
 

3.3.6 Ensino Religioso: 6º Ano 
 

1. Tipo de Religiões.  
2. Principais Religiões do mundo. 
3. Religiosidade. 
4. Tradição escrita. 
5. Símbolos, ritos e mitos religiosos. 
 

3.3.7 Ensino Religioso: 7º Ano 
 
1. Místicas e espiritualidades.  
2. Lideranças religiosas. 
3. Sincretismo religioso. 
4. Princípios éticos e valores religiosos. 
5. Liderança e direitos humanos. 
6. Valores humanos. 
 

3.3.8 Ensino Religioso: 8º Ano 
 

1. Crenças, convicções e atitudes.  
2. Doutrinas religiosas. 
3. Crenças, filosofias de vida e esfera pública. 
 

3.3.9 Ensino Religioso: 9º Ano 
 
1. Imanência e transcendência.  
2. Vida e morte. 
3. Princípios éticos e valores. 
 

 

3.3.10 Geografia: 1º Ano 
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1. Família.  
2. Moradia. 
3. Representação gráfica: figura humana, proporção, visão vertical e oblíqua. 
4. Vida social e familiar (situações de convívio em diversos lugares). 
5. Relações espaciais – pontos de referência. 
6. Trabalho – diferentes tipos de trabalho no dia a dia. 
7. Direito das crianças e adolescentes. 
8. Diversidade cultural – modo de vida de crianças em diferentes lugares. 
9. Preservação do meio ambiente. 
 

3.3.11 Geografia: 2º Ano 
 

1. Bairro e comunidade.  
2. Trajetos no dia a dia (rua, caminhos, etc). 
3. Diferentes populações no bairro onde vive: semelhanças/diferenças. 
4. Diferentes tradições no bairro onde vive. 
5. Trabalhos no bairro. 
6. Relações das pessoas com a natureza no bairro onde vive. 
7. Atividades extrativas: minerais, vegetal e animal. 
8. Mapas e fotografias. 
9. Importância do solo e da água para a vida. 
10. Meios de comunicação. 
 

3.3.12 Geografia: 3º Ano 
 

1. Estudo da história dos grupos sociais locais, comparando origens e aspectos culturais.  
2. Conscientização do espaço urbano e rural do Município, bem como seus limites. 
3. Representação cartográfica. 
4. Análise dos impactos do consumo excessivo de recursos naturais e descarte inadequado 
de resíduos sólidos. 
5. Aspectos positivos e negativos do cotidiano da cidade, com propostas de superação do 
que precisa ser melhorado. 
6. Reconhecimento de si e do outro como integrantes de grupos sociais de diferentes 
vivencias. 
7. Diferentes grupos sociais e culturais atuantes do Município. 
8. Estrutura Governamental: funções e papéis dos órgãos do poder público municipal. 
9. Consciência política, voto e a participação cidadã na construção do Município. 
10. Estudo de símbolos do Município (hino, brasão e a bandeira). 
 

3.3.13 Geografia: 4º Ano 
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1. Valorização de elementos de distintas culturas locais.  
2. Estudo da cultura quilombola. 
3. Compreensão dos processos históricos de formação da sociedade local, regional e 
brasileira. 
4. Valorização e respeito às diferenças individuais de etnia, sexo, idade e condição social. 
5. Formação do povo gaúcho, considerando processos migratórios e imigratórios. 
6. Identificação das características das paisagens naturais e antrópicas no ambiente em que 
vive. 
7. Conscientização da ação humana na conservação ou degradação dessas áreas. 
8. Comparação de mapas, identificando suas características. 
9. Conhecimento das rotas terrestres, fluviais e marítimas e seus impactos na formação de 
cidades e transformações do meio natural. 
10. Análise da integração de pessoas e exclusões sociais e culturais no mundo digital. 
11. Estrutura Governamental: funções e papéis dos órgãos do poder público estadual. 
12. Percepção da importância da consciência política, do voto e da participação cidadã na 
construção do Estado. 
13. Estudo de símbolos do Estado (hino, brasão e a bandeira). 
 

3.3.14 Geografia: 5º Ano 
 

1. Brasil no mundo.  
2. Paisagens urbanas. 
3. População brasileira.  
4. Fluxo de migrações no Brasil.  
5. Grupos étnico-raciais no Brasil. 
6. Processo de urbanização e mudanças econômicas. 
7. Desenvolvimento tecnológico na indústria, comércio e serviços. 
8. Energia, transportes e comunicação. 
9. Cartografia. 
10. Órgãos do poder público. 
11. Problemas ambientais – melhoria da qualidade de vida. 
12. Desigualdades sociais. 
13. Conceito de cidadania associado à diversidade e pluralidade cultural. 
14. Grupos sociais que compõem a sociedade. 
 

3.3.15 Geografia: 6º Ano 
 

1. Paisagem.  
2. Espaço geográfico. 
3. Cartografia. 
4. Relevo. 
5. Hidrografia. 
6. Clima e Vegetação. 
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7. O espaço rural e urbano. 
 

3.3.16 Geografia: 7º Ano 
 

1. Brasil, território e regionalização (aspectos físicos, históricos e regionais). 
2. Brasil população (aspectos gerais, desigualdades territoriais, diversidade étnica). 
3. Espaço urbano brasileiro (urbanização, indústria). 
4. Espaço rural brasileiro. 
5. Redes de transporte e comunicação. 
6. Clima e Vegetação. 
7. Regionalização do território brasileiro. 
 

3.3.17 Geografia: 8º Ano 
 

1. População mundial: movimentos, conceitos e distribuição. 
2. Organização do mundo na contemporaneidade. 

2.1 Sistemas econômicos. 
2.2 Guerra Fria ao Século XXI. 
2.3 Regionalização do mundo atual. 
2.4 Produção e comércio mundial. 

3. Continente Americano: relação entre aspectos naturais, humanos e regionalizações. 
4. Continente Africano. 

 

3.3.18 Geografia: 9º Ano 
 

1. Globalização (Econômica, cultura, fluxos internacionais, meio ambiente). 
2. Continente Europeu (aspetos culturais, socioeconômicos, geopolíticos e naturais). 
3. Rússia (aspetos culturais, socioeconômicos, geopolíticos e naturais). 
4. Continente Asiático (aspetos culturais, socioeconômicos, geopolíticos e naturais). 

4.1 China. 
4.2 Japão. 
4.3. Tigres Asiáticos. 
4.4. Oriente Médio. 
4.5. Índia. 

5. Oceania.  
 

 

 



 
 

124 

 

3.3.19 História: 1º Ano 
 

1. Família: fases da vida e histórias individuais.  
2. Diferentes arranjos familiares. 
3. Diferenças entre o ambiente doméstico e escolar: hábitos e regras. 
4. Papel social de cada um na escola e na família. 
5. Significado das comemorações familiares/escolares. 
6. Jogos e brincadeiras em épocas e lugares diferentes. 
7. História pessoal. 
 

3.3.20 História: 2º Ano 
 

1. Convivência e relações entre as pessoas.  
2. Práticas e papéis sociais. 
3. Fontes históricas: relatos orais, fotografias, desenhos, vídeos, música, etc. 
4. Noções de linha do tempo: antes, durante e depois. 
5. Marcadores de tempo: relógio e calendário. 
6. Tempo: horário comercial, horário escolar, etc. 
 

3.3.21 História: 3º Ano 
 

1. Identificação dos marcos histórico e registros de memória do Município de Portão (Museu 
de Portão).  
2. Espaços públicos do Município. 
3. Calendário de eventos do Município. 
4. Formação do povo portonense; 
5. Linha do tempo (aluno, escola e Município), considerando aspectos históricos, 
econômicos, políticos e sociais. 
6. O patrimônio histórico local. 
 

3.3.22 História: 4º Ano 
 

1. Marcos histórico e registros de memória.  
2. Formação dos povos do Rio Grande do Sul. 
3. História do Município e sua contribuição com a formação do Estado. 
4. A invenção do comércio e a circulação de produtos. 
5. O passado e o presente e a noção de permanência e das lentas transformações sociais e 
culturais. 
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6. As transformações e permanências sociais, culturais, políticas e econômicas na formação 
do povo gaúcho. 
7. Estudo das tradições e costumes rio-grandense. 
 

3.3.23 História: 5º Ano 
 

1. Mitos da criação (surgimento do homem). 
2. Processo de formação dos primeiros povos e culturas. 
3. Organização das relações de poder – ideia de Estado. 
4. Tradições orais e memória cultural. 
5. Passagem do tempo em distintas sociedades. 
6. Patrimônios materiais e imateriais da humanidade. 
 

3.3.24 História: 6º Ano 
 

1. Introdução à História 
2. Pré-História. 
3. O povoamento da América. 
4. As grandes civilizações. 
5. As grandes civilizações. 
6. Idade Média: formação e declínio do Feudalismo. 
 

3.3.25 História: 7º Ano 
 
1. A formação do Islã. 
2. O Renascimento. 
3. A Formação dos Estados Modernos. 
4. As reformas religiosas.  
5. As Grandes Navegações. 
6. Os reinos Africanos. 
7. As sociedades Pré-Colombianas. 
8. A conquista da América pelos europeus. 
9. A formação do Mundo Colonial. 
10. Ciclos Econômicos Coloniais. 
11. Líderes da história. 
12. A conquista da América pelos europeus. 
13. A formação do Mundo Colonial. 
14.  Ciclos Econômicos Coloniais. 
15. Líderes da história. 
 



 
 

126 

 

3.3.26 História: 8º Ano 
 

1. Iluminismo. 
2. Era das revoluções burguesas. 
3. Processos de Independências Americanas. 
4. Brasil do Século XVII ao XIX.  
5. Nacionalismo europeu (Neocolonialismo). 

 

3.3.27 História: 9º Ano 
 

1. Neocolonialismo europeu. 
2. 1ª Guerra Mundial. 
3. Crise de 1929. 
4. Ascenção dos Regimes Totalitários.  
5. República da Espada. 
6. República Oligárquica. 
7. A Era Vargas. 
8. Democracia Populista. 
9. Regime Militar Brasileiro. 
10. As ditaduras na América Latina. 
11. A redemocratização no Brasil. 
12. 2ª Guerra Mundial. 
13. Guerra Fria. 
14. A construção da ordem multipolar. 
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4.  ENSINO FUNDAMENTAL: ÁREA DAS 

LINGUAGENS  

 

4.1. Competências 

 

1) Valorizar a variabilidade linguística, em diferentes contextos, respeitando a diversidade e 

colocando-se no lugar do outro nas situações comunicativas, reconhecendo a 

importância da escrita, da leitura e da oralidade para a autonomia do ser humano. 

 

2) Desenvolver a criticidade intelectualizada para enfrentar situações cotidianas, lutando 

por uma sociedade mais justa e fraterna, tornando-se, assim, solidário às fragilidades 

sociais, utilizando-se das diferentes linguagens para posicionar-se com resiliência e 

coragem. 

 

3) Criar diferentes formas de manifestação artística, corporal e textual, desenvolvendo a 

subjetividade e respeitando a criação do outro, compreendendo que o poder criatório 

pode servir para provocar mudanças de pensamentos e ações na sociedade. 

 

4) Dominar a língua materna culta, organizando ideias e representando-as das mais 

diversas formas, na escrita e na oralidade, interpretando textos verbais e não verbais nos 

mais diferentes contextos, inferindo com autonomia, de forma reflexiva e crítica. 

 

5) Compreender que a pesquisa é contínua e necessária em todas as áreas do 

conhecimento, sendo curioso e conhecedor do assunto pesquisado, produzindo 

conhecimento a partir de dados e interpretação de situações, desenvolvendo textos 

coesos e coerentes, representados por meio da escrita e/ou oralidade. 
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6) Desenvolver a tolerância e a alteridade nos processos comunicacionais, defendendo 

ideias com autonomia, ao mesmo tempo ouvindo e refletindo a opinião do outro, 

utilizando-se dos argumentos para interpretar de forma solidária o lugar de vivência. 

 

7) Conscientizar-se da necessidade das atividades físicas para a saúde corporal, 

reconhecendo com criticidade o papel da mídia na construção de modelos corporais, 

bem como refletindo sobre as questões de gênero e de pessoas portadoras de 

dificuldades variadas no contexto do esporte. 

 

8) Utilizar-se da língua estrangeira como franca, ou seja, extrapolando o seu emprego 

somente pelos nativos, respeitando as mais diversas manifestações e reconhecendo a 

diversidade cultura e socioeconômica que envolve os diferentes países falantes. 

 

9) Utilizar-se das mais variadas linguagens para compreender os conceitos construídos, 

como as imagens, os gráficos, os textos verbais, os signos tecnológicos, as informações 

globalizadas e a troca de experiências no contexto da sala de aula. 
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4.2. Conceitos 

4.2.1 Escrita e Interpretação 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
IA

S
 

ANOS COMPETÊNCIA CONCEITUAL HABILIDADES 

 
1º ANO EF 

 
Representar fonemas e grafemas, construindo 
palavras, frases (pequenos textos) e imagens. 

 
1. Produzir escrita espontânea, utilizando-se de letras, diferenciando-as 
de outros sinais gráficos. 
2. Compreender a direção convencional da escrita (da esquerda para a 
direita e de cima para baixo). 
3. Escrever e associar letras e sílabas com autonomia, relacionando 
com palavras do seu cotidiano. 
4. Produzir frases e pequenos textos, mantendo suas características 
sobre distribuição gráfica com espaçamento entre as palavras e 
pontuação, com o auxílio do professor. 
5. Diferenciar letras em formato imprensa e cursiva. 
6. Entender que uma mesma letra pode ser representada de formas 
diferentes. 
7. Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos 
sons da fala que são representados por letras. 
8. Perceber que as vogais estão presentes em todas as sílabas, 
distinguindo os sons vocálicos dos consonantais. 
9. Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre 
sons de sílabas iniciais, mediais e finais. 
 

 
2º ANO EF 

 
Elaborar frases e textos com significado e 

 
1. Representar fonemas e grafemas, construindo palavras, frases 
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coerência, fazendo uso de alguns sinais de 
pontuação. 

(pequenos textos) e imagens. 
2. Entender a sua própria escrita. 
3. Organizar as ideais no texto com sentido. 
4. Usar adequadamente a pontuação. 
5. Entender por que é usada a pontuação. 
6. Observar paragrafação e margens. 
7. Entender o valor social da escrita. 
 

 
3º ANO EF 

 
Construir diferentes textos, ampliando o uso 
dos sinais de pontuação e a escrita correta das 
palavras.  

 
1. Elaborar frases e textos com significado e coerência, fazendo uso de 
alguns sinais de pontuação. 
2. Entender a disposição da escrita na página (margens, parágrafos e 
espaçamento entre as partes) como meio de aperfeiçoar 
gradativamente sua forma de registro. 
3. Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e 
gramaticais.  
4. Utilizar o dicionário compreendendo sua função e organização. 
5. Revisar o texto produzido com ajuda do professor e a colaboração 
dos colegas, aprimorando-o.  
6. Expressar, de forma escrita, sua compreensão do texto lido. 
 

 
4º ANO EF 

 
Produzir textos relacionados a diferentes 
gêneros textuais coerentes, utilizando os sinais 
de pontuação e a escrita correta das palavras. 

 
1. Construir diferentes textos, ampliando o uso dos sinais de pontuação 
e a escrita correta das palavras. 
2. Utilizar, ao produzir o texto, conhecimentos linguísticos e 
gramaticais. 
3. Utilizar o dicionário compreendendo sua função e organização. 
4. Revisar o texto produzido, aprimorando-o, fazendo cortes, 
acréscimos, reformulações e correções de ortografia e pontuação. 
5. Redigir opiniões sobre temas abordados, defendendo seu ponto de 
vista e considerando a opinião do outro. 
6. Perceber a função social da escrita. 
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7. Expressar, de forma escrita, sua interpretação e compreensão do 
texto lido. 
8. Refletir sobre a importância da escrita na vida das pessoas, 
sensibilizando-se com quem não teve oportunidade de aprender a 
escrever. 
 

 
5º ANO EF 

 
Produzir textos variados com criticidade e 
autonomia, utilizando-se de reflexão e de 
compreensão. 

 
1. Produzir textos coerentes de diferentes gêneros textuais, utilizando 
os sinais de pontuação e a escrita correta das palavras. 
2. Utilizar registro formal e estrutura textual adequada para expor sua 
opinião sobre temas diversos. 
3. Elaborar textos, aplicando conhecimentos linguísticos e gramaticais. 
4. Fazer uso do dicionário compreendendo sua função e organização. 
5. Revisar o texto produzido, aprimorando-o, fazendo cortes, 
acréscimos, reformulações e correções de ortografia e pontuação. 
6. Perceber a função social da escrita. 
7. Expressar, de forma escrita, sua interpretação e compreensão do 
texto lido. 
8. Sensibilizar-se com os acontecimentos locais para refleti-los na 
escrita.  
 

 
6º ANO EF 

 

 
Produzir diferentes gêneros textuais, opinando 
e inferindo de forma reflexiva e crítica, fazendo 
uso consciente das regras da norma-padrão. 

 
1. Produzir textos variados com criticidade e autonomia, utilizando-se 
de reflexão e de compreensão. 
2. Ler diferentes gêneros textuais. 
3. Interpretar diferentes gêneros textuais, com inferências, de forma 
crítica e reflexiva. 
4. Utilizar de forma adequada as regras da norma-padrão. 
5. Debater temas variados. 
6. Respeitar as produções dos colegas. 
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7º ANO EF Produzir de forma autônoma, diferentes 
gêneros textuais, reconhecendo a 
intertextualidade e a intenção implícita do 
texto, argumentando sobre o contexto da 
escrita. 

1. Produzir diferentes gêneros textuais, opinando e inferindo de forma 
reflexiva e crítica, fazendo uso consciente das regras da norma-padrão. 
2. Reconhecer a intencionalidade dos diferentes gêneros textuais. 
3. Identificar a intertextualidade. 
4. Perceber-se como autor-protagonista capaz de refletir sobre a 
realidade em que está inserido. 
5. Utilizar de forma adequada as regras da norma-padrão. 
6. Desenvolver a alteridade, colocando-se no lugar do outro ao 
construir textos variados. 
 

 
8º ANO EF 

 
Criar textos verbais e não verbais, utilizando 
recursos linguísticos e dispositivos textuais que 
representam os gêneros, compreendendo o 
contexto e o momento histórico das produções. 

 
1. Produzir, de forma autônoma, diferentes gêneros textuais, 
reconhecendo a intertextualidade e a intenção implícita do texto, 
argumentando sobre o contexto da escrita. 
2. Utilizar de forma adequada as regras da norma-padrão. 
3. Distinguir diferentes tipos de linguagens, utilizando-os em suas 
produções.  
4. Relacionar textos com o contexto histórico em que foram 
produzidos. 
5. Expressar com autonomia suas opiniões, de forma crítica e ética. 
6. Construir textos que evidenciem as características de Portão.  
7. Desenvolver a tolerância e a alteridade nos processos 
comunicacionais, defendendo ideias com autonomia. 
 

 
9º ANO EF 

 
Produzir diferentes tipos de texto de acordo 
com o contexto de forma crítica e ética, 
inferindo com poder argumentativo, 
posicionando-se com empatia, coerência e 
coesão.  

 
1.  Criar textos verbais e não verbais, utilizando recursos linguísticos e 
dispositivos textuais que representam os gêneros, compreendendo o 
contexto e o momento histórico das produções. 
2. Ler o contexto de forma sensível e crítica. 
3. Argumentar de forma crítica e ética sobre diferentes temas em suas 
produções. 
4. Desenvolver a criticidade de forma empática. 
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5. Produzir textos, empregando recursos de coesão e coerência. 
6. Utilizar de forma adequada as regras da norma-padrão. 
7. Construir textos críticos e argumentativos que evidenciem 
problemas socioambientais locais. 
8. Utilizar-se dos argumentos para interpretar de forma solidária o 
lugar de vivência. 
9. Dominar a língua materna culta, organizando ideias e 
representando-as na escrita de textos verbais e não verbais nos mais 
diferentes contextos, inferindo com autonomia, de forma reflexiva e 
crítica. 
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4.2.2 Leitura e Interpretação 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
IA

S
 

ANOS COMPETÊNCIA CONCEITUAL HABILIDADES 

 
1º ANO EF 

 
Relacionar fonema ao grafema, lendo palavras, 
frases (pequenos textos) e imagens. 

 
1. Ler de forma espontânea, construindo hipóteses de leitura a partir de 
elementos proporcionados pelo professor e pelo ambiente. 
2. Perceber o funcionamento do processo de leitura, sabendo a direção 
em que se lê e escreve, observando os diferentes sinais de pontuação. 
3. Ler e associar letras e sílabas com autonomia, relacionando com 
palavras do seu cotidiano. 
4. Ler palavras e frases com autonomia, apoiando-se em pistas gráficas 
e semânticas. 
5. Compreender e conhecer o repertório de textos de tradição oral, de 
diferentes gêneros textuais.  
6. Associar temas de textos (em meios impressos ou digitais) lidos em 
sala de aula pelo professor, ao conhecimento de mundo, realizando 
inferências.  
7. Despertar o gosto pela leitura deleite, de forma diversificada.  
8. Compreender textos de diferentes gêneros, lidos por outras pessoas. 
9. Conhecer elementos informativos em textos de diferentes gêneros e 
temáticas (títulos, nome do autor e ilustrador, local e data de 
publicação – se houver) lidos pelo professor. 
10. Perceber que existem escritores locais. 
 

 
2º ANO EF 

 
Ler e compreender textos, reconhecendo 
informações explícitas. 

 
1.  Relacionar fonema ao grafema, lendo palavras, frases (pequenos 
textos) e imagens. 
2. Ler e compreender ordens e enunciados de tarefas e exercícios. 
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3. Ler de forma colaborativa pequenos textos, compreendendo o que 
estão lendo. 
4. Ler e compreender com autonomia textos variados, a fim de, 
gradativamente, apropriar-se dos elementos constitutivos desses 
gêneros. 
5. Incentivar o gosto pela leitura deleite, de forma diversificada.  
6. Compreender textos de diferentes gêneros, lidos por outras pessoas. 
7. Desenvolver o hábito da leitura silenciosa e oral com fluência, 
buscando a compreensão do que está sendo lido. 
8. Identificar elementos informativos em textos de diferentes gêneros e 
temáticas (títulos, nome do autor e ilustrador, local e data de 
publicação – se houver) lidos pelo professor ou com autonomia. 
9. Entender o valor social da leitura. 
10. Identificar escritores locais. 
 

 
3º ANO EF 

 
Ler diferentes gêneros textuais de forma 
fluente, respeitando a pontuação e 
compreendendo a ideia principal do texto. 

 
1. Ler e compreender textos, reconhecendo informações explícitas. 
2. Ler textos, silenciosamente e em voz alta, com crescente autonomia 
e fluência (padrão rítmico adequado, precisão e expressividade), de 
modo a possibilitar a compreensão.  
3. Identificar a função social dos textos que circulam no meio social em 
que está inserido. 
4. Relacionar os textos que estão sendo lidos a outros textos e a 
situações vividas no cotidiano, ampliando e enriquecendo a 
compreensão. 
5. Realizar inferências em textos de diferentes gêneros e temáticas.  
Consolidar o hábito da leitura deleite, de forma diversificada.  
6. Localizar informações em textos de diferentes gêneros e temáticas 
(títulos, nome do autor e ilustrador, local e data de publicação – se 
houver) lidos pelo professor ou lidos com autonomia. 
7. Respeitar o tempo de leitura dos colegas. 
8. Perceber a variabilidade linguística local. 
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9. Valorizar escritores locais. 
 

 
4º ANO EF 

 
Reconhecer diferentes gêneros textuais, 
interpretando-os por meio de informações 
implícitas e explícitas. 

 
1. Ler diferentes gêneros textuais de forma fluente, respeitando a 
pontuação e compreendendo a ideia principal e secundária, o tempo e 
o espaço dos acontecimentos, personagens e narrador do texto. 
2. Ler textos, silenciosamente e em voz alta, com crescente autonomia 
e fluência (padrão rítmico adequado, precisão e expressividade), de 
modo a possibilitar a compreensão.  
3. Localizar e comparar informações explícitas em textos de diferentes 
gêneros e temáticas. 
4. Deduzir e/ou inferir informações implícitas, contribuindo na 
produção e compreensão dos sentidos do texto. 
5. Identificar a função social dos textos que circulam no meio social em 
que está inserido. 
6. Realizar inferências em textos de diferentes gêneros e temáticas, 
com autonomia. 
7. Localizar informações em textos de diferentes gêneros e temáticas 
(títulos, nome do autor e ilustrador, local e data de publicação – se 
houver), lidos pelo professor ou lidos com autonomia. 
8. Respeitar a variabilidade linguística local. 
9. Reconhecer escritores gaúchos. 
 
 

 
5º ANO EF 

 
Interpretar diferentes gêneros textuais, 
opinando e inferindo de forma reflexiva e 
crítica. 

 
1. Reconhecer diferentes gêneros textuais, interpretando-os por meio 
de informações implícitas e explícitas. 
2. Ler diferentes gêneros textuais de forma fluente, respeitando a 
pontuação e compreendendo a ideia principal e secundária, o tempo e 
o espaço dos acontecimentos, personagens e narrador do texto. 
3. Ler textos, silenciosamente e em voz alta, com autonomia e fluência 
(padrão rítmico adequado, precisão e expressividade), de modo a 
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possibilitar a compreensão.  
4. Identificar o sentido de vocábulo ou expressão utilizado, em 
segmento de texto, selecionando aquele que pode substituí-lo por 
sinônimos no contexto em que se insere. 
5. Identificar, analisar e justificar funções sócio comunicativas de 
diferentes gêneros textuais, reconhecendo para que foram produzidos, 
onde circulam, quem produziu, a quem se destina. 
6. Identificar a função social dos textos que circulam no meio social em 
que está inserido. 
7. Deduzir e/ou inferir informações implícitas, contribuindo na 
produção e compreensão dos sentidos do texto. 
8. Localizar, comparar e organizar informações explícitas em textos de 
diferentes gêneros e temáticas. 
9. Localizar informações em textos de diferentes gêneros e temáticas 
(títulos, nome do autor e ilustrador, local e data de publicação – se 
houver), lidos pelo professor ou lidos com autonomia. 
10. Valorizar a variabilidade linguística local. 
11. Reconhecer escritores locais e gaúchos. 
 

 
6º ANO EF 

 

 
Interpretar, com autonomia, 
diferentes gêneros textuais, opinando e 
inferindo de forma reflexiva e crítica. 

 
1. Interpretar diferentes gêneros textuais, opinando e inferindo de 
forma reflexiva e crítica.  
2. Reconhecer as informações do texto, relacionando-as de diferentes 
formas. 
3. Instigar a autonomia na leitura e interpretação de textos.  
4. Reconhecer na leitura elementos sensíveis do texto. 
5. Opinar com criticidade sobre o texto. 
6. Relacionar o texto lido com diferentes realidades. 
7. Reconhecer no texto  coesão, coerência e estudos gramaticais. 
 

 
7º ANO EF 

 
Interpretar, de forma autônoma, diferentes 

 
1.  Interpretar, com autonomia, diferentes gêneros textuais, opinando e 
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gêneros textuais, reconhecendo a 
intertextualidade e a intenção implícita do 
texto, argumentando sobre o contexto da 
leitura. 

inferindo de forma reflexiva e crítica.  
2. Identificar a intertextualidade. 
3. Observar a intenção implícita nos diferentes tipos de texto.  
4. Posicionar-se criticamente, de forma ética e empática, a respeito dos 
diferentes tipos de textos. 
 

 
8º ANO  EF 

 
Interpretar textos verbais e não verbais, 
reconhecendo a ironia e outros dispositivos 
textuais que representam os gêneros, 
compreendendo o contexto e o momento 
histórico das produções. 
 

 
1. Interpretar de forma autônoma, diferentes gêneros textuais, 
reconhecendo a intertextualidade e a intenção implícita do texto, 
argumentando sobre o contexto da leitura. 
2. Reconhecer diferentes gêneros textuais e seus dispositivos. 
3. Contextualizar os diferentes tipos de texto em seus momentos 
históricos de produção.  
 

 
9º ANO EF 

 
Ler, reconhecendo o contexto espaço-temporal 
da literatura, refletindo de forma crítica e ética 
sobre o texto, inferindo com poder 
argumentativo, posicionando-se com empatia 
e ética em relação ao conteúdo lido.  

 
1. Interpretar textos verbais e não verbais, reconhecendo a ironia e 
outros dispositivos textuais, que representam os gêneros, 
compreendendo o contexto e o momento histórico das produções.  
2. Ler de forma interpretativa, reconhecendo as diferentes informações 
que o texto apresenta. 
3. Estabelecer relações entre o texto e o contexto, utilizando-se de 
diferentes informações. 
4. Utilizar-se de recursos argumentativos, na construção de opiniões, 
respeitando o posicionamento do outro. 
5. Conscientizar-se da importância da leitura, na compreensão e 
modificação do mundo. 
6. Realizar escolhas de leituras a partir do conhecimento literário. 
7. Reconhecer que a intencionalidade do texto está refletida numa 
organização do espaço, tempo e ação dos acontecimentos. 
8. Refletir sobre escritores locais, respeitando, reconhecendo e 
valorizando. 
9. Dominar a língua materna culta, organizando ideias, interpretando 
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textos verbais e não verbais nos mais diferentes contextos, inferindo 
com autonomia, de forma reflexiva e crítica. 
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4.2.3 Oralidade 

C
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ANOS COMPETÊNCIA CONCEITUAL HABILIDADES 

 
1º ANO EF 

 
Criar hipóteses de escrita a partir da relação 
com a sua oralidade. 

 
1. Utilizar a oralidade, reproduzindo e criando histórias e ou fatos reais 
do seu cotidiano, observando a sequência temporal e causal. 
2. Identificar oralmente a unidade silábica nas palavras. 
3. Perceber a fonética das letras na formação das palavras. 
4. Relatar vivências e experiências diárias, apresentando sequência 
lógica, fazendo-se entender e procurando entender os outros.  
5. Explorar de forma não convencional a escrita a partir do manuseio 
de diferentes materiais, como livros, histórias, encartes, revistas, 
jornais e entre outros. 
6. Utilizar as diferentes linguagens verbais (orais e viso motoras) para 
uma comunicação interativa.  
7. Ampliar o repertório musical, bem como os clássicos de histórias 
infantis através de diferentes contextos e espaços.  
8. Esperar a sua vez de falar. 
 

 
2º ANO EF 

Produzir oralmente pequenos textos, com 
clareza e coerência, contribuindo com a sua 
opinião e respeitando a dos outros.  

1. Criar hipóteses de escrita a partir da relação com a sua oralidade. 
2. Expressar-se com clareza de ideias nos relatos orais, transmitindo 
com coerência as informações. 
3. Identificar e utilizar a fonética das letras e sílabas na construção das 
palavras. 
4. Interpretar oralmente textos, histórias e vivências, identificando 
personagens, fatos e lugares. 
5. Expressar-se corretamente em diferentes situações (apresentações, 
dramatizações, imitações, feiras científicas e mostras de trabalhos) 
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6. Utilizar-se de um vocabulário contextualizado para posicionar-se 
diante dos fatos. 
7. Reconhecer o repertório musical e textual, identificando os 
diferentes gêneros. 
8. Respeitar as manifestações orais dos colegas. 
 

 
3º ANO EF 

 
Expressar-se de forma oral, defendendo os seus 
pontos de vista, expondo e questionando sobre 
temas variados. 

 
1. Produzir oralmente pequenos textos, com clareza e coerência, 
contribuindo com a sua opinião e respeitando a dos outros. 
2. Argumentar sobre temas variados, usando como base suas vivências 
e ampliando ideias a partir do diálogo. 
3. Produzir oralmente pequenos textos, com clareza e coerência, 
contribuindo com a sua opinião e respeitando a dos outros. 
4. Relatar vivências, sentimentos, ideias e opiniões de forma clara e 
organizada, com sequência lógica, clareza na pronúncia, entonação da 
voz e ampliação do vocabulário. 
5. Valorizar a oralidade por meio de manifestações culturais, 
interagindo com a diversidade linguística, regionais e locais. 
6. Respeitar a opinião do outro, manifestando a sua com sensibilidade. 
 

 
4º ANO EF 

 
Participar de narrativas e diálogos, ouvindo com 
atenção e manifestando a sua opinião sobre os 
assuntos tratados. 

 
1.Expressar-se de forma oral, defendendo os seus pontos de vista, 
expondo e questionando sobre temas variados. 
2. Utilizar-se de argumentos acerca de temas variados, posicionando-
se diante de situações e acontecimentos locais.  
3. Relacionar opiniões sobre as diferentes situações de forma 
contextualizada. 
4. Expressar-se de forma oral, defendendo os seus pontos de vista, 
expondo e questionando sobre temas variados, fazendo-se entender 
por meio de suas expressões orais. 
5. Narrar, descrevendo fatos de sua vivência e experiência (passeios, 
viagens, eventos...). 
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6. Diferenciar a diversidade linguística, utilizando-a nas diferentes 
situações e necessidades. 
7. Apropriar-se de suas locuções e interlocuções com coerência e 
coesão em diferentes âmbitos.  
8. Respeitar a coletividade nas manifestações orais. 
 

 
5º ANO EF 

 
Compreender e produzir mensagens orais, 
observando a capacidade de análise, resumo, 
sequência lógica e cronológica. 

 
1. Participar de narrativas e diálogos, ouvindo com atenção e 
manifestando a sua opinião sobre os assuntos tratados. 
2. Expor a sua opinião, com destreza e clareza, diante da diversidade 
cultural, social, econômica e política.  
3. Narrar fatos em sequência temporal e causal, mediante aos 
assuntos abordados e discutidos em sala de aula. 
4. Diferenciar as linguagens na sua diversidade, entendendo a 
importância e o uso social das mesmas, utilizando-as em diferentes 
situações e necessidades. 
5. Relatar de forma sucinta, preservando as informações essenciais do 
tema abordado. 
6. Respeitar a sua vez de falar, desenvolvendo empatia pela fala do 
outro. 
 

 
6º ANO EF 

 

 
Expressar-se oralmente de forma coerente e 
ordenada, com preocupação em planejar a fala 
em público, com entonação de voz e 
enriquecimento do vocabulário. 

 
1.Compreender e produzir mensagens orais, observando a capacidade 
de análise, resumo, sequência lógica e cronológica. 
2. Apropriar-se previamente dos assuntos a serem discutidos. 
3. Exercitar a entonação e pronúncia das palavras. 
4. Ler, observando pontuação, ritmo e entonação. 
5. Buscar diferentes textos a fim de enriquecer o vocabulário.  
6. Utilizar-se de símbolos gráficos para entoar textos com autonomia. 
7. Respeitar colegas na manifestação oral. 
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7º ANO EF Utilizar-se da linguagem oral com autonomia e 
protagonismo, desenvolvendo o pensamento 
crítico e reflexivo. 

1. Expressar-se oralmente de forma coerente e ordenada, com 
preocupação em planejar a fala em público, com entonação de voz e 
enriquecimento do vocabulário. 
2. Manifestar oralmente suas opiniões de forma autônoma, crítica, 
reflexiva, ética e empática. 
3. Respeitar as diferentes opiniões sobre temas variados. 
4. Saber ouvir. 
5.Apropriar-se previamente dos assuntos a serem discutidos, 
desenvolvendo o pensamento crítico e reflexivo.  
6. Exercitar a entonação e a pronúncia das palavras. 
7. Buscar diferentes textos a fim de enriquecer o vocabulário. 
 

8º ANO EF  
Desenvolver processos argumentativos 
contextualizados em diferentes temas, 
sensibilizando-se com a diversidade de ideias. 

 
1.Utilizar-se da linguagem oral com autonomia e protagonismo, 
desenvolvendo o pensamento crítico e reflexivo. 
2.Conhecer o contexto em que as informações sobre os temas foram 
produzidas. 
3.Respeitar de forma empática as diferentes argumentações sobre os 
temas. 
4.Ler de forma crítica os diferentes argumentos sobre os temas, 
identificando a contextualização em que foram produzidos.  
 

 
9º ANO EF 

 
Comunicar-se de forma clara, consciente e ética, 
argumentando criticamente e respeitando as 
diferentes opiniões e variações linguísticas.  

 
1. Desenvolver processos argumentativos contextualizados em 
diferentes temas, sensibilizando-se com a diversidade de ideias. 
2. Compreender o contexto em que as informações sobre os temas 
foram produzidas, desenvolvendo senso crítico.  
3. Expressar-se de forma clara, consciente e objetiva, observando as 
variações linguísticas e seus contextos. 
4. Respeitar de forma ética e empática as diferentes argumentações 
sobre os temas. 
5. Dominar a língua materna culta, organizando ideias e 
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representando-as na oralidade, inferindo com autonomia, de forma 
reflexiva e crítica. 
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4.2.4 Expressão 
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ANOS COMPETÊNCIA CONCEITUAL HABILIDADES 

 
1º ANO EF 

 
Respeitar combinações de convívio social nas 
interações, brincadeiras e nos jogos. 

 
1. Experimentar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular 
presentes no contexto comunitário e regional, reconhecendo e 
respeitando as diferenças individuais de desempenho dos colegas. 
2. Identificar diferentes elementos básicos da ginástica (equilíbrios, 
saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais) e da ginástica 
geral, de forma individual e em pequenos grupos, adotando 
procedimentos de segurança. 
3. Experimentar diferentes danças do contexto comunitário e regional 
(rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas), e recriá-las, 
respeitando as diferenças individuais e de desempenho corporal e 
cultural. 
4. Desenvolver habilidades psicomotoras (esquema corporal, 
lateralidade, freio inibitório, direção, ritmo, coordenação motora 
ampla e fina). 
5. Desenvolver habilidades locomotoras: caminhar, correr, saltar, rolar 
e rastejar. 
6. Desenvolver habilidades estabilizadoras: flexionar, girar, equilíbrio 
estático e dinâmico e recuperado. 
7. Desenvolver habilidades manipulativas: arremessar, lançar, 
receber... 
8. Criar movimentos, gestos e mímicas em brincadeiras. 
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9. Realizar sessões de psicomotricidade relacional (estações de 
observação com diversos materiais). 
10. Vivenciar jogos cooperativos. 
11. Vivenciar brincadeiras adaptadas e inclusivas buscando a empatia 
e sensibilização de todos. 
12. Respeitar colegas. 

 
2º ANO EF 

 
Participar de forma autônoma das atividades, 
refletindo sobre a importância do respeito à 
coletividade. 

 
1. Respeitar combinações de convívio social nas interações, 
brincadeiras e jogos. 
2. Recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular presentes 
no contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as 
diferenças individuais de desempenho dos colegas. 
3. Compreender diferentes elementos básicos da ginástica (equilíbrios, 
saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais) e da ginástica 
geral, de forma individual e em pequenos grupos, adotando 
procedimentos de segurança. 
4. Participar de danças do contexto comunitário e regional (rodas 
cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas), e recriá-las, respeitando 
as diferenças individuais e de desempenho corporal e cultural. 
5. Desenvolver habilidades psicomotoras (esquema corporal, 
lateralidade, freio inibitório, direção, ritmo, coordenação motora 
ampla e fina), relacionando-as com a organização espacial. 
6. Desenvolver as habilidades locomotoras: caminhar, correr, saltar, 
rolar e rastejar. 
7. Entender habilidades estabilizadoras: flexionar, girar, equilíbrio 
estático e dinâmico e recuperado. 
8. Entender habilidades manipulativas: arremessar, lançar, receber... 
9. Criar movimentos, gestos e mímicas em brincadeiras. 
10. Realizar sessões de psicomotricidade relacional (estações de 
observação com diversos materiais). 
11. Vivenciar jogos cooperativos. 
12. Vivenciar brincadeiras adaptadas e inclusivas buscando a empatia 
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e sensibilização de todos. 
 

 
3º ANO EF 

 
Organizar-se no espaço reconhecendo o seu 
lugar e o lugar dos colegas nas diferentes 
atividades que desenvolvam a corporeidade. 

 
1. Participar de forma autônoma das atividades, refletindo sobre a 
importância do respeito à coletividade. 
2. Compreender jogos e danças populares do Brasil e do mundo, 
incluindo aqueles de matriz indígena e africana. 
3. Vivenciar jogos cooperativos. 
4. Experimentar jogos pré-desportivos de forma lúdica. 
5. Refletir os aspectos gerais do ganhar e perder, buscando superar as 
frustrações. 
6. Entender que independente do resultado de qualquer disputa 
existe um aprendizado. 
7. Valorizar a participação e o processo mais do que o resultado. 
8. Desenvolver as habilidades psicomotoras (esquema corporal, 
lateralidade, freio inibitório, direção, ritmo, coordenação motora 
ampla e fina) em diferentes contextos. 
9. Experimentar combinações de diferentes elementos da ginástica 
geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem 
materiais). 
10. Identificar as características das lutas do contexto comunitário e 
regional e lutas de matriz indígena e africana, reconhecendo as 
diferenças entre lutas e brigas e entre lutas e as demais práticas 
corporais. 
11. Vivenciar brincadeiras adaptadas e inclusivas, agindo com empatia 
e sensibilização de todos. 
12. Identificar atletas locais. 
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4º ANO EF 

 
Utilizar-se das habilidades psicomotoras 
(esquema corporal, lateralidade, freio inibitório, 
direção, ritmo, coordenação motora ampla e 
fina). e de reconhecimento espacial na prática 
de atividades da cultura corporal do 
movimento. 

 
1. Organizar-se no espaço reconhecendo o seu lugar e o lugar dos 
colegas nas diferentes atividades que desenvolvam a corporeidade. 
2. Estabelecer relações entre jogos e danças populares do Brasil e do 
mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana. 
3. Apropriar-se com autonomia das habilidades psicomotoras em 
diferentes atividades propostas. 
4. Experimentar combinações de diferentes elementos da ginástica 
geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem 
materiais). 
5. Identificar as características das lutas do contexto comunitário e 
regional e lutas de matriz indígena e africana, reconhecendo as 
diferenças entre lutas e brigas e entre lutas e as demais práticas 
corporais. 
6. Vivenciar jogos pré-desportivos de forma lúdica, enfatizando as 
regras básicas. 
7. Vivenciar jogos adaptados e inclusivos, respeitando diferenças. 
8. Reconhecer atletas gaúchos. 
 

 
5º ANO EF 

 
Realizar práticas de higiene, refletindo sobre sua 
importância para a saúde. 

 
1. Utilizar-se das habilidades psicomotoras (esquema corporal, 
lateralidade, freio inibitório, direção, ritmo, coordenação motora 
ampla e fina), e de reconhecimento espacial na prática de atividades 
da cultura corporal do movimento.  
2. Experimentar e aproveitar brincadeiras, jogos e danças populares 
do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana. 
3. Aplicar as habilidades psicomotoras em situações de jogos. 
4. Experimentar jogos pré-desportivos (handebol, futebol, futsal, 
voleibol, basquetebol), utilizando as principais regras. 
5. Experimentar combinações de diferentes elementos da ginástica 
geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem 
materiais). 
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6. Vivenciar jogos adaptados e inclusivos, buscando a empatia e 
sensibilização de todos. 

 
6º ANO EF 

 

 
Praticar atividades de iniciação desportiva 
individual e coletiva, respeitando as regras e as 
diversidades.  
 

 
1. Realizar práticas de higiene, refletindo sobre sua importância para a 
saúde. 
2. Experimentar, na escola e fora dela, jogos de mesa, jogos 
recreativos, cooperativos, eletrônicos diversos, valorizando e 
respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles por diferentes 
grupos sociais e etários. 
3. Praticar um ou mais esportes de marca, precisão, invasão e técnico-
combinatórios oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-
táticas básicas e respeitando regras. 
4. Solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto nos esportes de 
marca, precisão, invasão e técnico-combinatórios, como nas 
modalidades esportivas escolhidas para praticar de forma específica. 
5. Experimentar exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades 
físicas, identificando seus tipos (força, velocidade, resistência, 
flexibilidade) e as sensações corporais provocadas pela sua prática. 
6. Diferenciar as danças, valorizando e respeitando os sentidos e 
significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais. 
7. Problematizar preconceitos e estereótipos relacionados ao universo 
das lutas e demais práticas corporais, propondo alternativas para 
superá-los, com base na solidariedade, na justiça, na equidade e no 
respeito. 
8. Identificar as características (códigos, rituais, elementos técnico-
táticos, indumentária, materiais, instalações, instituições) das lutas do 
Brasil. 
9. Aproveitar diferentes práticas corporais de aventura urbanas. 
10. Despertar a curiosidade pela pesquisa. 
11. Vivenciar esportes adaptados e inclusivos, buscando a empatia e 
sensibilização de todos. 
7. Compreender a história dos esportes estudados no ano, 
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reconhecendo as mudanças ocorridas com o passar do tempo. 

 
7º ANO EF 

 
Reconhecer com autonomia regras de esportes 
individuais e coletivos, refletindo criticamente 
sobre a influência do esporte no convívio social. 

 
1. Praticar atividades de iniciação desportiva individual e coletiva, 
respeitando as regras e a diversidade.  
2. Praticar atividades de iniciação desportiva individual e coletiva, 
respeitando as regras e a diversidade, incluindo os jogos adaptados.  
3. Participar, na escola e fora dela, jogos de mesa, jogos recreativos, 
cooperativos e eletrônicos. 
4. Praticar, com autonomia, esportes de marca, precisão, invasão e 
técnico-combinatórios oferecidos pela escola, usando habilidades 
técnico-táticas básicas. 
5. Solucionar os desafios técnicos e táticos de forma autônoma, tanto 
nos esportes de marca, precisão, invasão e técnico-combinatórios 
como nas modalidades esportivas escolhidas para praticar de forma 
específica. 
6. Fruir exercícios físicos que solicitem diferentes capacidades físicas, 
identificando seus tipos (força, velocidade, resistência, flexibilidade) e 
as sensações corporais provocadas pela sua prática. 
7. Respeitar as danças, valorizando e respeitando os sentidos e 
significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais. 
8. Problematizar com sensibilidade preconceitos e estereótipos 
relacionados ao universo das lutas e demais práticas corporais, 
propondo alternativas para superá-los, com base na solidariedade, na 
justiça, na equidade e no respeito. 
9. Identificar com autonomia as características (códigos, rituais, 
elementos técnico-táticos, indumentária, materiais, instalações, 
instituições) das lutas do Brasil. 
10. Aproveitar diferentes práticas corporais de aventura urbana. 
11. Realizar pesquisas com autonomia. 
12. Recriar esportes adaptados e inclusivos, buscando a empatia e 
sensibilização de todos. 
13. Compreender a história dos esportes estudados no ano, 
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reconhecendo as mudanças ocorridas com o passar do tempo. 
14. Entender as modalidades mais praticadas no Município. 

 
8º ANO EF 

 
Conscientizar-se da necessidade das atividades 
físicas para a saúde corporal, compreender com 
criticidade o papel da mídia na construção de 
modelos corporais, bem como refletindo sobre 
as questões de gênero e de pessoas portadoras 
de dificuldades variadas no contexto do esporte. 

 
1. Reconhecer com autonomia regras de esportes individuais e 
coletivos, refletindo criticamente sobre a influência do esporte no 
convívio social. 
2. Identificar e praticar os elementos técnicos ou técnico-táticos 
individuais, combinações táticas, sistemas de jogo e regras das 
modalidades esportivas praticadas. 
3. Identificar as transformações históricas do fenômeno esportivo e 
discutir alguns de seus problemas (doping, corrupção, violência etc.) e 
a forma como as mídias os apresentam. 
4. Experimentar exercícios físicos, identificando as exigências 
corporais, adequada às características e necessidades de cada sujeito. 
5. Experimentar e aproveitar a execução dos movimentos 
pertencentes às lutas do mundo, adotando procedimentos de 
segurança e respeitando o oponente. 
6. Discutir as transformações históricas, o processo de esportivização 
e a midiatização de uma ou mais lutas, valorizando e respeitando as 
culturas de origem. 
7. Experimentar e aproveitar diferentes práticas corporais de aventura 
na natureza, valorizando a própria segurança e integridade física, bem 
como as dos demais, respeitando o patrimônio natural e minimizando 
os impactos de degradação ambiental. 
8. Despertar a curiosidade pela pesquisa. 
9. Vivenciar esportes adaptados e inclusivos, buscando a empatia e 
sensibilização de todos. 
10. Compreender a história dos esportes estudados no ano, 
reconhecendo as mudanças ocorridas com o passar do tempo. 
11. Reconhecer com criticidade o papel da mídia na construção de 
modelos corporais. 
12. Reconhecer a segmentação social do esporte no mundo. 
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9º ANO EF 

 
Apropriar-se da cultura corporal do movimento, 
ampliando as redes de sociabilidade e da 
promoção da saúde. 

 
1. Conscientizar-se da necessidade das atividades físicas para a saúde 
corporal.  
2. Compreender com criticidade o papel da mídia na construção de 
modelos corporais, bem como refletindo sobre as questões de gênero 
e de pessoas portadoras de dificuldades variadas no contexto do 
esporte. 
3. Conhecer a história dos desportos e de seus sistemas. 
4. Reconhecer com autonomia regras de esportes individuais e 
coletivos, refletindo criticamente sobre a influência do esporte no 
convívio social. 
5. Identificar e praticar os elementos técnicos ou técnico-táticos 
individuais, combinações táticas, sistemas de jogo e regras das 
modalidades esportivas praticadas. 
6. Identificar as transformações históricas do fenômeno esportivo e 
discutir alguns de seus problemas (doping, corrupção, violência etc.) e 
a forma como as mídias os apresentam. 
7. Experimentar exercícios físicos, identificando as exigências 
corporais, adequada às características e necessidades de cada sujeito. 
8. Experimentar e aproveitar a execução dos movimentos 
pertencentes às lutas do mundo, adotando procedimentos de 
segurança e respeitando o oponente. 
9. Discutir as transformações históricas, o processo de esportivização 
e a midiatização de uma ou mais lutas, valorizando e respeitando as 
culturas de origem. 
10. Experimentar e aproveitar diferentes práticas corporais de 
aventura na natureza, valorizando a própria segurança e integridade 
física, bem como as dos demais, respeitando o patrimônio natural e 
minimizando os impactos de degradação ambiental. 
11. Despertar a curiosidade pela pesquisa. 
12. Vivenciar esportes adaptados e inclusivos, buscando a empatia e 
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sensibilização de todos. 
13. Refletir sobre as questões de gênero e de pessoas portadoras de 
dificuldades variadas no contexto do esporte. 
14. Refletir sobre os atletas locais, valorizando histórias de vida. 
15. Construir propostas de atividades físicas e coletivas no Município. 
 

 

 

 

 



 
 

154 

              

 

4.2.5 Criação 
 

C
O
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ANOS COMPETÊNCIA CONCEITUAL HABILIDADES 

 
1º ANO EF 

 
Manifestar suas ideias a partir de sua produção 
artística, respeitando as opiniões do outro. 

 
1. Expressar suas criações através das diversas linguagens, partindo 
das experimentações proporcionadas.    
2. Conhecer diferentes manifestações artísticas. 
3. Explorar diferentes formas de expressão bi e tridimensional, 
estimulando o manuseio e a percepção da diversidade de materiais e 
suas consistências. 
4. Valorizar o uso sustentável dos materiais.  
5. Apreciar a sua produção artística e a do outro, valorizando as 
diferentes formas de expressão. 
 

 
2º ANO EF 

 
Investigar novas possibilidades de expressão, 
aplicando-as na sua construção poética.   

 
1. Manifestar suas ideias a partir de sua produção artística, 
respeitando as opiniões do outro. 
2. Valorizar o uso sustentável dos materiais.  
3. Desenvolver a criatividade a partir de vivências, fazendo e 
refazendo práticas artísticas, utilizando-se de diferentes linguagens em 
espaços variados. 
4. Sensibilizar-se com as diferentes manifestações artísticas. 
 

 
3º ANO EF 

 
Expandir sua visão de mundo, descobrindo 

 
1. Investigar novas possibilidades de expressão, aplicando-as na sua 
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novas possibilidades de expressão.   construção poética, ou seja, em processos criativos. 
2. Valorizar o uso sustentável dos materiais.  
3. Reconhecer elementos constitutivos das artes e seu potencial 
poético. 
4. Identificar por meio das obras de arte as diversas formas de 
expressão, como artes plásticas, audiovisuais, gráficas, tecnológicas e 
nas linguagens analógicas e digitais. 
5. Experimentar diversas formas de expressão das artes, manifestando 
criatividade e sensibilidade.  
6. Realizar a leitura de mundo. 
7. Conhecer artistas do Município. 
 

 
4º ANO EF 

 
Comparar os conhecimentos construídos, 
observando e valorizando as diferentes formas 
de expressão de seu processo criativo. 

 
1. Expressar-se com criatividade, utilizando-se de diferentes visões de 
mundo, variando de forma autônoma as possibilidades de fazeres 
artísticos. 
2. Valorizar o uso sustentável dos materiais.  
3. Aplicar com autonomia os conhecimentos adquiridos de forma 
articulada, criativa e prazerosa.  
4. Reconhecer suas potencialidades artísticas.  
5. Estabelecer relações entre as produções e o espaço de vivência. 
6. Utilizar-se do imagético para compor suas produções artísticas.  
7. Entender artistas gaúchos, relacionando-os com os locais. 
 

 
5º ANO EF 

 
Compreender a arte como manifestação 
histórica, social e cultural, apreciando 
criticamente e respeitando as diversas 
expressões artísticas.  

 
1. Expressar-se por meio de diferentes formas, aproveitando-se das 
experiências de vida, agregando ao poder criativo novas possibilidades 
de representação artísticas. 
2. Valorizar o uso sustentável dos materiais.  
3. Explorar as diversas manifestações das artes tradicionais e 
contemporâneas, que contemplem obras de artistas locais e regionais 
de diferentes épocas e matrizes estéticas e culturais (indígena, 
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africana, popular...). 
4. Ressignificar a capacidade de percepção, de imaginação, de 
simbolização e de repertório imagético. 
5. Compreender que a sociedade é composta por diferentes 
manifestações artísticas e culturais. 
6. Relacionar a arte com a temporalidade e espacialidade que a 
originou. 
7. Entender a arte como uma das formas de manifestação social. 
8. Manifestar a sua criticidade de forma empática. 
 

 
6º ANO EF 

 

 
Ressignificar seu processo criativo, 
redescobrindo o gosto pelas artes, 
desenvolvendo autonomia e autoconfiança. 

 
1. Compreender a arte como manifestação histórica, social e cultural, 
apreciando criticamente e respeitando as diversas expressões 
artísticas.  
2. Explorar diversas manifestações artísticas tradicionais e 
contemporâneas, que contemplem obras de artistas estrangeiros e 
brasileiros. 
3. Reconhecer manifestações artísticas presentes no cotidiano. 
4. Identificar os elementos artísticos nas suas produções. 
5. Valorizar o uso sustentável dos materiais.  
 

 
7º ANO EF 

 
Exercitar a empatia e a cooperação, valorizando 
a diversidade cultural. 

 
1.Ressignificar seu processo criativo, redescobrindo o gosto pelas 
artes, desenvolvendo autonomia e autoconfiança. 
2.Reconhecer a diversidade cultural, fazendo relações com o espaço-
tempo. 
3.Respeitar a diversidade cultural a partir de manifestações locais. 
4.Valorizar a arte como uma linguagem importante para a leitura de 
mundo. 
5.Estabelecer relações cooperativas no desenvolvimento de suas 
produções artísticas, respeitando e valorizando as individualidades. 
6.Valorizar o uso sustentável dos materiais. 
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7.Reconhecer os artistas locais, relacionando-os com outros em 
escalas diferenciadas. 
 

 
8º ANO EF 

 
Perceber-se como sujeito protagonista da 
construção de sua identidade e da história social 
e cultural. 

 
1. Exercitar a empatia e a cooperação, valorizando a diversidade 
cultural. 
2. Desenvolver processos de criação com base em temas e interesses 
artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo. 
3. Manifestar o seu processo criativo nos diferentes espaços. 
4. Reconhecer-se como parte da cultura e da sociedade local. 
5. Respeitar a história e a cultura do local de vivência.  
6. Valorizar o uso sustentável dos materiais. 
7. Compreender que o poder criatório pode servir para provocar 
mudanças de pensamentos e ações na sociedade. 
8. Respeitar os artistas locais. 
 

 
9º ANO EF 

 
Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado 
e consumo, utilizando as informações de forma 
crítica, ética e consciente nas diversas práticas 
sociais. 

 
1. Perceber-se como sujeito protagonista da construção de sua 
identidade e da história social e cultural. 
2. Identificar-se como ser criativo, crítico, reflexivo e comunicativo. 
3. Apropriar-se das mídias como um dispositivo para o processo 
criativo. 
4. Compreender de forma crítica e ética as manifestações artísticas, 
propagadas pela mídia.  
5. Reconhecer a importância das manifestações artísticas como 
expressão político-social. 
6. Sensibilizar-se com as criações em diferentes contextos. 
7. Refletir sobre as invisibilidades sociais a partir da arte. 
8. Valorizar o uso sustentável dos materiais. 
9. Criar diferentes formas de manifestação artística, corporal e textual, 
desenvolvendo a subjetividade e respeitando a criação do outro. 
10. Valorizar os artistas locais, disseminando-os. 
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4.3. Conteúdos do componente curricular 

da área de Linguagens 

 

4.3.1 Língua portuguesa: 1º Ano 
 

1. Reprodução de fatos reais do seu cotidiano, observando a clareza da pronúncia e a 

sequência temporal e causal.  

2. Construção e narrativas de histórias, observando a clareza da pronúncia e a sequência 

temporal e causal.  

3. Narração de parlendas, quadras, quadrinhas, trava-línguas com entonação adequada, 

observando as rimas.  

4. Reconhecimento da unidade silábica nas palavras, através da ludicidade. 

5. Identificação da fonética das letras na construção da escrita. 

6. Relato de vivências e experiências diárias. 

7. Exploração de forma não convencional da escrita através de materiais diversos. 

8. Utilização de diferentes linguagens para a comunicação interativa. 

9. Audição e entonação de diferentes gêneros musicais.  

10. Apreciação de diferentes gêneros literários. 

11. Diferenciação de letras, números e símbolos. 

12. Identificação e reconhecimento de letras. 

13. Direção convencional da escrita. 

14. Associação e escrita de letras e sílabas com palavras. 

15. Escrita de palavras, frases e pequenos textos. 

16. Observação da segmentação de palavras em frases e pequenos textos. 

17. Observação e uso da pontuação. 

18. Diferenciação dos diferentes tipos de letras. 

19. Consciência fonológica das vogais e consoantes. 

20. Comparação e identificação de sílabas das palavras. 

21. Leitura espontânea: verbais e visuais. 

22. Observação da direção convencional da leitura. 

23. Leitura de sílabas e palavras. 

24. Leitura de frases. 

25. Compreensão de diferentes gêneros textuais, de forma autônoma ou com auxílio. 

26. Associação dos temas de textos ao conhecimento de mundo. 

27. Identificação de elementos informativos: título, autor, ilustrador, local, data de 

publicação. 
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4.3.2 Língua portuguesa: 2º Ano 
 

1. Relato de vivências, ideias e informações. 
2. Clareza de pronúncia. 
3. Sequência temporal e causal. 
4. Reconhecimento da unidade silábica na construção das palavras. 
5. Identificação da fonética das letras na construção da escrita. 
6. Leitura dos diferentes tipos de letras. 
7. Uso da letra cursiva (maiúscula e minúscula). 
8. Interpretação oral de diferentes gêneros textuais. 
9. Expressão oral adequada em diferentes situações e contextos. 
10. Posicionamento crítico, opinando e questionando com pertinência ao tema. 
11. Uso e ampliação do vocabulário. 
12. Reconhecimento de diferentes gêneros musicais, valorizando a diversidade cultural. 
13. Identificação dos diferentes gêneros textuais.  
14. Construção de palavras, frases e pequenos textos, com significado e coerência.  
15. Entendimento da própria escrita. 
16. Organização e clareza de ideias na escrita. 
17. Uso da pontuação adequada.  
18. Observação de parágrafos e margens. 
19. Leitura e compreensão de palavras, frases, imagens e pequenos textos. 
20. Leitura e compreensão de ordens e de enunciados. 
21. Leitura silenciosa e oral. 
22. Associação dos temas de textos ao conhecimento de mundo. 
23. Identificação de elementos informativos: título, autor, ilustrador, local, data de 
publicação. 
 

4.3.3 Língua portuguesa: 3º Ano 
 

1. Sinais de pontuação: ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, dois 
pontos, travessão, vírgula e reticências.  
2. Acentuação gráfica.  
3. Margens, parágrafos e espaçamento entre as partes (hífen). 
4. Uso da letra maiúscula e minúscula em diferentes contextos. 
5. Leitura dos diferentes tipos de letras. 
6. Consolidação da letra cursiva (maiúscula e minúscula). 
7. Uso do dicionário. 
8. Ortografia. 
9. Produção textual. 
10. Conhecimentos linguísticos e gramaticais: singular e plural, aumentativo e diminutivo, 
masculino e feminino, sinônimo e antônimo, adjetivo e substantivos (próprio e comum). 
11. Verbos como ação (presente, passado e futuro). 
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12. Conhecimento e utilização de diferentes gêneros textuais: poesias, receitas, músicas, 
rimas, histórias infantis, informes, convites, histórias em quadrinhos, recados, contos, mitos, 
lendas populares (brasileiras, africanas e indígenas) e artigos de jornal e revista.  
13. Leitura, considerando o ritmo, a pronúncia e a naturalidade.  
14. Interpretação e compreensão.  
15. Utilização da linguagem oral de forma participativa nas diferentes situações de 
comunicação. 
16. Valorização de textos de tradição oral, reconhecendo-os como manifestações culturais.  
17. Reconto de histórias lidas e trabalhadas.  
18. Expressão de sentimentos e opiniões com clareza, empatia e coerência, defendendo 
pontos de vista. 
19. Participação em narrativas e diálogos exercitando: o ouvir com atenção, respeitando 
ideias e opiniões diferentes.  
 

4.3.4 Língua portuguesa: 4º Ano 
 

1. Uso da pontuação em suas produções escritas. 
2. Margens, parágrafos e espaçamento entre as partes. 
3. Uso do dicionário. 
4. Ortografia. 
5. Produção textual. 
6. Revisão e autocorreção dos seus textos, com ou sem auxílio coletivo, utilizando o 
dicionário. 
7. Conhecimentos linguísticos e gramaticais: singular e plural, aumentativo e diminutivo, 
masculino e feminino, sinônimo e antônimo, adjetivo, substantivos: próprio e comum, 
coletivos, derivados e primitivos. 
8. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas e sílaba tônica.  
9. Conhecimento e utilização de diferentes gêneros textuais: poesias, receitas, músicas, 
rimas, histórias infantis, informes, convites, histórias em quadrinhos, recados, contos, mitos, 
lendas populares (brasileiras, africanas e indígenas) e artigos de jornal e revista.  
10. Leitura fluente com autonomia. 
11. Interpretação e compreensão.  
12. Localização de informações explícitas em textos de diferentes gêneros e temáticas. 
13. Compreensão das informações implícitas no texto. 
14. Utilização da linguagem oral de forma participativa nas diferentes situações de 
comunicação. 
15. Valorização de textos de tradição oral, reconhecendo-os como manifestações culturais.  
16. Compreensão e interpretação de mensagens orais, observando a capacidade de análise e 
síntese, resumo, sequência lógica e cronológica.  
17. Reconto de histórias lidas e trabalhadas.  
18. Expressão de sentimentos e opiniões com clareza, empatia e coerência, defendendo 
pontos de vista. 
19. Participação em narrativas e diálogos exercitando: o ouvir com atenção, respeitando 
ideias e opiniões diferentes.  
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20. Promoção de debates sobre temas escolhidos, para conhecer pontos de vista diferentes 
sobre o mesmo tema. 
21. Apresentação de trabalhos orais, enfatizando a cultura local, expressando-se com clareza 
e vocabulário adequado. 
 

4.3.5 Língua portuguesa: 5º Ano 
 

1. Produção de frases e textos, aplicando as noções de: singular e plural, aumentativo e 
diminutivo, masculino e feminino, sinônimo e antônimo, adjetivo e substantivo próprio, 
comum, simples, composto, coletivo, primitivo e derivado, buscando numa escrita clara, 
legível, coesa sempre atrelada ao contexto, ao interesse e a necessidade do aluno, com 
nomenclatura. 
2. Produções escritas, contemplando os artigos, pronomes, adjetivos e substantivos, 
considerando questões de gênero, número e grau, contextualizadas. 
3. Produção e reprodução de diferentes tipos de textos, identificando e utilizando diferentes 
tipos de frases de forma ortográfica, observando: sequência lógica, coerência, argumentos, 
exemplos, riqueza de vocabulário, estrutura de margens, parágrafo, acentuação e 
pontuação. 
4. Produção de textos de diferentes gêneros de forma autônoma, atendendo a diferentes 
finalidades. 
5. Leitura dinâmica e escrita de gêneros textuais: notícias, entrevistas, poemas, histórias em 
quadrinhos, contos (em geral), blogs, gráficos, imagens, filmes, cartazes, fichas de leitura, 
resumos, entre outros. 
6. Utilização dos sinais de pontuação e acentuação nas produções escritas. 
7. Revisão de textos, reescrevendo-os de modo a aperfeiçoar as estratégias discursivas com 
auxílio do dicionário. 
8. Revisão e autocorreção dos seus textos, com ou sem o auxílio coletivo, através do uso do 
dicionário. 
9. Verbos e suas conjugações no modo indicativo, Infinitivo, particípio e gerúndio, fazendo 
uso adequado em suas produções textuais. 
10. Classificação de palavras quanto ao número de sílabas com nomenclatura, identificando 
sílaba tônica para associações na acentuação. 
11. Análise, compreensão e interpretação de diferentes gêneros textuais, reconhecendo a 
relevância de autores portonenses e nacionais, manifestando opiniões e ideias que 
extrapolem o contexto textual. 
12. Compreensão e análise de textos, levando em consideração: as características dos 
personagens, o título, as ações, o tempo em que ocorrem e a temática apresentada. 
13. Interpretação de frases e expressões levando em consideração a temática apresentada. 
14. Conhecimento e uso da palavra com correspondências irregulares e de uso frequente. 
15. Manuseio do dicionário, compreendendo sua função e organização. 
16. Utilização do vocabulário diversificado, adequando ao gênero e as finalidades propostas. 
17. Uso de letra maiúscula e minúscula nos textos produzidos, segundo as convenções. 
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4.3.6 Língua portuguesa: 6º Ano 
 
1. Leitura dinâmica e escrita de gêneros textuais: notícia, entrevista, poemas, histórias em 
quadrinhos, contos (em geral), blogs, gráficos, imagens, filmes, cartazes, fichas de leituras, 
resumos, entre outros. 
2. Conhecimento de autores/artistas locais, regionais a partir de pesquisas. 
3. Expressão oral, escrita e argumentativa, compreendendo a complexidade dos gêneros e 
suas variações. 
4. Respeito aos turnos de fala na participação em conversações e discussões, buscando 
desenvolver a empatia e o espírito colaborativo. 
5. Exercício do registro das informações relevantes a partir de textos não verbais.  
6. Leitura de diferentes obras literárias. 
7. Reconhecimento da riqueza cultural presente em textos indígenas e africanos. 
8. Uso adequado das regras de concordância nominal e verbal. 
9. Identificação dos termos essenciais da oração. 
10. Classes gramaticais: substantivos, adjetivos, interjeição, pronomes, verbos (Indicativo) e 
suas flexões. 
11. Sinônimos e antônimos. 
12. Pontuação. 
13. Acentuação. 
14. Ortografia. 
15. Discurso direto e indireto. 
16. Leitura, interpretação e produção de gêneros textuais: notícia, entrevista, poemas, 
histórias em quadrinhos, contos (em geral), blogs, gráficos, imagens, filmes, cartazes. 
17. Metáfora, comparação, personificação. 
18. Variação linguística. 
19. Conceito de frase e oração, relação de classes de palavras predominantes nos diferentes 
gêneros textuais. 
20. Produção de textos narrativos, conforme sua estrutura. 
21. Leitura, compreensão e interpretação de textos. 
 

4.3.7 Língua portuguesa: 7º Ano 
 

1. Leitura dinâmica e escrita de gêneros textuais: notícia, entrevista, poemas, histórias em 
quadrinhos, contos (em geral), blogs, gráficos, imagens, filmes, cartazes, fichas de leitura, 
resumos, entre outros. 
2. Conhecimento de autores/artistas locais, regionais a partir de pesquisas. 
3. Expressão oral, escrita e argumentativa, compreendendo a complexidade dos gêneros e 
suas variações. 
4. Respeito aos turnos de fala na participação em conversações e discussões, buscando 
desenvolver a empatia e o espírito colaborativo. 
5. Registro das informações relevantes a partir de textos não verbais.  
6. Leitura de diferentes obras literárias. 
7. Reconhecimento da riqueza cultural presente em textos indígenas e africanos. 
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8. Ampliação da capacidade de reconhecer a intenção do autor nos diferentes textos 
oferecidos. 
9. Posicionamento crítico em relação à temática dos diferentes textos. 
10. Apresentações orais através de entrevistas, vídeos, músicas, dramatizações, além de 
outros recursos. 
11. Realização de seminários e debates sobre diferentes temáticas.  
12. Classes gramaticais: verbos modo subjuntivo e imperativo. 
13. Concordância nominal e verbal. 
14. Homônimos. 
15. Período simples e composto.  
16. Sintaxe: sujeito e predicado (classificação), transitividade verbal. 
17. Pontuação. 
18. Acentuação. 
19. Ortografia. 
20. Leitura, interpretação e produção de gêneros textuais: contos, blog, música, 
propagandas, gráficos, imagens. 
21. Estrutura da narrativa. 
22. Foco narrativo. 
23. Classes gramaticais: advérbio, preposição, pronomes interrogativos e indefinidos. 
24. Estrutura e formação de palavras. 
25. Figuras de linguagem: comparação, metonímia, hipérbole, entre outras. 
26. Variação linguística. 
 

4.3.8 Língua portuguesa: 8º Ano 
 
1. Leitura dinâmica e escrita de gêneros textuais: notícia, entrevista, poemas, histórias em 
quadrinhos, contos (em geral), blogs, gráficos, imagens, filmes, cartazes, fichas de leitura, 
resumos, entre outros. 
2. Estudo de autores/artistas diversos. 
3. Expressão oral, escrita e argumentativa, compreendendo a complexidade dos gêneros e 
suas variações. 
4. Respeito aos turnos de fala na participação em conversações e discussões, buscando 
desenvolver a empatia e o espírito colaborativo. 
5. Leitura de diferentes obras literárias. 
6. Registro e exploração de informações relevantes a partir de diferentes tipos de textos.  
7. Reconhecimento da riqueza cultural presente em textos indígenas e africanos. 
8. Ampliação da capacidade de reconhecer a intenção do autor nos diferentes textos 
oferecidos. 
9. Posicionamento crítico em relação à temática dos diferentes textos. 
10. Apresentações orais através de entrevistas, vídeos, músicas, dramatizações, além de 
outros recursos. 
11. Organização de seminários e debates utilizando diferentes mídias.  
12. Planejamento, produção e apresentação de pesquisas científicas e bibliográficas. 
13.  Reconhecimento da importância da linguagem corporal na comunicação. 
14. Leitura, interpretação e produção de gêneros textuais: crônica, conto, reportagem, 
narrativa, artigo de opinião, textos digitais, gráficos, infográficos e multimidiáticos. 
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15. Conjunções coordenativas e subordinativas (identificar). 
16. Preposição. 
17. Reconhecimento e aplicação dos termos integrantes da oração. 
18. Reconhecimento e aplicação dos termos acessórios da oração. 
19. Vozes verbais. 
20. Conjugação dos verbos regulares no modo imperativo, auxiliares e irregulares. 
21. Reconhecimento e uso dos porquês. 
22. Regências e concordâncias nominal e verbal (introdução). 
23. Processo de formação de palavras por composição, justaposição e aglutinação, 
apropriando-se de regras do uso do hífen. 
24. Variação linguística. 
25. Locuções adjetivas, adverbiais. 
26. Orações adverbiais. 
 

4.3.9 Língua portuguesa: 9º Ano 
 

1. Leitura e escrita de gêneros textuais: notícia, entrevista, poemas, histórias em quadrinhos, 
contos (em geral), blogs, gráficos, imagens, filmes, cartazes, fichas de leitura, resumos, entre 
outros. 
2. Estudo de autores/artistas diversos. 
3. Expressão oral, escrita e argumentativa, compreendendo a complexidade dos gêneros e 
suas variações. 
4. Respeito aos turnos de fala na participação em conversações e discussões, buscando 
desenvolver a empatia e o espírito colaborativo. 
5. Leitura de diferentes tipos de textos e obras literárias, considerando a bibliografia 
obrigatória para acesso ao Ensino Médio. 
6. Registro e exploração de informações relevantes a partir de diferentes tipos de textos.  
7. Reconhecimento da riqueza cultural presente em textos indígenas e africanos. 
8. Compreensão da intenção do autor nos diferentes textos oferecidos. 
9. Posicionamento crítico em relação à temática dos diferentes textos. 
10. Apresentações orais através de entrevistas, vídeos, músicas, dramatizações, além de 
outros recursos. 
11. Organização de seminários e debates utilizando diferentes mídias.  
12. Planejamento, produção e apresentação de pesquisas científicas e bibliográficas. 
13. Utilização da linguagem corporal na comunicação. 
14. Leitura, interpretação e produção de gêneros textuais: crônica, conto, reportagem, 
narrativa, artigo de opinião, textos publicitários, jornalístico, textos digitais, narrativos, 
ficcional, tabelas, gráficos, infográficos e multimidiáticos. 
15. Gêneros de divulgação científica. 
16. Orações adjetivas. 
17. Figuras de linguagem: aliteração, ironia, antítese, paradoxo, assonância. 
18. Diferenciar liberdade de expressão de discurso de ódio. 
19. Verbos de ligação. 
20. Regras de colocação pronominal. 
21. Coesão e coerência textual. 
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22. Regências e concordâncias nominal e verbal: comparar o uso da regência e da 
concordância verbal e nominal na norma padrão com seu uso no português brasileiro 
coloquial oral. 
23. Variação linguística. 
 

 

 

 

4.3.10 Língua inglesa: 6º Ano 
 

1. Alfabeto. 
2. Saudações. 
3. Dias da semana, meses e estações do ano. 
4. Cores. 
5. Artigos definidos e indefinidos. 
6. Animais. 
7. Pronomes Pessoais. 
8. Verbo To Be de Presente na forma Afirmativa. 
9. Números. 
10. Objetos escolares. 
11. Prática oral das palavras estudadas. 
12. Construção de pequenas frases. 
13. Manuseio do dicionário. 
14. Família.  
15. Profissões. 
16. Adjetivos. 
 

4.3.11 Língua inglesa: 7º Ano 
 
1. Verbo To Be de Presente nas formas Afirmativa, Negativa, Interrogativa e Respostas 
Curtas. 
2. Lugares. 
3. Pronomes Demonstrativos. 
4. Adjetivo Possessivo. 
5. Caso Possessivo. 
6. Adjetivos. 
7. Presente Contínuo nas formas Afirmativa, Negativa, Interrogativa e Respostas Curtas. 
8. Prática oral. 
9. Construção de frases. 
10. Manuseio do dicionário. 
11. Nacionalidades. 
12. Lugares. 
13. Vestuário. 
14. Descrição de pessoas físicas. 
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4.3.12 Língua inglesa: 8º Ano 
 
1. Verbo To Be de Passado nas formas Afirmativa, Negativa, Interrogativa e Respostas 
Curtas. 
2. Plural dos substantivos. 
3. There Be nas formas Afirmativa, Negativa, Interrogativa e Respostas Curtas. 
4. Pronomes oblíquos. 
5. Prática oral. 
6. Manuseio do dicionário. 
7. Construção de frases. 
8. Past continuous. 
9. Imperative verbs (Imperativo). 
10. Preposições de lugar. 
 

4.3.13 Língua inglesa: 9º Ano 
 
1. Presente Simples nas formas Afirmativa, Negativa, Interrogativa e Respostas Curtas. 
2. Uso do BUT, EITHER, TOO. 
3. Vestuário. 
4. Passado Simples nas formas Afirmativa, Negativa, Interrogativa e Respostas Curtas. 
5. Prática oral. 
6. Manuseio do dicionário. 
7. Construção de frases. 
8. Futuro Imediato (going to). 
9. Futuro com will. 
10. Verbo Can. 
11. Construção de pequenos textos.  
 

 

 

4.3.14 Arte: 1º Ano 
 
1. Desenho explorando diferentes materiais (gizes, lápis, tinta, carvão) em variados suportes 
(papelão, lixa, papéis). 
2. Rasgaduras, recorte e colagem em diversos materiais. 
3. Produção artística priorizando a expressão individual. 
4. Produção bi e tri dimensional, utilizando diferentes materiais (argila, massa de modelar, 
sucata, dobraduras, elementos da natureza, etc). 
5. Desenvolvimento das habilidades dramáticas, exercitando a imitação e o faz de conta. 
6. Desenvolvimento das habilidades musicais, experimentando jogos cantados e rítmicos. 
7. Confecção de instrumentos musicais para explorar sons, utilizando materiais naturais e 
não estruturados. 
8. Momentos que integrem música, dança e expressão corporal. 
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9. Leituras e releituras de obras de arte e outras imagens para ampliar o seu repertório 
visual inspirando e instigando seu processo criativo. 
10. Diversidade multicultural das matrizes da comunidade e seu entorno através de cantigas 
de roda, brinquedos, brincadeiras, jogos, canções, danças, obras, artesanato, histórias e 
outros. 
11. Valorização das culturas africanas e indígenas. 
 

4.3.15 Arte: 2º Ano 
 
1. Desenho explorando diferentes materiais (gizes, lápis, tinta, carvão) em variados suportes 
(papelão, lixa, papéis). 
2. Rasgaduras, recorte e colagem em diversos materiais. 
3. Produção artística, priorizando a expressão individual. 
4. Produção bi e tri dimensional, utilizando diferentes materiais (argila, massa de modelar, 
sucata, dobraduras, elementos da natureza, etc). 
5. Desenvolvimento das habilidades dramáticas, exercitando a imitação e o faz de conta. 
6. Desenvolvimento das habilidades musicais, experimentando jogos cantados e rítmicos. 
7. Confecção de instrumentos musicais para explorar sons, utilizando materiais naturais e 
não estruturados. 
8. Momentos que integrem música, dança e expressão corporal. 
9. Leituras e releituras de obras de arte e outras imagens para ampliar o seu repertório 
visual, inspirando e instigando seu processo criativo. 
10. Diversidade multicultural das matrizes da comunidade e seu entorno através de histórias 
infantis, jogos, canções, danças, obras, artesanato e outros. 
11. Valorização das culturas africanas e indígenas. 

 

4.3.16 Arte: 3º Ano 
 
1. Desenho explorando diferentes materiais (gizes, lápis, tinta, carvão) em variados suportes 
(papelão, lixa, papéis). 
2. Rasgaduras, recorte e colagem em diversos materiais. 
3. Produção artística priorizando a expressão individual. 
4. Produção bi e tri dimensional, utilizando diferentes materiais (argila, massa de modelar, 
sucata, dobraduras, elementos da natureza, etc). 
5. Desenvolvimento das habilidades dramáticas exercitando a imitação e o faz de conta. 
6. Desenvolvimento das habilidades musicais, experimentando jogos cantados e rítmicos. 
7. Confecção de instrumentos musicais para explorar sons, utilizando materiais naturais e 
não estruturados. 
8. Momentos que integrem música, dança e expressão corporal. 
9. Leituras e releituras de obras de arte e outras imagens para ampliar o seu repertório 
visual, inspirando e instigando seu processo criativo. 
10. Diversidade multicultural das matrizes da comunidade e seu entorno através de 
literatura infantil, canções, danças, obras, artesanato, histórias e outros. 
11. Valorização das culturas africanas e indígenas. 
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4.3.17 Arte: 4º Ano 
 
1. Desenho explorando diferentes materiais (gizes, lápis, tinta, carvão) em variados suportes 
(papelão, lixa, papéis). 
2. Rasgaduras, recorte e colagem em diversos materiais. 
3. Produção artística priorizando a expressão individual. 
4. Produção tridimensional, utilizando modelagem em argila conhecendo a prática ceramista 
local. 
5. Desenvolvimento das habilidades dramáticas, exercitando a improvisação e encenação 
explorando fantoches e figurinos. 
6. Desenvolvimento de habilidades musicais, experimentando jogos cantados e rítmicos. 
7. Confecção de instrumentos musicais para explorar sons, utilizando materiais naturais e 
não estruturados. 
8. Momentos que integrem música, dança e expressão corporal. 
9. Leituras e releituras de obras de arte e outras imagens para ampliar o seu repertório 
visual, inspirando e instigando seu processo criativo. 
10. Diversidade multicultural das matrizes da comunidade e seu entorno através de canções, 
danças, obras, artesanato, lendas e outros. 
11.  Conhecimento e valorização do patrimônio cultural do município. 
12. Valorização das culturas africanas e indígenas. 

 

4.3.18 Arte: 5º Ano 
 
1. Desenho explorando diferentes materiais (gizes, lápis, tinta, carvão) em variados suportes 
(papelão, lixa, papéis). 
2. Desenho da figura humana (expressões faciais). 
3. Rasgaduras, recorte e colagem em diversos materiais. (mosaico). 
4. Identificação das cores (primárias e secundárias) e realização de experimentos com 
misturas de cores. 
5. Produção artística priorizando a expressão individual. 
6. Produção bi e tri dimensional utilizando diferentes materiais. 
7. Desenvolvimento das habilidades dramáticas exercitando a improvisação e a encenação. 
(máscaras). 
8. Desenvolvimento das habilidades musicais, experimentando jogos cantados e rítmicos. 
9. Confecção de instrumentos musicais. 
10. Momentos que integrem música, dança e expressão corporal. 
11. Leituras e releituras de obras de arte e outras imagens para ampliar o seu repertório 
visual, inspirando e instigando seu processo criativo. 
12. Diversidade multicultural das matrizes da comunidade e seu entorno através de canções, 
danças, obras, artesanato, lendas e outros. 
13.  Conhecimento e valorização do patrimônio cultural do RS. 
14. Conhecimento do folclore e suas manifestações no cotidiano. 
15. Entonação de músicas populares e folclóricas. 
16. Valorização das culturas africanas e indígenas. 
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4.3.19 Arte: 6º Ano 
 
1. Leituras e releituras de obras de arte e outras imagens para ampliar o seu repertório 
visual, inspirando e instigando seu processo criativo. 
2. Produção artística priorizando a expressão individual. 
3. Elementos da cultura visual (ponto, linha, forma, direção, cor, dimensão, espaço e 
movimento). 
4. Cores. (cor luz e cor pigmento). 
5. Construções do bi ao tridimensional com dobradura (origami e kirigami) e esculturas com 
materiais diversos. 
6. Reconhecimento de cores e as devidas nomenclaturas, aplicando nas suas produções. 
7. Desenho e pintura com exploração de diversos materiais e técnicas. 
8. Jogos dramáticos e atividades de improvisação, conhecendo a história do teatro. 
9. Escuta e valorização de diversos gêneros musicais. 
10.  Composições simples e pequenos arranjos musicais (paródias, improvisos). 
11. Exploração da tríade corpo, espaço e movimento na dança. 
12. Valorização das culturas africanas e indígenas. 

 

4.3.20 Arte: 7º Ano 
  
1. Leituras e releituras de obras de arte e outras imagens para ampliar o seu repertório 
visual inspirando e instigando seu processo criativo. 
2. Cores primárias, secundárias e terciárias (disco das cores), frias, quentes e neutras. 
3. Harmonia cromática, analogia e contraste. 
4. Produção artística priorizando a expressão individual. 
5. Estruturação da forma no espaço: bidimensional/tridimensional, abstrato/figurativo. 
6. Escultura. 
7. Desenho e pintura com exploração de diversos materiais e técnicas. 
8. Jogos dramáticos e atividades de improvisação. 
9. Escuta e valorização de diversos gêneros musicais. 
10.  Composições e pequenos arranjos musicais. 
11.  Exploração da tríade corpo, espaço e movimento na dança. 
12. Valorização das culturas africanas e indígenas. 
13. Construção de números e letras. 
14. Texturas visuais e táteis. 
 

4.3.21 Arte: 8º Ano 
 

1. Leituras e releituras de obras de arte e outras imagens para ampliar o seu repertório 
visual, inspirando e instigando seu processo criativo. 
2. Produção artística priorizando a expressão individual. 
3. Policromia, monocromia e isocromia. 
4. Influência das cores na nossa vida. 
5. Figura humana: rosto 
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6. Fotografia. 
7. Arte cinética. 
8. Animação. 
9. Desenho e pintura com exploração de diversos materiais e técnicas. 
10. Jogos dramáticos e atividades de improvisação (rádio novela, etc). 
11. Escuta e valorização de diversos gêneros musicais. 
12. Composição musical a partir da percussão, corporal e instrumentos. 
13. Exploração da tríade corpo, espaço e movimento na dança. 
14. Valorização das culturas africanas e indígenas. 
 

4.3.22 Arte: 9º Ano 
 

1. Leituras e releituras de obras de arte e outras imagens para ampliar o seu repertório 
visual, inspirando e instigando seu processo criativo. 
2. Produção artística priorizando a expressão individual. 
3. Luz, sombra e textura. 
4. Perspectiva. 
5. Instalação e interferência urbana. 
6. Figura humana: proporções, posição e movimento. 
7. Desenho e pintura com exploração de diversos materiais e técnicas. 
8. Jogos dramáticos e atividades de dramatização. 
9. Escuta e valorização de diversos gêneros musicais. 
10.  Composição musical a partir da percussão corporal. 
11. Exploração da tríade corpo, espaço e movimento na dança.  
12. Performance. 
13. Valorização das culturas africanas e indígenas. 
14. Poéticas artísticas, pesquisa e criação de projeto artístico seguindo manifestações 
artísticas de sua preferência (artes visuais, dança, música, teatro, cinema, mídias). 

 
 
 

4.3.23 Educação Física: 1º Ano 
 

1. Habilidades psicomotoras- esquema corporal, lateralidade, freio inibitório, direção, ritmo, 
coordenação motora ampla e fina, orientação espaço-temporal, equilíbrio: dinâmico, 
estático e recuperado. 
2. Habilidades locomotoras: caminhar, correr, saltar, rolar e rastejar. 
3. Habilidades estabilizadoras: flexionar, girar. 
4. Habilidades manipulativas: arremessar, lançar, receber. 
5. Brincadeiras e jogos lúdicos da cultura popular presentes no contexto comunitário e 
regional. 
6. Jogos cooperativos. 
7.  Rodas cantadas, danças, brincadeiras rítmicas e expressivas. 
8. Ginástica: equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais.  
9. Psicomotricidade relacional (estações de observação com diversos materiais). 
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10. Brincadeiras adaptadas e inclusivas. 
 

4.3.24 Educação Física: 2º Ano 
 
1. Habilidades psicomotoras- esquema corporal, lateralidade, freio inibitório, direção, ritmo, 
coordenação motora ampla e fina, orientação espaço-temporal, equilíbrio: dinâmico, 
estático e recuperado. 
2. Habilidades locomotoras: caminhar, correr, saltar, rolar e rastejar. 
3. Habilidades estabilizadoras: flexionar, girar. 
4. Habilidades manipulativas: arremessar, lançar, receber. 
5. Brincadeiras e jogos lúdicos da cultura popular presentes no contexto comunitário e 
regional. 
6. Jogos cooperativos. 
7.  Rodas cantadas, danças, brincadeiras rítmicas e expressivas. 
8.  Ginástica: equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais.  
9.  Brincadeiras adaptadas e inclusivas. 

 

4.3.25 Educação Física: 3º Ano 
 
1. Habilidades psicomotoras - esquema corporal, lateralidade (noções de direita e esquerda), 
freio inibitório, direção, ritmo, coordenação motora ampla e fina, orientação espaço-
temporal, equilíbrio: dinâmico, estático e recuperado. 
2. Habilidades locomotoras: caminhar, correr, saltar, rolar e rastejar. 
3. Habilidades estabilizadoras: flexionar, girar. 
4. Habilidades manipulativas: arremessar, lançar, receber. 
5. Brincadeiras e jogos lúdicos da cultura popular presentes no contexto comunitário e 
regional, incluindo aqueles de matriz indígena e africana. 
6. Jogos cooperativos. 
7. Jogos pré-desportivos. 
8. Danças, brincadeiras rítmicas e expressivas. 
9. Ginástica: equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias (com e sem materiais).  
10. Brincadeiras adaptadas e inclusivas. 

 

4.3.26 Educação Física: 4º Ano 
 
1. Habilidades psicomotoras- esquema corporal, lateralidade (noções de direita e esquerda), 
freio inibitório, direção, ritmo, coordenação motora ampla e fina, orientação espaço-
temporal, equilíbrio: dinâmico, estático e recuperado. 
2. Habilidades locomotoras: correr, saltar, rolar e rastejar. 
3. Habilidades estabilizadoras: flexionar, girar. 
4. Habilidades manipulativas: arremessar, lançar, receber. 
5. Brincadeiras e jogos lúdicos da cultura popular presentes no contexto comunitário e 
regional, incluindo aqueles de matriz indígena e africana. 
6. Jogos cooperativos. 
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7. Jogos pré-desportivos: atletismo (corridas, saltos e arremessos), basquetebol (arremesso 
ao cesto, quicar a bola.), futebol (chute a gol, passe), voleibol (newcon, câmbio), handebol 
(caçador). 
8. Danças, brincadeiras rítmicas e expressivas. 
9. Ginástica geral. 
10. Brincadeiras adaptadas e inclusivas. 

 

4.3.27 Educação Física: 5º Ano 
 

1. Habilidades psicomotoras- esquema corporal, lateralidade (noções de direita e esquerda), 
freio inibitório, direção, ritmo, coordenação motora ampla e fina, orientação espaço-
temporal, equilíbrio: dinâmico, estático e recuperado. 
2. Habilidades locomotoras: correr, saltar, rolar e rastejar. 
3. Habilidades estabilizadoras: flexionar, girar. 
4. Habilidades manipulativas: arremessar, lançar, receber. 
5. Brincadeiras e jogos lúdicos da cultura popular presentes no contexto comunitário e 
regional, incluindo aqueles de matriz indígena e africana. 
6. Jogos cooperativos. 
7. Jogos pré-desportivos: atletismo, basquetebol, futebol (futsal, futebol, futebol de campo), 
voleibol, handebol. 
8. Danças, atividades rítmicas e expressivas. 
9. Ginástica geral: equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias (com e sem materiais).  
10. Brincadeiras adaptadas e inclusivas. 
11. Lutas do contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena e africana, de forma 
recreativa. 
 

4.3.28 Educação Física: 6º Ano 
 
1. Valências físicas (força, velocidade, resistência, flexibilidade). 
2. Jogos recreativos, cooperativos, jogos de mesa, eletrônicos diversos. 
3. Atletismo, voleibol, futebol, futsal, handebol, basquetebol. 
4. Danças, atividades rítmicas e expressivas. 
5. Ginástica geral. 
6. Atividades ou jogos adaptados e inclusivos. 
7. Lutas do Brasil. 
8. Práticas corporais de aventura. 
 

4.3.29 Educação Física: 7º Ano 
 
1. Valências físicas (força, velocidade, resistência, flexibilidade). 
2. Jogos recreativos, cooperativos, jogos de mesa, eletrônicos diversos. 
3. Atletismo, voleibol, futebol, futsal, handebol, basquetebol. 
4. Danças, atividades rítmicas e expressivas. 
5. Ginástica geral.  



 
 

 173 

 

6. Atividades e jogos adaptados e inclusivos. 
7. Lutas do Brasil. 
8. Práticas corporais de aventura. 
 

4.3.30 Educação Física: 8º Ano 
 
1. Valências físicas (força, velocidade, resistência, flexibilidade). 
2. Jogos recreativos, cooperativos, jogos de mesa, eletrônicos diversos. 
3. Atletismo, voleibol, futebol, futsal, handebol, basquetebol. 
4. Danças, atividades rítmicas e expressivas. 
5. Ginástica geral.  
6. Atividades ou jogos adaptados e inclusivos. 
7. Lutas do mundo. 
8. Práticas corporais de aventura. 
 

4.3.31 Educação Física: 9º Ano 
 
1. Valências físicas (força, velocidade, resistência, flexibilidade). 
2. Jogos recreativos, cooperativos, jogos de mesa, eletrônicos diversos. 
3. Atletismo, voleibol, futebol, futsal, handebol, basquetebol. 
4. Danças, atividades rítmicas e expressivas. 
5. Ginástica geral.  
6. Atividades ou jogos adaptados e inclusivos. 
7. Lutas do mundo. 
8. Práticas corporais de aventura. 
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5. ENSINO FUNDAMENTAL: ÁREA DE 

MATEMÁTICA  

5.1. Competências 

 

1) Resolver problemas que envolvam as mais variadas situações, desenvolvendo estratégias 

próprias que possibilitem a organização do pensamento na coleta de informações, 

relação entre as informações e a interpretação das mesmas para responder o desafio 

proposto. 

 

2) Elaborar problemas que envolvam os mais variados dados e situações, desenvolvendo os 

processos de resolução para criar o próprio problema, antecipando resultados e 

aplicando com autonomia os conhecimentos matemáticos estudados. 

 

3) Desenvolver a autoestima e a persistência diante de situações complexas, abstraindo 

informações e utilizando-se do raciocínio lógico e do cálculo mental com autonomia para 

resolver problemas, respeitando os mais diversos caminhos utilizados pelo coletivo da 

sala de aula. 

 

4) Utilizar-se dos dados quantitativos para desenvolver o poder investigativo, interpretando 

os acontecimentos sociais com criticidade e reflexão, compreendendo que os números 

devem ser usados em favor de mudanças significativas na sociedade.  

 

5) Compreender que o conhecimento liberta o ser humano e que conhecer os números e 

seus significados, bem como o tratamento da informação matemática, promove o 

entendimento das outras Áreas do Conhecimento e que para isso a construção de hábitos 

de estudos é indispensável. 
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6) Ler o mundo de forma consciente e reflexiva, interpretando de forma ética as 

quantidades, evitando manipulações de dados, apropriando-se de informações para 

construir uma sociedade mais justa e igualitária, agindo sobre os resultados. 

 

7) Antecipar resultados a partir do entendimento de diferentes contextos, objetivando o 

pensamento, raciocinando de forma lógica e compreendendo a necessidade desta 

antecipação para a tomada de decisão, reconhecendo, desta forma, o valor social do 

número. 

 

8) Reconhecer a matemática no cotidiano, principalmente a partir do estudo do sistema 

monetário, aplicando o conhecimento nas mais variadas situações e relações, refletindo 

sobre o consumo e o consumismo, como também refletindo de forma crítica e ética sobre 

as desigualdades sociais. 

 

9) Utilizar-se das mais variadas linguagens para compreender os conceitos construídos, 

como as imagens, os gráficos, os textos verbais, os signos tecnológicos, as informações 

globalizadas e a troca de experiências no contexto da sala de aula. 
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5.2. Conceitos 

5.2.1 Números, operações e quantificação 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
IA

S
 

ANOS COMPETÊNCIA CONCEITUAL HABILIDADES 

 
1º ANO EF 

 
Conhecer os números, compreendendo seus 
significados. 

 
1. Explorar e utilizar estratégias próprias de composição e 
decomposição de números naturais, até duas ordens, com auxílio de 
material manipulável em situações diversas, contribuindo para a 
compreensão de características do sistema de numeração decimal 
(SND) e o desenvolvimento de estratégias de cálculo. 
2. Manipular matematicamente o sistema monetário. 
3. Desenvolver a conservação de número e a ideia das 4 operações, 
através de jogos e brincadeiras. 
4. Diferenciar números de letras, de outros símbolos, códigos e sinais. 
5. Relacionar os números com as quantidades. 
6. Reconhecer os números usados no seu cotidiano, atribuindo 
significado. 
7. Classificar, seriar, sequenciar e ordenar coleções, através da 
manipulação, associando a denominação do número a sua 
representação simbólica. 
8. Organizar, reconhecer e identificar os elementos em sequência 
ordinal até 10. 
9. Construir fatos fundamentais da adição e subtração e utilizá-los em 
procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver e elaborar 
problemas, utilizando diferentes estratégias e registros pessoais ou 
convencionais com diferentes recursos de contagem. 
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10. Perceber e argumentar as diferenças entre as operações de soma e 
subtração, aplicando-as em diferentes situações.  
11.Reconhecer o algarismo zero como um número natural, 
compreendendo o termo que representa a ausência de elementos de 
um determinado tipo ou em uma determinada ordem numérica. 
 

 
2º ANO EF 

 
Aplicar os conhecimentos matemáticos na 
resolução de situações problemas que 
envolvam as mais variadas situações, buscando 
autonomia e utilizando o raciocínio lógico.  

 
1. Conhecer e usar os números naturais de até três ordens, 
compreendendo seus significados. 
2. Explorar e utilizar estratégias próprias de composição e 
decomposição de números naturais até três ordens, com auxílio de 
material manipulável em situações diversas, contribuindo para a 
compreensão de características do sistema de numeração decimal 
(SND) e o desenvolvimento de estratégias de cálculo. 
3. Conhecer, compreender e ordenar a sequência numérica de rotina, 
utilizando diferentes procedimentos de contagem ascendente e 
descendente em situações cotidianas. 
4. Ampliar o reconhecimento da sequência ordinal até duas ordens, 
com registro. 
5. Explorar e compreender termos como dúzia, meia dúzia, dezena, 
meia dezena, centena, meia centena, associando as quantidades e 
relações entre elas, em situações cotidianas. 
6. Construir os algoritmos da adição com transporte e subtração com 
retorno e utilizá-los em procedimentos de cálculo mental e escrito para 
resolver e elaborar problemas, utilizando diferentes estratégias e 
registros pessoais ou convencionais com diferentes recursos de 
contagem. 
7. Construir os conceitos da multiplicação por 2, 3, 4, 5, dobro e triplo, 
utilizando-os em procedimentos de resolução e elaboração de 
problemas, através de diferentes estratégias e registros pessoais com 
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auxílio de recursos diversos. 
8. Construir os conceitos da divisão em 2 e 3 partes iguais, associando a 
metade e terça parte, utilizando-os em procedimentos de resolução e 
elaboração de problemas, através de diferentes estratégias e registros 
pessoais com auxílio de recursos diversos. 
9. Compreender que o sistema de numeração decimal é em base dez, 
realizando transição de uma ordem para a outra, utilizando suportes 
variados e material dourado. 
10. Reconhecer que a adição e subtração são operações inversas. 
11. Utilizar-se do sistema monetário para resolver problemas. 
 

 
3º ANO EF 

 
Desenvolver o raciocínio lógico na elaboração e 
resolução de situações problema, utilizando 
diferentes estratégias de registros e cálculos. 

 
1. Aplicar os conhecimentos matemáticos na resolução de situações 
problemas, que envolvam as mais variadas situações, buscando 
autonomia e utilizando o raciocínio lógico.  
2. Entender ao valor posicional do número, representando-o de 
diferentes formas. 
3. Conhecer e usar os números naturais de até quatro ordens, 
compreendendo seus significados. 
4. Explorar e utilizar estratégias próprias de composição e 
decomposição de números naturais até quatro ordens, com auxílio de 
material manipulável em situações diversas, contribuindo para a 
compreensão de características do sistema de numeração decimal 
(SND) e o desenvolvimento de estratégias de cálculo. 
5. Compreender e ordenar a sequência numérica de rotina utilizando 
diferentes procedimentos de contagem ascendente e descendente em 
situações cotidianas, até quatro ordens. 
6. Reconhecer e aplicar a sequência ordinal, ampliando-a a partir de 
duas ordens, com registro. 
7. Compreender e aplicar termos como dúzia, meia dúzia, dezena, meia 
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dezena, centena, meia centena, unidade de milhar associando as 
quantidades e relações entre elas em situações cotidianas. 
8. Aplicar os algoritmos da adição com transporte e subtração com 
retorno e utilizá-los em procedimentos de cálculo mental e escrito para 
resolver e elaborar problemas, utilizando diferentes estratégias e 
registros pessoais e convencionais com diferentes recursos de 
contagem. 
9. Construir os conceitos da divisão em 2 e 3 partes iguais, associando a 
metade e terça parte, utilizando-os em procedimentos de resolução e 
elaboração de problemas, através de diferentes estratégias e registros 
pessoais com auxílio de recursos diversos. 
10. Construir o algoritmo da multiplicação até 10, utilizando-os em 
procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver e elaborar 
problemas, utilizando diferentes estratégias e registros pessoais e 
convencionais com diferentes recursos de contagem.   
11. Resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural por 
outro (até 10), com resto zero e com resto diferente de zero, utilizando-
os em procedimentos de cálculo mental e escrito, por meio de 
diferentes estratégias e registros pessoais e convencionais com 
diferentes recursos de contagem. 
12. Compreender que o sistema de numeração decimal é em base dez, 
realizando transição de uma ordem para a outra, utilizando suportes 
variados e material dourado. 
13. Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os 
significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e 
completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculos, 
14. Reconhecer que a adição e subtração são operações inversas. 
15. Reconhecer que a multiplicação e divisão são operações inversas. 
16. Identificar os diferentes impostos pagos pela família e suas 
destinações. 
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4º ANO EF 

 
Compreender as relações entre a matemática e 
sua função social, de forma crítica, na 
elaboração e resolução de situações 
problemas. 

 
1. Ler, escrever, comparar e ordenar os números naturais de até cinco 
ordens (dezena de milhar), compreendendo seus significados.  
2. Desenvolver o raciocínio lógico na elaboração e resolução de 
situações problema, utilizando diferentes estratégias de registros e 
cálculos. 
3. Aplicar os conhecimentos matemáticos na resolução de situações 
problemas variadas, buscando autonomia e utilizando o raciocínio 
lógico. 
4. Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os 
significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e 
completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculos. 
5. Explorar e utilizar estratégias próprias de decomposição de números 
naturais até cinco ordens, com auxílio de material manipulável em 
situações diversas, contribuindo para a compreensão de características 
do sistema de numeração decimal (SND) e o desenvolvimento de 
estratégias de cálculo.  
6. Entender o valor posicional do algarismo representando-o de 
diferentes formas. 
7. Compreender e ordenar a sequência numérica de rotina utilizando 
diferentes procedimentos de contagem ascendente e descendente em 
situações cotidianas, até cinco ordens. 
8. Reconhecer e aplicar a sequência ordinal até 3 ordens, com registro. 
9. Compreender e aplicar termos como dúzia, meia dúzia, dezena, meia 
dezena, centena, meia centena, unidade de milhar e dezena de milhar, 
associando as quantidades e relações entre elas, em situações 
cotidianas. 
10. Aplicar os algoritmos da adição com transporte e subtração com 
retorno e utilizá-los em procedimentos de cálculo mental e escrito para 
resolver e elaborar problemas, utilizando diferentes estratégias e 
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registros pessoais e convencionais com diferentes recursos de 
contagem até a ordem definida anteriormente. 
11. Construir o algoritmo da divisão e multiplicação, utilizando-os em 
procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver e elaborar 
problemas, utilizando diferentes estratégias e registros pessoais e 
convencionais com diferentes recursos de contagem. 
12. Resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural por 
outro, com resto zero e com resto diferente de zero, utilizando-os em 
procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver e elaborar 
problemas, utilizando diferentes estratégias e registros pessoais e 
convencionais com diferentes recursos de contagem. 
13. Reconhecer que a adição e subtração são operações inversas. 
14. Reconhecer que a multiplicação e divisão são operações inversas. 
15. Resolver problemas fracionários, por meio do sistema monetário. 
 

 
5º ANO EF 

 
Utilizar-se da elaboração e resolução de 
problemas para desenvolver o poder 
investigativo, interpretando o meio social de 
forma crítica e reflexiva. 

 
1. Compreender as relações entre a matemática e sua função social, de 
forma crítica, na elaboração e resolução de situações problemas, até 
seis ordens (centena de milhar). 
2. Desenvolver o raciocínio lógico na elaboração e resolução de 
situações problema, utilizando diferentes estratégias de registros e 
cálculos. 
3. Aplicar os conhecimentos matemáticos na resolução de situações 
problemas que envolvam as mais variadas situações, buscando 
autonomia e utilizando o raciocínio lógico. 
4. Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números 
naturais e com números racionais (com os significados de juntar, 
acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades) cuja 
representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas, como 
cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos, até a centena de 



 
 

182 

        NÚMEROS, OPERAÇÕES e QUANTIFICAÇÃO 

 

milhar. 
5. Entender o valor posicional do algarismo, representando-o de 
diferentes formas. 
6. Ler, escrever, comparar e ordenar os números naturais de até seis 
ordens (dezena de milhar), compreendendo seus significados. 
7. Explorar e utilizar estratégias próprias de decomposição de números 
naturais até seis ordens, com auxílio de material manipulável em 
situações diversas, contribuindo para a compreensão de características 
do sistema de numeração decimal (SND) e o desenvolvimento de 
estratégias de cálculo.  
8. Entender o valor posicional do algarismo representando-o de 
diferentes formas. 
9. Conhecer, compreender e ordenar a sequência numérica de rotina 
utilizando diferentes procedimentos de contagem ascendente e 
descendente em situações cotidianas, até cinco ordens. 
10. Ampliar o reconhecimento e aplicação da sequência ordinal a partir 
de 3 ordens, com registro. 
11. Compreender e aplicar termos como dúzia, meia dúzia, dezena, 
meia dezena, centena, meia centena, unidade de milhar, dezena de 
milhar e centena de milhar, associando as quantidades e relações entre 
elas em situações cotidianas. 
12. Aplicar os algoritmos da adição com transporte e subtração com 
retorno e utilizá-los em procedimentos de cálculo mental e escrito para 
resolver e elaborar problemas, utilizando diferentes estratégias e 
registros pessoais e convencionais com diferentes recursos de 
contagem. 
13. Reconhecer que a adição e subtração são operações inversas. 
14- Reconhecer que a multiplicação e divisão são operações inversas. 
15. Construir o algoritmo da divisão e multiplicação, utilizando-os em 
procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver e elaborar 
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problemas, utilizando diferentes estratégias e registros pessoais com 
diferentes recursos de contagem, até a ordem estabelecida 
anteriormente. 
16. Comparar e ordenar números racionais na representação decimal e 
na fracionária utilizando a noção de equivalência 
17. Identificar e representar frações, menores e maiores que a unidade 
(relacionando-as à ideia de um todo), compreendendo o significado do 
numerador e denominador, em diferentes situações do cotidiano.  
18. Comparar e ordenar números racionais positivos (representações 
fracionária e decimal), relacionando-os a pontos na reta numérica. 
19. Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100% 
respectivamente à décima 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. 
20. Discutir, argumentar, socializar, resolver e elaborar problemas de 
divisão de um número natural por outro, com resto zero e com resto 
diferente de zero, utilizando-os em procedimentos de cálculo mental e 
escrito para resolver e elaborar problemas, empregando diferentes 
estratégias e registros pessoais e convencionais com diferentes 
recursos de contagem. 
21. Reconhecer, compreender e expressar raciocínios por meio de 
expressões numéricas, constatando que as expressões numéricas são 
uma forma de escrever um número.  
 

 
6º ANO EF 

 

 
Interagir de forma cooperativa, trabalhando o 
coletivo, na interpretação de situações 
problema, na elaboração de estratégias de 
resolução e na sua validação. 

 
1. Utilizar-se da elaboração e resolução de problemas para desenvolver 
o poder investigativo, interpretando o meio social, de forma crítica e 
reflexiva. 
2. Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números 
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racionais, cuja representação decimal é finita, fazendo uso da reta 
numérica. 
3. Reconhecer o sistema de numeração decimal, como o que 
prevaleceu no mundo ocidental e destacar semelhanças e diferenças 
com outros sistemas, de modo a sistematizar suas principais 
características (base, valor posicional e função do zero), utilizando, 
inclusive, a composição e decomposição de números naturais e 
números racionais em sua representação decimal. 
4. Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou 
escritos, exatos ou aproximados) com números naturais, por meio de 
estratégias variadas, de acordo com a realidade na qual o aluno está 
inserido, com compreensão dos processos neles envolvidos com e sem 
uso de calculadora.         
5. Resolver expressões numéricas, observando e respeitando a ordem 
das operações e os sinais de associação, aplicadas ou não em situações 
problema. 
6. Construir algoritmo em linguagem natural e representá-lo por 
fluxograma que indique a resolução de um problema simples (por 
exemplo, se um número natural qualquer é par). 
7. Classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer 
relações entre números, expressas pelos termos “é múltiplo de”, “é 
divisor de”, “é fator de”, e estabelecer, por meio de investigações, 
critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000. 
8. Resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e 
de divisor. 
9. Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de 
partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações 
equivalentes. 
10. Reconhecer que os números racionais positivos podem ser 
expressos nas formas fracionária e decimal, estabelecer relações entre 
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essas representações, passando de uma representação para outra, e 
relacioná-los a pontos na reta numérica. 
11. Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo da fração de 
uma quantidade e cujo resultado seja um número natural, com e sem 
uso de calculadora. 
12. Resolver e elaborar problemas que envolvam adição ou subtração 
com números racionais positivos na representação fracionária. 
13- Resolver e elaborar problemas com números racionais positivos na 
representação decimal, envolvendo as quatro operações fundamentais 
e a potenciação, por meio de estratégias diversas, utilizando 
estimativas e arredondamentos para verificar a razoabilidade de 
respostas, com e sem uso de calculadora. 
14. Fazer estimativas de quantidades e aproximar números para 
múltiplos da potência de 10 mais próximas. 
15. Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com 
base na ideia de proporcionalidade, sem fazer uso da “regra de três”, 
utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em 
contextos de educação financeira, entre outros. 
 

 
7º ANO EF 

 
Utilizar processos e ferramentas matemáticas, 
inclusive as TICs, para o desenvolvimento de 
pesquisas, a fim de responder a 
questionamentos, buscando a solução ou a 
antecipação dos resultados. 

 
1. Interagir de forma cooperativa, trabalhando o coletivo, na 
interpretação de situações problema, na elaboração de estratégias de 
resolução e na sua validação. 
2. Resolver e elaborar problemas com números naturais, envolvendo as 
noções de divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum 
ou mínimo múltiplo comum, por meio de estratégias diversas, sem a 
aplicação de algoritmos. 
3. Resolver e elaborar problemas do cotidiano do aluno que envolvam 
porcentagens, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e 
calculadora, no contexto de educação financeira, a fim de formar 
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cidadãos economicamente conscientes. 
4.Comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, 
incluindo o histórico, associá-los a pontos da reta numérica e utilizá-los 
em situações que envolvam adição e subtração. 
5. Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com 
números inteiros. 
6. Resolver um mesmo problema, utilizando diferentes algoritmos. 
7. Reconhecer que as resoluções de um grupo de problemas que têm a 
mesma estrutura podem ser obtidas utilizando os mesmos 
procedimentos. 
8. Representar por meio de um fluxograma os passos utilizados para 
resolver um grupo de problemas. 
9. Comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de 
inteiros, resultado da divisão, razão e operador. 
10. Utilizar, na resolução de problemas, a associação entre razão e 
fração, como a fração 2/3 para expressar a razão de duas partes de uma 
grandeza para três partes da mesma ou três partes de outra grandeza. 
11. Comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e 
associá-los a pontos da reta numérica. 
12. Comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e 
associá-los a pontos da reta numérica. 
13. Compreender e utilizar a multiplicação e a divisão de números 
racionais, a relação entre elas e suas propriedades operatórias. 
14. Resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com 
números racionais. 
 

 
8º ANO EF 

 
Compreender as relações entre conceitos e 
procedimentos, reconhecendo a matemática 
no cotidiano, a fim de aplicar o conhecimento 

 
1. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive as TICs, para 
o desenvolvimento de pesquisas, a fim de responder a 
questionamentos, buscando a solução ou a antecipação dos resultados. 
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nas mais variadas situações e relações, de 
maneira reflexiva, desenvolvendo a autoestima 
e perseverança na busca de soluções. 

2. Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse 
conhecimento na representação de números em notação científica. 
3. Resolver e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e 
radiciação, para representar uma raiz como potência de expoente 
fracionário. 
4. Resolver e elaborar problemas de contagem cuja resolução envolva a 
aplicação do princípio multiplicativo. 
5. Resolver, elaborar e socializar problemas, envolvendo o cálculo de 
porcentagens, a partir de temas de diferentes contextos presentes em 
anúncios de jornais e propagandas de lojas, incluindo o uso de 
tecnologias digitais. 
6. Discutir, construir e socializar planejamento financeiro individual, 
familiar, ou de grupos distintos. 
7. Reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de uma fração 
geratriz para uma dízima periódica. 
8. Utilizar-se dos dados quantitativos para desenvolver o poder 
investigativo, interpretando os acontecimentos sociais com criticidade e 
reflexão, compreendendo que os números devem ser usados em favor 
de mudanças significativas na sociedade.  
 

 
9º ANO EF 

 
Enfrentar situações problema em múltiplos 
contextos, fazendo observações sistemáticas 
quantitativas e qualitativas, de modo a 
investigar, organizar, representar e comunicar 
informações para interpretá-las e avaliá-las 
crítica e eticamente, produzindo argumentos 
convincentes. 
 

 
1. Compreender as relações entre conceitos e procedimentos, 
reconhecendo a matemática no cotidiano, a fim de aplicar o 
conhecimento nas mais variadas situações e relações, de maneira 
reflexiva, desenvolvendo a autoestima e perseverança na busca de 
soluções. 
2. Reconhecer e identificar que além dos números inteiros e racionais, 
que temos necessidade de outros números, o conjunto dos irracionais. 
3. Comparar e compreender as diferenças entre os números racionais e 
os irracionais. 
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4. Reconhecer um número irracional como um número real cuja 
representação decimal é infinita e não periódica, e estimar a localização 
de alguns deles na reta numérica.  
5. Efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com 
expoentes fracionários. 
6. Resolver e elaborar problemas com números reais, inclusive em 
notação científica, envolvendo diferentes operações. 
7.Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com a 
ideia de aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas 
percentuais, preferencialmente com o uso de tecnologias digitais, no 
contexto da educação financeira. 
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5.2.2 Álgebra 
 

C
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ANOS COMPETÊNCIA CONCEITUAL HABILIDADES 

 
1º ANO EF 

 
Descrever sequências diversas, identificando 
elementos ausentes, criando coletivamente 
estratégias para resolução de problemas. 

 
1. Reconhecer diferentes possibilidades de resolução de problemas 
cotidianos, propondo regularidades e descontinuidades por meio de 
estratégias próprias. 
2. Compor e ordenar objetos do seu cotidiano por meio de características 
como: cor, forma, medida e espessura. 
3. Descrever e reconhecer os elementos ausentes em sequências de 
números naturais (até duas ordens), objetos ou figuras. 
4. Conhecer, identificar e aplicar a sequência numérica escrita e falada, 
reconhecendo pares e ímpares, ordem crescente e decrescente, 
antecessor e sucessor, com a nomenclatura correta, até duas ordens. 
 

 
2º ANO EF 

 
Resolver problemas matemáticos que 
envolvam elementos ausentes. 

 
1. Reconhecer, descrever e escrever elementos ausentes em sequências 
repetitivas e em sequências recursivas de números naturais (até três 
ordens), objetos ou figuras, criando coletivamente, estratégias para a 
resolução de problemas.  
2. Resolver problemas matemáticos que envolvam elementos ausentes, 
até três ordens. 
3. Conhecer, identificar e aplicar a sequência numérica escrita e falada, 
reconhecendo pares e ímpares, ordem crescente e decrescente, 
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antecessor e sucessor, com a nomenclatura correta, até três ordens. 
4. Descrever sequências diversas, identificando elementos ausentes, 
criando coletivamente estratégias para resolução de problemas. 
 

 
3º ANO EF 

 
 
Expressar relações de igualdade por meio de 
diferentes estratégias, propondo resoluções de 
problemas. 

 
1. Resolver problemas matemáticos que envolvam elementos ausentes.  
2. Reconhecer regularidades em sequências ordenadas determinando os 
elementos faltantes ou seguintes. 
3. Reconhecer elementos ausentes em sequências repetitivas e em 
sequências recursivas. 
4. Criar estratégias para a resolução de problemas que envolva 
conhecimentos algébricos. 
5. Identificar a sequência numérica, envolvendo os conhecimentos do 
ano.  
6. Reconhecer a igualdade nas diferentes sentenças de adição e subtração 
de dois números naturais que resultem na mesma soma ou diferença. 
 

 
4º ANO EF 

 
Determinar o valor desconhecido por meio das 
operações inversas. 

 
1. Expressar relações de igualdade por meio de diferentes estratégias, 
propondo resoluções de problemas. 
2. Reconhecer regularidades em sequências ordenadas de números 
naturais da adição ou subtração por um mesmo número, determinando 
os elementos faltantes ou seguintes, até a dezena de milhar. 
3. Reconhecer elementos ausentes em sequências repetitivas e em 
sequências recursivas de números naturais. 
 4. Criar estratégias para a resolução de problemas que envolvam 
conhecimentos algébricos. 
5. Identificar a sequência numérica envolvendo os conhecimentos do ano.  
6. Reconhecer a igualdade ao escrever diferentes sentenças de adição ou 
subtração de dois números naturais que resultem na mesma soma ou 
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diferença.  
7. Confirmar por meio de investigação que há grupos de números naturais 
onde as divisões por um determinado número resultam em restos iguais. 
8. Identificar as relações inversas entre as operações de adição e 
subtração e de multiplicação e divisão, aplicando-as na resolução de 
problemas. 
9. Reconhecer que igualdade não se altera quando se adiciona ou se 
subtrai o mesmo número a seus dois termos. 
10. Determinar o número desconhecido que torna verdadeira uma 
igualdade que envolve as operações fundamentais com números naturais. 
 

 
5º ANO EF 

 
Raciocinar de forma lógica, compreendendo a 
necessidade da antecipação de resultados para 
a tomada de decisão em diferentes contextos. 

 
1. Determinar o valor desconhecido por meio das operações inversas, 
relações entre adição e subtração e entre multiplicação e divisão. 
2. Constatar por meio de investigações, que uma igualdade não se altera 
ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir seus dois membros por um 
mesmo número, para construir a noção de equivalência. 
3. Identificar e reconhecer regularidades em sequências ordenadas de 
números naturais da adição ou subtração por um mesmo número, 
determinando os elementos faltantes ou seguintes, até a centena de 
milhar. 
4. Reconhecer, descrever e escrever elementos ausentes em sequências 
repetitivas e em sequências recursivas de números naturais (até três 
ordens), objetos ou figuras, criando, coletivamente, estratégias para a 
resolução de problemas.  
5. Conhecer e identificar a sequência numérica escrita e falada, 
reconhecendo pares e ímpares, ordem crescente e decrescente, 
antecessor e sucessor, até 6 ordens, com nomenclatura. 
6. Conceber a ideia de igualdade ao escrever diferentes sentenças de 
adição ou subtração de dois números naturais que resultem na mesma 
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soma ou diferença.  
7. Confirmar por meio de investigação que há grupos de números naturais 
onde as divisões por um determinado número, resultam em restos iguais. 
8. Identificar por meio de investigações, utilizando calculadora quando 
necessário, as relações inversas entre as operações de adição e subtração 
e de multiplicação e divisão, aplicando-as na resolução de problemas. 
9. 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. 
10. Reconhecer, exemplificando que a igualdade não se altera quando se 
adiciona ou se subtrai o mesmo número a seus dois termos. 
11. Determinar o número desconhecido que torna verdadeira uma 
igualdade que envolve as operações fundamentais com números naturais. 
 

 
6º ANO EF 

 

 
Resolver situações problema que envolvam o 
conhecimento numérico, interpretando 
resultados. 

 
1. Interpretar o valor desconhecido numa igualdade, envolvendo adição, 
subtração, multiplicação ou divisão de números naturais e racionais, 
aplicando o conceito de operações inversas e equivalências entre os 
termos da igualdade. 
2. Modelar problemas que apresentem termo desconhecido, utilizando as 
propriedades da igualdade. 
3. Resolver problemas que envolvam a partilha de uma quantidade em 
duas partes desiguais, envolvendo relações aditivas e multiplicativas, bem 
como a razão entre as partes e entre uma das partes e o todo. 
4. Elaborar problemas que envolvam a partilha de uma quantidade em 
duas partes desiguais, envolvendo relações aditivas e multiplicativas, bem 
como a razão entre as partes e entre uma das partes e o todo. 
5. Raciocinar de forma lógica, compreendendo a necessidade da 
antecipação de resultados para a tomada de decisão em diferentes 
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contextos. 
 

 
 

7º ANO EF 

 
Elaborar estratégias para resolver problemas, 
encontrando regularidades e utilizando a 
linguagem algébrica. 

 
1. Resolver situações problema que envolvam o conhecimento numérico, 
interpretando resultados. 
2. Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, 
para expressar relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de 
incógnita. 
3. Classificar sequências em recursivas e não recursivas, reconhecendo 
que o conceito de recursão está presente não apenas na matemática. 
4. Observar e reconhecer símbolos algébricos como elementos que 
possam generalizar regularidades presentes em sequências numéricas. 
5. Explorar elementos contextualizados para resolver problemas. 
6. Analisar, criar e socializar uma expressão simbólica (algébrica), que 
determine a regularidade de uma sequência numérica, a partir de 
situações problemas do contexto. 
7. Criar uma expressão simbólica (algébrica), que determine a 
regularidade de uma sequência numérica, a partir de situações problemas 
do contexto, socializando possibilidades. 
8. Reconhecer, raciocinar e socializar formas de identificar quando duas 
expressões algébricas são equivalentes. 
9. Analisar e descrever, por meio de linguagem algébrica, uma expressão 
geral que representa uma sequência numérica e encontrar a ordem dos 
termos. 
10. Resolver e elaborar problemas que envolvam variação de 
proporcionalidade direta e inversa entre duas grandezas, utilizando 
sentença algébrica para expressar a relação entre elas. 
11. Resolver e elaborar problemas que possam ser representados por 
equações polinomiais de 1º grau, redutíveis à forma ax + b = c, fazendo 
uso das propriedades da igualdade e representando situações reais do 
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seu cotidiano. 
 

 
 

8º ANO EF 

 
Sistematizar informações em padrões 
algébricos, possibilitando a resolução de 
problemas. 

 
1. Elaborar estratégias para resolver problemas, encontrando 
regularidades e utilizando a linguagem algébrica. 
2. Ler, modelar e expressar situações na forma de expressão algébrica, 
levantando e testando hipóteses a partir das propriedades das operações 
algébricas e validar a solução no contexto proposto. 
3. Associar uma equação linear de 1º grau com duas incógnitas a uma reta 
no plano cartesiano. 
4. Resolver e elaborar problemas relacionados ao seu contexto próximo, 
que possam ser representados por sistemas de equações de 1º grau com 
duas incógnitas e interpretá-los, utilizando, inclusive, o plano cartesiano 
como recurso. 
5. Resolver e elaborar, com e sem uso de tecnologias, problemas que 
possam ser representados por equações polinomiais de 2º grau do tipo 
ax² = b. 
6. Identificar a regularidade de uma sequência numérica ou figural não 
recursiva e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que 
permita indicar os números ou as figuras seguintes. 
7. Identificar a regularidade de uma sequência numérica recursiva e 
construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar 
os números seguintes. 
8. Identificar a natureza da variação de duas grandezas, diretamente, 
inversamente proporcionais ou não proporcionais, expressando a relação 
existente por meio de sentença algébrica e representá-la no plano 
cartesiano. 
9. Resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas diretamente 
ou inversamente proporcionais, por meio de estratégias variadas. 
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9º ANO EF 

 
Interpretar imagens, gráficos, textos verbais e 
demais informações globalizadas, refletindo e 
inferindo em resultados de forma crítica e 
consciente. 
 
 

 
1. Sistematizar informações em padrões algébricos, possibilitando a 
resolução de problemas. 
2. Analisar funções e seus respectivos gráficos, quanto às relações entre 
crescimento, decrescimento e o coeficiente da variação, bem como a 
interpretação dos resultados no contexto do problema. 
3. Explorar a representação de conjuntos por meio de diagramas. 
4. Representar a variação de duas ou mais grandezas, direta ou 
inversamente proporcional, analisando e caracterizando o 
comportamento dessa variação.  
5. Solucionar problemas que envolvam relações de propriedades entre 
duas ou mais grandezas, como velocidade, escalas e densidade 
demográfica. 
6. Identificar, interpretar e fatorar expressões algébricas, valendo-se dos 
diferentes casos dos produtos notáveis. 
7. Resolver equações de 2° grau utilizando-se de diferentes estratégias 
inclusive o uso da fórmula resolutiva. 
8. Modelar, resolver e elaborar problemas de situações contextualizadas 
que possam ser representados por equações polinomiais de 2º grau, 
discutindo o significado das soluções. 
9. Relacionar expressões algébricas e suas representações gráficas no 
plano cartesiano, explorando os significados de intersecção e declive, com 
uso de tecnologias digitais ou não. 
10. Desenvolver a autoestima e a persistência diante de situações 
complexas, abstraindo informações e utilizando-se do raciocínio lógico e 
do cálculo mental com autonomia para resolver problemas, respeitando 
os mais diversos caminhos utilizados pelo coletivo da sala de aula. 
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5.2.3 Geometria 
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ANOS COMPETÊNCIA CONCEITUAL HABILIDADES 

 
1º ANO EF 

 
Comparar objetos do espaço físico com 
diferentes figuras planas e espaciais, 
nomeando-as.   

 
1. Criar atributos para relacionar as formas geométricas, com diferentes 
tamanhos, cores e espessuras.  
2. Representar informalmente posição de pessoas e objetos, 
dimensionando espaços, utilizando vocabulário pertinente em situações 
cotidianas. 
3. Conhecer e nomear figuras geométricas planas existentes no seu dia a 
dia, explorando suas características apontando semelhanças e diferenças. 
4. Descrever, comparar e classificar verbalmente figuras planas ou 
espaciais por características comuns. 
 

 
2º ANO EF 

 
Estabelecer relações entre as formas 
geométricas planas e espaciais, utilizando-se 
de estratégias próprias na resolução de 
situações problemas. 

 
1. Comparar objetos do espaço físico com diferentes figuras planas e 
espaciais, nomeando-as.  
2. Identificar e comparar figuras geométricas espaciais relacionadas a 
objetos do mundo físico, utilizando materiais diversos, expressando 
verbalmente e, ou por escrito suas conclusões. 
3. Explorar e inteirar-se de sua localização, deslocamentos e mudança de 
direção, reconhecendo e utilizando-se de pontos de referência, para 
resolução de situações problemas. 
4. Construir e representar formas geométricas planas, reconhecendo e 
descrevendo informalmente características como número de lados e de 
vértices. 
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3º ANO EF 

 
Compreender as diferenças existentes entre as 
formas geométricas, reconhecendo-as e 
utilizando-as no ambiente de vivência. 

 
1. Estabelecer relações entre as formas geométricas planas e espaciais, 
utilizando-se de estratégias próprias na resolução de situações problema. 
2. Criar atributos para relacionar as formas geométricas, com diferentes 
tamanhos, cores e espessuras.  
3. Representar informalmente posição de pessoas e objetos, 
dimensionando espaços, utilizando vocabulário pertinente em situações 
cotidianas. 
4. Conhecer figuras geométricas planas existentes no seu dia a dia. 
5. Explorar características, apontando semelhanças e diferenças. 
6. Nomear formas geométricas presentes no cotidiano.  
7. Descrever figuras planas ou espaciais por características comuns. 
8. Comparar figuras planas observando suas características.  
 

 
4º ANO EF 

 
Representar formas geométricas planas a 
partir dos sólidos, estabelecendo relações 
entre elas.  

 
1. Compreender as diferenças existentes entre as formas geométricas, 
reconhecendo-as e utilizando-as no ambiente de vivência. 
2. Comparar objetos do espaço físico com diferentes figuras planas e 
espaciais, nomeando-as.  
3. Planificar sólidos geométricos.  
4. Identificar figuras geométricas espaciais relacionadas a objetos do 
mundo físico. 
5. Comparar figuras geométricas espaciais entre si e com o meio físico.  
6. Explorar direções e pontos de referência no espaço. 
7. Inteirar-se de sua localização e deslocamentos no espaço. 
8. Utilizar pontos de referência, para resolução de situações problema. 
9. Construir figuras geométricas planas, observando suas características. 
10. Representar formas geométricas planas, reconhecendo 
características. 
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5º ANO EF 

 
Representar diferentes espaços a partir de 
pontos de vista, utilizando-se de referências 
para localizar-se.  

 
1. Representar formas geométricas planas a partir dos sólidos, 
estabelecendo relações entre elas. 
2. Utilizar e compreender diferentes representações para a localização de 
objetos no plano, como mapas, células em planilhas e coordenadas 
geográficas, a fim de desenvolver as primeiras noções de coordenadas 
cartesianas. 
3. 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 com o objetivo 
de sintetizar conclusões. 
4. 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. 
5. Reconhecer em situações de ampliação e redução a conservação dos 
ângulos e a proporcionalidade entre os lados de figuras poligonais, 
utilizando mapas quadriculados e tecnologias digitais. 
 
 

 
6º ANO EF 

 

 
Compreender as características das formas 
geométricas, sobrepondo-as e decompondo-
as, refletindo sobre sua estrutura.  

 
1. Representar diferentes espaços a partir de pontos de vista, utilizando-
se de referências para localizar-se. 
2. Descrever, interpretar e representar a localização ou a movimentação 
de pontos no primeiro quadrante do plano cartesiano, utilizando as 
coordenadas cartesianas também de forma prática, utilizando os recursos 
da escola. 
3. Localizar vértices de polígonos no 1º quadrante do plano cartesiano, 
associando cada vértice a um par ordenado. 
4. Quantificar e estabelecer relações entre o número de vértices, faces e 
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arestas de prismas e pirâmides, em função do seu polígono da base, para 
resolver problemas e desenvolver a percepção espacial. 
5. Representar polígonos em malhas quadriculadas, classificando-os em 
regulares e não regulares, em representações no plano ou em faces de 
poliedros. 
6. Nomear e comparar polígonos, considerando o número de lados, 
vértices e ângulos, observando o paralelismo e perpendicularidade dos 
lados. 
7. Analisar, interpretar, formular e resolver problemas, envolvendo os 
diferentes elementos da geometria plana e espacial, com apoio ou não de 
calculadoras. 
8. Identificar, nomear e representar polígonos regulares e seus 
elementos, através da exploração e observação de figuras expostas nos 
contextos locais e regionais. 
9. Identificar características dos triângulos e quadriláteros, classificá-los 
em relação às medidas dos lados e dos ângulos, utilizando instrumentos 
como réguas, transferidores, esquadros e compasso.  
 

 
7º ANO EF 

 
Deslocar-se no espaço, utilizando-se da 
lateralidade e das coordenadas cartesianas, a 
partir da resolução e criação de problemas. 

 
1. Compreender as características das formas geométricas, sobrepondo-
as e decompondo-as, refletindo sobre sua estrutura. 
2. Classificar polígonos usando critérios como número de lados, eixo de 
simetria e comprimento de seus lados e número de ângulos. 
3. Reconhecer e representar, no plano cartesiano, o simétrico de figuras 
em relação aos eixos e à origem, localizando ou a movimentando pontos 
do plano cartesiano, utilizando coordenadas cartesianas. 
4. Identificar e construir transformações de uma figura obtida por 
translação e reflexão, reconhecendo características dessa transformação, 
através de pesquisas vinculadas a representações planas de obras de arte, 
elementos arquitetônicos, entre outros. 
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5. Observar, perceber e reconhecer conceitos matemáticos (elementos e 
caraterísticas), através da presença da circunferência e outras formas 
geométricas nas construções de manifestações cotidianas. 
6. Resolver e socializar problemas utilizando argumentos matemáticos 
com base nas propriedades e geométrica dos polígonos regulares e suas 
aplicações, bem como discutir e validar os resultados obtidos de acordo 
com o contexto do problema. 
 

 
8º ANO EF 

 
Resolver problemas que envolvam a relação 
entre a geometria, grandezas e álgebra,  
reconhecendo e antecipando a razoabilidade 
dos resultados.  

 
1.  Deslocar-se no espaço utilizando-se da lateralidade e das coordenadas 
cartesianas, a partir da resolução e criação de problemas. 
2. Reconhecer e demonstrar as propriedades de polígonos regulares por 
meio da identificação da congruência de triângulos, utilizando material 
concreto. 
3. Realizar desenhos utilizando instrumentos apropriados para localizar e 
identificar a mediatriz e bissetriz de ângulos notáveis e ângulo reto. 
4. Resolver, elaborar e socializar problemas, de diferentes contextos, com 
aplicação do conhecimento de bissetriz de um ângulo e suas 
propriedades, congruência de ângulos e segmentos, mediatriz de um 
segmento e lugar geométrico que envolva polígonos regulares e ângulos 
notáveis. 
 

 
9º ANO 

EF 

 
Estabelecer relações entre as formas 
geométricas com as grandezas e medidas, 
construindo estratégias de raciocínio lógico 
para atuar em favor de mudanças significativas 
na sociedade. 

 
1. Resolver problemas que envolvam a relação entre a geometria, 
grandezas e álgebra,  reconhecendo e antecipando a razoabilidade dos 
resultados. 
2. Utilizar a análise e construção de mapas para melhor compreensão 
sobre retas paralelas cortadas por uma transversal, calculando medidas 
de ângulos suplementares com ou sem apoio de tecnologias digitais. 
3. Reconhecer, deduzir e compreender as condições suficientes e 
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necessárias para um triângulo ser semelhante a outro, em situações 
contextualizadas. 
4. Resolver, elaborar e socializar problemas com números racionais e 
irracionais, envolvendo temáticas de diferentes contextos, como culturais 
e regionais, utilizando estratégias de resolução a partir de demonstrações 
geométricas e seus elementos, entre eles diagonais de quadriláteros, 
diâmetro de circunferência e alturas de triângulo. 
5. Determinar o ponto médio de um segmento de reta e a distância entre 
dois pontos quaisquer, dadas as coordenadas desses pontos no plano 
cartesiano, sem o uso de fórmulas, e utilizar esse conhecimento para 
calcular, por exemplo, medidas de perímetros e áreas de figuras planas 
construídas no plano. 
6. Observar as medidas dos lados e ângulos do triângulo com vistas a 
utilizar as relações métricas, entre elas o teorema de Pitágoras e 
semelhança de triângulos, para medir grandes distâncias, encontrando 
solução de problemas na construção civil, medidas agrárias, entre outros 
contextos. 
7. Visualizar, analisar e reconhecer sombras projetadas por objetos em 
diferentes contextos, mostrando assim a representação de vistas 
ortogonais e suas variações de acordo com a posição do objeto, para 
desenhar objetos em perspectiva, com ou sem apoio de softwares. 
8. Refletir sobre o meio, reconhecendo possíveis dificuldades e construir 
alternativas para mobilidade espacial das pessoas na cidade de Portão. 
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5.2.4 Grandezas e Medidas 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
IA

S
 

 
ANOS 

 
COMPETÊNCIA CONCEITUAL 

 
 

HABILIDADES 
 

 
1º ANO EF 

 
Identificar medidas de comprimento, massa e 
capacidade, comparando-as a partir de 
unidades de medidas e tempo não 
convencionais.  
 
 

 
1. Resolver situações problema do cotidiano, utilizando-se de 
instrumentos não convencionais. 
2. Observar, perceber e comparar grandezas de mesma natureza 
(comprimento, massa e capacidade) por meio de estratégias pessoais e 
uso de instrumentos de medida conhecidos.  
3. Compreender e relacionar períodos do dia, dias da semana e meses do 
ano, percebendo a sucessão e relação de quantidade entre eles, 
efetuando o registro.  
4. Explorar e relacionar moedas e cédulas do Sistema Monetário 
Brasileiro, em situações cotidianas de forma lúdica e material 
manipulado. 
 

 
2º ANO EF 

 
Utilizar-se de medidas convencionais para 
reconhecer grandezas no espaço vivido, 
resolvendo situações problemas.  

 
1. Identificar medidas de comprimento, massa e capacidade, 
comparando-as a partir de unidades de medidas e tempo não 
convencionais.  
2. Fazer uso de diferentes unidades de medida e grandezas mais usuais 
para solucionar as situações do cotidiano.  
3. Estimar, medir e comparar capacidade e massa, utilizando estratégias 
pessoais e unidades de medida não padronizadas ou padronizadas, 
percebendo o sentido de medi-las. 
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4. Relacionar e interpretar intervalos de tempo e sua duração, associando 
presente, passado e futuro.  
5. Comparar moedas com cédulas, reconhecendo as medidas e 
grandezas. 
 

 
3º ANO EF 

 
Diferenciar as unidades de medidas, 
adequando-as as situações, estimando e 
registrando resultados de forma comparativa. 

 
1. Utilizar medidas convencionais para reconhecer grandezas no espaço 
vivido, resolvendo situações problemas. 
2. Resolver situações problema, envolvendo medidas de grandezas 
comprimento, tempo, massa e capacidade, fazendo uso das comparações 
e registrando resultados. 
3. Reconhecer e utilizar as medidas de tempo, compreendendo suas 
relações e suas equivalências.  
4. Resolver situações problemas envolvendo o Sistema Monetário 
Brasileiro, realizando as trocas, observando a equivalência de valores 
entre moedas e cédulas, envolvendo compra, venda e troco. 
 

 
4º ANO EF 

 
Conhecer as grandezas e medidas inteiras e 
fracionadas, aplicando-as em situações 
cotidianas de forma concreta. 

 
1. Diferenciar as unidades de medidas, adequando-as as situações, 
estimando e registrando resultados de forma comparativa. 
2. Interpretar situações diversas onde há necessidade ou não de medição 
de comprimento, área, temperatura, massa e capacidade, utilizando 
instrumentos convencionais ou não, expressando suas conclusões a partir 
de unidades de medida padronizadas. 
3. Observar e explorar a unidade de medida de tempo, percebendo as 
relações existentes entre hora, minuto e segundo, utilizando-se de 
marcações adequadas para representá-la. 
4. Explorar e compreender situações cotidianas que envolvam compra, 
venda, troco e desconto, percebendo diferentes formas de pagamento e 
identificando as mais vantajosas, agindo de forma ética, consciente e 
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responsável.  
 

 
5º ANO EF 

 
Transformar unidades de grandezas e medidas 
em situações cotidianas e concretas. 

 
1. Conhecer as grandezas e medidas inteiras e fracionadas, aplicando-as 
em situações cotidianas de forma concreta. 
2. Resolver e elaborar problemas, envolvendo medidas inteiras e 
fracionárias, de grandezas, utilizando estratégias diversas (cálculo por 
estimativa, cálculo mental e algoritmos) e sintetizar conclusões. 
3. Concluir que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes e 
que figuras que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes. 
4. Reconhecer volume como grandeza associada a sólidos geométricos, 
utilizando objetos concretos e tecnologias digitais. 
5. Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e 
gráficos (colunas ou linhas), referentes a diferentes áreas do 
conhecimento ou a outros contextos, produzindo textos com a finalidade 
de sintetizar conclusões. 
6.Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, 
organizando os dados por meio de tabelas, gráficos (colunas, pictóricos e 
de linhas) e apresentar texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e a 
síntese dos resultados. 
7. Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas 
comprimento, área tempo, massa, tempo, temperatura e capacidade, 
fazendo uso das transformações mais usuais em seu contexto 
sociocultural. 
8. Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade 
direta entre duas grandezas, para associar a quantidade de um produto 
ao valor a pagar, alterar quantidades de ingredientes de receitas, ampliar 
ou reduzir escala em mapas, entre outros. 
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6º ANO EF 
 

 
Resolver e elaborar situações problemas, 
envolvendo transformações de grandezas e 
medidas a partir de operações matemáticas. 

 
1. Transformar unidades de grandezas e medidas em situações cotidianas 
e concretas. 
2. Reconhecer, realizar e argumentar conversões entre unidades de 
medidas usuais, referentes a diversas grandezas como comprimento, 
massa, capacidade e tempo, em resolução de situações problema do 
contexto diário, local e regional. 
3. Resolver, criar e socializar problemas que envolvam grandezas por 
meio de estimativas e aproximações, promovendo o uso de 
conhecimentos já adquiridos, em situações diversificadas. 
4. Solucionar e elaborar problemas que envolvam o cálculo do perímetro 
de figuras planas como quadrados e retângulos. 
 

 
7º ANO EF 

 
Interpretar grandezas proporcionais e 
inversamente proporcionais em situações 
problemas, utilizando-se do raciocínio lógico.  

 
1. Resolver e elaborar situações problemas, envolvendo transformações 
de grandezas e medidas a partir de operações matemáticas. 
2. Explorar, criar e resolver diferentes problemas, envolvendo situações 
de consumo consciente e sustentabilidade, usando as unidades de 
medida para estimar e calcular melhores decisões, que geram um efeito 
ou impacto na vida e no meio ambiente. 
3. Resolver, elaborar e socializar problemas de cálculo de medida de área 
de figuras planas que podem ser decompostas por quadrados, retângulos 
e/ou triângulos, utilizando a equivalência entre áreas, inclusive as 
medidas agrárias. 
4. Reconhecer e estabelecer o número π como a razão entre a medida de 
uma circunferência e seu diâmetro, para compreender e resolver 
problemas, inclusive os de natureza histórica. 
 

 
8º ANO EF 

 
Estabelecer relações entre grandezas e 

 
1. Interpretar grandezas proporcionais e inversamente proporcionais em 
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medidas com as formas geométricas, 
interpretando e comparando resultados em 
situações problemas. 

situações problema utilizando-se do raciocínio lógico.  
2. Resolver, elaborar e socializar problemas que envolvam medidas de 
área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área 
(quadriláteros, triângulos e círculos), em situações reais, com ou sem 
apoio de tecnologias digitais e validar as soluções de acordo com o 
contexto do problema. 
3. Reconhecer a relação entre um litro e um decímetro cúbico e a relação 
entre litro e metro cúbico, para resolver problemas de cálculo de 
capacidade de recipientes, solucionando os problemas do cotidiano. 
4. Resolver, elaborar e socializar problemas que envolvam o cálculo do 
volume de recipiente cujo formato é o de um bloco retangular, utilizando 
expressões de cálculo de volume, em situações reais de contextos 
diversos, com ou sem apoio de tecnologias digitais. 
 

 
9º ANO EF 

 
Estabelecer relações entre grandezas e 
medidas com as formas geométricas, 
construindo estratégias para entender e 
modificar o meio, facilitando e favorecendo o 
desenvolvimento social. 

 
1. Estabelecer relações entre grandezas e medidas com as formas 
geométricas, interpretando e comparando resultados em situações 
problema. 
2. Reconhecer e empregar unidades que expressem medidas muito 
grandes ou muito pequenas, fazendo uso da notação científica. 
3. Realizar experimentos com volumes líquidos, identificando que os 
volumes podem ser idênticos mesmo que os sólidos utilizados tenham 
mesma forma com dimensões diferentes. 
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5.2.5 Tratamento da Informação 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
IA

S
 

ANOS COMPETÊNCIA CONCEITUAL HABILIDADES 

 
1º ANO EF 

 
Coletar dados para construir tabelas e gráficos 
e realizar a leitura dos mesmos  

 
1. Experimentar e reunir dados em gráficos e tabelas, de coluna simples. 
2. Classificar eventos envolvendo o acaso em situações do cotidiano. 
3. Realizar pesquisa de seu interesse e universo com até (trinta) 30 
elementos, em até duas variáveis e organizar dados por meio de 
representações pessoais. 
 

 
2º ANO EF 

 
Interpretar dados de pesquisa por meio de 
gráficos e tabelas simples, socializando 
resultados. 

 
1. Coletar dados para construir tabelas e gráficos e realizar a leitura dos 
mesmos. 
2. Comparar informações de pesquisas de gráficos e tabelas, utilizando 
coluna simples ou barras. 
3. Classificar eventos envolvendo o acaso em situações do cotidiano e 
aleatórios. 
4. Realizar pesquisa de seu interesse e universo com até 30 (trinta) 
elementos, em até 3 variáveis e organizar dados coletados em listas, 
tabelas e gráficos de coluna simples.  
 

 
3º ANO EF 

 
Analisar gráficos e tabelas para estabelecer 
relações com problemas do cotidiano. 

 
1. Interpretar dados de pesquisa por meio de gráficos e tabelas simples, 
socializando resultados. 
2. Comparar informações de pesquisa por meio de gráficos e tabelas. 
3. Interpretar dados pesquisados em diferentes contextos. 
4. Identificar em eventos familiares aleatórios todos os resultados 
possíveis, estimando os que têm maiores ou menores chances. 
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5. Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de 
dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas. 
6. Interpretar dados apresentados em pesquisas significativas. 
7. Utilizar termos com maior e menor frequência, apropriando-se desse 
tipo de linguagem para compreender aspectos da realidade sociocultural 
significativos. 
8. Realizar pesquisa envolvendo variáveis de dados coletados, priorizando 
o estudo do local. 
9. Organizar os dados coletados, utilizando listas, tabelas simples ou de 
dupla entrada, com ou sem uso de tecnologias digitais. 
10. Analisar dados em gráficos de coluna simples. 
 

 
4º ANO EF 

 
Desenvolver estratégias para resolver 
situações problema que envolvam dados 
coletados, refletindo sobre os resultados 
obtidos.  

 
1. Analisar gráficos e tabelas relacionando a problemas do cotidiano. 
2. Sintetizar resultados analisados a partir da interpretação de gráficos.  
3. Identificar entre eventos aleatórios cotidianos, aqueles que têm maior 
chance de ocorrência. 
4. Reconhecer características de resultados mais prováveis de eventos 
aleatórios sem utilizar frações. 
5. Vivenciar situações que envolvam probabilidade. 
6. Identificar possíveis maneiras de combinar elementos e contabilizá-los, 
usando estratégias pessoais.  
7. Formular questões para pesquisas e observações de coleta de dados 
quantitativos e qualitativos. 
8- Organizar resultados de pesquisas, representá-los e comunicá-los por 
meio de diferentes registros. 
 

 
5º ANO EF 

 
Construir estratégias, solucionando problemas, 
utilizando-se da estimativa sobre informações 
coletadas e do desenvolvimento do raciocínio 

 
1. Examinar e aplicar diferentes estratégias na resolução de situações 
problema e transcrever as informações coletadas, refletindo sobre os 
resultados apresentados. 
2. Desenvolver estratégias para resolver situações problema que 
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lógico.  envolvam dados coletados, refletindo sobre os resultados obtidos. 
3. Apresentar todos os possíveis resultados de um experimento, 
estimando se esses resultados são igualmente prováveis ou não. 
4. Utilizar dados-informações e situações contextualizadas, para avaliar 
probabilidades. 
5. Determinar a probabilidade de ocorrência de um resultado, quando 
todos os resultados possíveis têm a mesma chance de ocorrer. 
6. Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e 
gráficos. 
7. Produzir textos, a partir da observação, interpretação e análise de 
dados apresentados. 
8. Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, 
organizar, representar e coletar dados coletados, por meio de registros. 
 

 
6º ANO EF 

 

 
Investigar possibilidades, organizando e 
representando dados para construir 
estratégias de resolução de problemas. 

 
1. Construir estratégias, solucionando problemas, utilizando-se da 
estimativa sobre informações coletadas e do desenvolvimento do 
raciocínio lógico.   
2. Planejar e realizar experimentos aleatórios ou simulações que 
envolvam o cálculo ou a estimativa de probabilidades e expressá-la por 
uma representação fracionária, decimal ou porcentagem. 
3. Comprovar e argumentar probabilidades previstas através de 
experimentos aleatórios simulações e sucessivos.  
4. Construir diagramas e árvores de possibilidades, a partir de repetições 
de experimentos sucessivos, utilizando material concreto como moedas e 
dados. 
5. Identificar e reconhecer a variável em estudo em uma determinada 
pesquisa estatística, como categórica ou numérica, explorando sua 
frequência.  
6. Ler, interpretar e reconhecer em tabelas e gráficos (de colunas ou 
barras simples ou múltiplas), os elementos constitutivos, como título, 
cabeçalho, legenda, fontes, datas e eixo quando se tratar de gráficos. 
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7. Interpretar, avaliar e resolver situações que envolvam dados de 
pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, 
consumo responsável, entre outros, apresentados em tabelas e gráficos 
(barras e colunas simples e múltiplas, setores e linhas). 
8. Explorar dados representados em diferentes tipos gráficos sobre 
assuntos locais e/ou mídia, sintetizando as informações e comunicando-
as através de textos escritos. 
9. Planejar e coletar dados de pesquisas sobre temas de relevância social, 
fazendo uso de instrumentos de pesquisa adequado. 
10. Organizar e registrar dados coletados, para análise, interpretação e 
divulgação das informações por intermédio de tabelas, gráficos e textos 
escritos. 
11. Interpretar e desenvolver fluxogramas simples, identificando as 
relações entre os objetos representados (por exemplo, posição de cidades 
considerando as estradas que as unem, hierarquia dos funcionários de 
uma empresa etc.). 
12. Resolver problemas que envolvam dados locais. 
 

 
 

7º ANO EF 

 
Planejar diferentes possibilidades, modelando 
matematicamente as informações para atingir 
resultados em contextos significativos, 
validando estratégias. 

 
1. Investigar possibilidades, organizando e representando dados para 
construir estratégias de resolução de problemas. 
2. Discutir e planejar estratégias para realizar experimentos aleatórios ou 
simulações que envolvem cálculo de probabilidades ou estimativas por 
meio de frequência de ocorrências.  
3. Realizar um experimento aleatório, anota as frequências obtidas em  
um  determinado evento, bem como discutir, avaliar e sintetizar 
conclusões sobre os resultados. 
4. Discutir e construir o conceito de média aritmética e suas aplicações, a 
partir da análise de uma informação. 
5. Compreender o significado da média estatística como indicador de 
tendências de uma pesquisa e a amplitude dos dados obtidos. 
6.Planejar e realizar pesquisa de forma coletiva e consensual, envolvendo  
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tema da realidade social, identificando a necessidade de ser censitária ou 
de usar  mostra, e interpretar os dados para comunicá-los por meio de 
relatório escrito, tabelas e gráficos, com o apoio de planilhas eletrônicas. 
7. Interpretar e analisar dados apresentados em gráfico de setores 
divulgados pela mídia e compreender quando é possível ou conveniente 
sua utilização. 
8. Utilizar-se de dados locais para planejar pesquisas. 
9. Compreender como se estuda matemática. 
 

 
8º ANO EF 

 
Avaliar a coerência de um resultado numérico 
na construção de argumentos sobre 
afirmações quantitativas. 

 
1. Explorar e calcular problemas que envolvam probabilidade de eventos, 
construção de espaços amostrais, utilizando o princípio multiplicativo, e 
expressá-las por meio de representações fracionárias, decimais e 
porcentagens. 
2. Representar experimentos aleatórios registrando todos os eventos 
possíveis do espaço amostral e demonstrar que a soma das 
probabilidades é igual a 1 ou 100%. 
3. Compreender e utilizar termos como frequência, frequência relativa e 
amostra de uma população para interpretar o conjunto de dados ou 
informações de uma pesquisa representadas em diferentes tipos de 
gráficos. 
4. Classificar as frequências de uma variável contínua de uma pesquisa em 
classes, de modo que resumam os dados de maneira adequada para a 
tomada de decisões. 
5. Obter os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa 
estatística (média, moda e mediana) com a compreensão de seus 
significados e relacioná-los com a dispersão de dados, indicada pela 
amplitude. 
6. Selecionar temáticas, de diferentes contextos (físico, ético, social, 
econômica e cultural), que justificam a realização de pesquisas amostrais 
e não censitárias. 
7. Reconhecer as diferentes técnicas de amostragens para a seleção de 
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uma amostra, identificando a mais adequada para a temática em estudo. 
8. Planejar e realizar pesquisa amostral sobre costumes e hábitos do Rio  
Grande do Sul e, em especial, de Portão e socializar com a comunidade 
escolar, aspectos relevantes da pesquisa, através de relatórios, tabelas e 
gráficos. 
9. Elaborar e resolver problemas onde o tratamento das informações seja 
proveniente de temáticas socioculturais, locais, regionais e globais. 
10. Refletir sobre a relação entre estudo e aprendizagem. 
 

 
9º ANO EF 

 
Avaliar dados de pesquisa, validando de forma 
reflexiva e crítica os resultados e suas 
variabilidades, justificando-as por meio de 
diferentes procedimentos matemáticos. 

 
1. Avaliar a coerência de um resultado numérico na construção de 
argumentos sobre afirmações quantitativas. 
2. Reconhecer, em experimentos aleatórios, eventos independentes e 
dependentes e calcular a probabilidade de sua ocorrência, aplicando em 
eventos no cotidiano. 
3. Organizar, representar e discutir dados de problemas, analisando-os 
criticamente por meio das medidas de tendência central. 
4. Analisar, identificar e discutir, a partir de gráficos, os elementos que 
podem induzir a erros de leitura, como escalas inapropriadas, legendas 
não explicitadas corretamente, omissão de informações (fontes e datas), 
entre outros divulgados pela mídia. 
5. Discutir, definir e construir o gráfico mais adequado (colunas, setores, 
linhas), com ou sem uso de planilhas eletrônicas, para apresentar um 
determinado conjunto de dado, destacando aspectos como as medidas 
de tendência central. 
6. Tratar informações de dados provenientes de pesquisas planejadas e 
realizadas a partir de temáticas sociais, econômicas, financeiras, 
educacionais, culturais e representá-los, em tabelas e gráficos adequados, 
com ou sem uso de planilhas eletrônicas, para análise e tomada de 
decisões. 
7. Compreender que os dados de pesquisas podem ser utilizados para 
manipular informações, refletindo sobre a validade ética destes dados. 
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8. Compreender que o conhecimento liberta o ser humano e que 
conhecer os números e seus significados, bem como o tratamento da 
informação matemática promove o entendimento das outras Áreas do 
Conhecimento. 
. 
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5.3. Conteúdos do componente curricular 

da área da Matemática 

 

5.3.1 Matemática: 1º Ano 
 

1. História do número. 
2. Noção de: agrupar, repartir e tirar. 
3. Construção e conservação do número até 100. 
4. Diferenciação de letras, números, símbolos e sinais com as devidas nomenclaturas. 
5. Número e quantidade até 100. 
6. Sequência numérica até 100. 
7. Reconhecimento e construção da unidade e dezena. 
8. Classificação e seriação, estabelecendo a relação do número à sua quantidade. 
9. Números ordinais até 10. 
10. Fatos básicos da adição. 
11. Fatos básicos da subtração. 
12. Cálculo mental da adição e subtração simples. 
13. Cálculo escrito da adição e subtração simples.  
14. Resolução e elaboração de problemas de adição e subtração simples. 
15. Compreensão e diferenciação da adição e da subtração. 
16. Contagem de 2 em 2, de 5 em 5 e de 10 em 10. 
17. Reconhecimento e compreensão do algarismo 0 como ausência de elementos. 
18. Composição e decomposição do número. 
19. Valor posicional do número. 
20. Resolução de problemas por meio de estratégias próprias.  
21. Composição e ordenação de objetos por: cor, forma, medida e espessura. 
22. Descrição e reconhecimento dos elementos ausentes em diferentes sequências. 
23. Identificação e aplicação da sequência numérica escrita e falada. 
24. Par e ímpar com nomenclatura correta. 
25. Ordem crescente e decrescente com nomenclatura correta. 
26. Antecessor e sucessor com nomenclatura correta. 
27. Comparação e diferenciação dos diferentes atributos das formas geométricas: tamanho, 
cor e espessura. 
28. Representação informal da posição de pessoas e objetos: direita, esquerda, em cima, 
embaixo, dentro, fora, longe e perto. 
29. Figuras geométricas planas, explorando semelhanças e diferenças. 
30. Figuras geométricas espaciais, explorando semelhanças e diferenças. 
31. Descrição, comparação e classificação verbal das figuras planas ou espaciais por 
características comuns. 
32. Medidas de comprimento, observando e comparando. 
33. Medidas de capacidade, observando e comparando. 
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34. Medidas de massa, observando e comparando. 
35. Medidas de tempo: períodos do dia, dias da semana e meses do ano, reconhecimento e 
registro. 
36. Sistema monetário brasileiro e reconhecimento de cédulas e moedas. 
37. Resolução de situações problemas do cotidiano. 
38. Construção, leitura e interpretação de gráficos e tabelas de colunas simples. 
39. Construção da noção de acaso (acontecerá com certeza, talvez aconteça e é impossível 

acontecer, em situações do cotidiano). 

40. Realização de pesquisa e organização dos dados coletados por meio de representações 
pessoais. 
41. Reconhecimento e utilização de hora e meia hora, comparando relógios digitais e 
analógicos. 
42. Interpretação de dados apresentados por meio de tabelas e gráficos. 
43. Organização de dados coletados por meio de gráficos e tabelas. 
44. Interpretação e elaboração de listas, tabelas simples, tabelas de dupla entrada, gráfico 
de barras para comunicar a informação obtida, identificando diferentes categorias. 
45. Produção de textos escritos a partir da interpretação de gráficos e tabelas. 
46. Resolução e elaboração de problemas a partir das informações de um gráfico. 

 

5.3.2 Matemática: 2º Ano 
 

1. Construção e conservação do número até 1000. 
2. Composição e decomposição até 3 ordens. 
3. Valor posicional do número. 
4. Sequência numérica até 1000. 
5. Sequência ordinal até 99 com registro. 
6. Dúzia, meia dúzia, dezena, meia dezena, centena e meia centena. 
7. Adição com transporte. 
8. Subtração com retorno. 
9. Termos de adição e subtração. 
10. Cálculo mental da adição e subtração. 
11. Construção da unidade, dezena e centena. 
12. Compreensão da adição e subtração como operações inversas. 
13. Construção da multiplicação dos 2, 3, 4 e 5. 
14. Construção das noções de dobro e triplo. 
15. Construção da divisão por 2 e 3. 
16. Construção da noção de metade e terça parte.  
17. Compreensão do sistema de numeração decimal, realizando a transição de uma ordem 
para outra. 
18. Resolução de problemas por meio de estratégias próprias.  
19. Descrição e reconhecimento dos elementos ausentes em diferentes sequências em 
números até 3 ordens, objetos e figuras para a resolução de problemas. 
20. Identificação e aplicação da sequência numérica escrita e falada. 
21. Par e ímpar com nomenclatura correta. 
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22. Ordem crescente e decrescente com nomenclatura correta. 
23. Antecessor e sucessor com nomenclatura correta. 
24. Comparação de objetos do espaço físico com as figuras planas e espaciais, nomeando-as.  
25. Identificação e comparação das figuras geométricas espaciais com os objetos. 
26. Reconhecimento da sua localização a partir de pontos de referências, realizando os 
deslocamentos e mudanças de direção. 
27. Construção e representação das formas geométricas planas, reconhecendo e 
descrevendo as suas características. 
28. Identificação e comparação de medidas de comprimento, massa e capacidade com 
unidades de medidas não convencionais.  
29. Identificação e comparação de tempo com unidades de medidas não convencionais.  
30. Utilização de diferentes unidades de medidas e grandezas para solucionar as situações 
do cotidiano.  
31. Estimativa e comparação da capacidade e massa através de estratégias pessoais.  
32. Relação e interpretação de intervalos de tempo e sua duração, associando presente, 
passado e futuro. 
33. Sistema monetário brasileiro, comparando moedas com cédulas estabelecendo 
equivalência de seus valores. 
34. Análise da ideia de aleatório em situações do cotidiano. 
35. Reconhecimento e utilização de hora e meia hora, comparando relógios digitais e 
analógicos. 
36. Interpretação de dados apresentados por meio de tabelas e gráficos. 
37. Organização de dados coletados por meio de gráficos e tabelas. 
38. Interpretação e elaboração de listas, tabelas simples, tabelas de dupla entrada, gráfico 
de barras para comunicar a informação obtida, identificando diferentes categorias. 
39. Produção de textos escritos a partir da interpretação de gráficos e tabelas. 
40. Resolução e elaboração de problemas a partir das informações de um gráfico. 

 

5.3.3 Matemática: 3º Ano 
 

1. Leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais de 4 ordens (9.999). 
2. Composição e decomposição dos números naturais. 
3. Construção de fatos fundamentais da multiplicação e divisão. 
4. Cálculo mental. 
5. Problemas envolvendo adição e subtração com os significados de juntar, acrescentar, 
separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de 
cálculos. 
6. Resolução de problemas de multiplicação e divisão, utilizando estratégias pessoais. 
7. Noções de metade, terça parte, quarta parte, quinta parte e décima parte. 
8. Identificação e aplicação dos números ordinais até 99. 
9. Sequência numérica recursiva crescente e decrescente de números naturais de até 4 
ordens (unidade de milhar). 
10. Relação de igualdade. 
11. Pares e ímpares.  
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12. Figuras geométricas espaciais e planas. 
13. Características de planificações. 
14. Unidade de medidas: comprimento, tempo, massa e capacidade. 
15. Reconhecimento e utilização de hora, meia hora e minutos, comparando relógios digitais 
e analógicos.  
16. Interpretação, resolução e criação de histórias matemáticas, envolvendo situações reais 
com o SMB (cédulas e moedas) e unidade de medida. 
17. Tabelas simples e de dupla entrada. 
18. Gráficos de colunas e barras. 
19. Probabilidade. 
20. Levantamento de amostras. 
21. Variáveis categóricas e numéricas. 
22. Tabuada do 0 a 10. 
23. Interpretação de dados apresentados por meio de tabelas e gráficos. 
24. Organização de dados coletados por meio de gráficos e tabelas. 
25. Interpretação e elaboração de listas, tabelas simples, tabelas de dupla entrada, gráfico 
de barras para comunicar a informação obtida, identificando diferentes categorias. 
26. Produção de textos escritos a partir da interpretação de gráficos e tabelas. 
27. Resolução e elaboração de problemas a partir das informações de um gráfico. 

 

5.3.4 Matemática: 4º Ano 
 

1. Leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais até 5 ordens. 
2. Composição e decomposição de números naturais de até 5 ordens por meio de adições e 
multiplicações. 
3. Resolução de problemas envolvendo diferentes significados das quatro operações.  
4. Números racionais: frações unitárias mais usuais ( 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100) de 
forma oral e escrita por extenso. 
5. Números racionais: representação decimal para escrever valores do SMB. 
6. Números ordinais de 3 ordens.  
7. Sequência numérica recursiva crescente e decrescente de números naturais de até 5 
ordens (dezena de milhar). 
8. Propriedades de igualdade. 
9. Pares e ímpares.  
10. Múltiplos. 
11. Operação Inversa. 
12. Características e representações de figuras planas e espaciais: prismas e pirâmides. 
13. Paralelismo e perpendicularismo. 
14. Ângulos retos e não retos. 
15. Simetria de reflexão e congruência. 
16. Unidades e instrumentos de medidas convencionais mais usuais sem transformação. 
17. Área de figuras construídas em malhas quadriculadas. 
18. Reconhecimento e utilização de hora, minutos e segundos, comparando relógios digitais 
e analógicos.  
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19. Comparação da temperatura máxima e mínima em períodos de tempo determinados do 
município de Portão.  
20. Interpretação, resolução e criação de histórias matemáticas envolvendo situações reais 
com o SMB (cédulas e moedas) agindo de forma ética, consciente e responsável. 
21. Tabelas simples e de dupla entrada. 
22. Gráficos de colunas e barras. 
23. Gráficos de pizza - leitura. 
24. Probabilidade. 
25. Levantamento de amostras. 
26. Variáveis categóricas e numéricas. 
27. Reconhecimento e utilização dos números romanos até 100. 
28. Tabuada do 0 a 10. 
29. Interpretação de dados apresentados por meio de tabelas e gráficos. 
30. Organização de dados coletados por meio de gráficos e tabelas. 
31. Interpretação e elaboração de listas, tabelas simples, tabelas de dupla entrada, gráfico 
de barras para comunicar a informação obtida, identificando diferentes categorias. 
32. Produção de textos escritos a partir da interpretação de gráficos e tabelas. 
33. Resolução e elaboração de problemas a partir das informações de um gráfico. 

 

5.3.5 Matemática: 5º Ano 
 

1. Aplicação da composição e decomposição nos números naturais até 999 999.  
2. Leitura, escrita, comparação e ordenação dos números naturais até 999 999 (ordens e 
classes). 
3. Compreensão e aplicação do conceito de valor absoluto e valor relativo nos números 
naturais. 
4. Reconhecimento e aplicação dos números ordinais até 999.  
5. Reconhecimento e utilização dos números romanos até 100 e ampliação até 1000. 
6. Localização e representação números naturais (até 6 algarismos) na reta numérica. 
7. Aplicação do método: da adição, subtração, números ordinais, multiplicação e divisão na 
resolução de situação problema, utilizando estratégias pessoais diversas. 
8. Utilização e ampliação do cálculo mental (estimativa) por 10, 100, 1000. 
9. Utilização da operação inversa (prova real) das quatro operações.  
10. Reconhecimento e utilização dos termos das quatro operações em situações problemas. 
11. Resolução e elaboração de problemas aditivos, envolvendo os significados de juntar e 
acrescentar, separar e retirar, comparar e completar quantidades, em situações do 
cotidiano, utilizando o algoritmo ou outras estratégias pessoais. 
12. Resolução e elaboração de problemas de multiplicação, utilizando o algoritmo ou outras 
estratégias pessoais. (com e sem o suporte de imagens ou materiais de manipulação), 
envolvendo as ideias de adição de parcelas iguais, elementos apresentados em disposição 
retangular, proporcionalidade e combinatória. 
13. Resolução e elaboração de problemas de divisão, utilizando o algoritmo ou outras 
estratégias pessoais (com e sem o suporte de imagens ou materiais de manipulação), 
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envolvendo as ideias de repartir uma coleção em partes iguais e a determinação de quantas 
vezes uma quantidade cabe em outra. 
14. Aplicação da tabuada (0 ao 10). 
15. Resolução e elaboração de problemas envolvendo sentenças matemáticas expressas por 
uma igualdade em que um dos termos é desconhecido. 
16. Sequências numéricas (explícitas e recursivas) com elementos ausentes. 
17. Linguagem natural e linguagem simbólica (troca do elemento ausente por símbolo). 
18. Múltiplos e divisores. 
19. MMC e MDC. 
20. Resolução de problemas envolvendo o cálculo de perímetros e de áreas de figuras 
planas, desenhadas em malhas quadriculadas. 
21. Descrição e classificação de figuras espaciais iguais (congruentes), apresentadas em 
diferentes disposições, nomeando-as (cubo, bloco retangular ou paralelepípedo, pirâmide, 
cilindro e cone). 
22. Utilização das figuras geométricas planas (triângulo, retângulo, quadrado, círculo, 
trapézio...) em situações práticas e problemas. 
23. Realização de comparações entre objetos do espaço físico e objetos geométricos 
(esféricos, cilíndricos, cônicos, cúbicos, piramidais, prismáticos), nomeando-as. 
24. Identificação de semelhanças e diferenças entre cubos e quadrados, paralelepípedos e 
retângulos, pirâmides e triângulos, esferas e círculos. 
25. Reconhecimento e representação de formas geométricas planas, descrevendo  
características como número de lados e de vértices. 
26. Especificação e/ou representação informal da posição de pessoas e objetos, 
dimensionamento de espaços, utilizando vocabulário pertinente nos jogos, nas brincadeiras 
e nas diversas situações nas quais as crianças considerarem necessário essa ação, por meio 
de desenhos, croquis, plantas baixas, mapas e maquetes, desenvolvendo noções de 
tamanho, de lateralidade, de localização, de direcionamento, de sentido e de vistas. 
27. Ler, identificar e representar frações (menores ou maiores que a unidade), associando-as 
ao resultado de uma divisão ou ao significado de parte de um todo. 
28. Resolver problemas de adição e subtração envolvendo números racionais. 
29. Identificar diferentes tipos de frações, números mistos e suas equivalências,  
30. Efetuar adição e subtração com números na forma fracionária 
31. Conhecimento e reconhecimento das principais porcentagens (10%, 25%, 50%, 75% e 
100%). 
32. Interpretação, resolução e criação de situações problemas com sistema monetário 
brasileiro (cédulas e moedas), unidade de medida de tempo (mês, ano, bimestre, trimestre, 
semestre, horas, minutos, segundos), frações e porcentagens. 
33. Reconhecimento e aplicação das unidades de medidas, estabelecendo relações: kg, g, 
km, m, cm, mm, l, ml e tempo: mês, ano, bimestre, trimestre, semestre, horas, minutos, 
segundos. 
34. Resolver problemas que envolvam a noção de proporcionalidade entre duas grandezas. 
35. Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento, área, 
perímetro, massa, tempo, temperatura e capacidade. 
36. Verificar que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes, assim como 
figuras que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes. 
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37. Reconhecer volume como grandeza associada a sólidos geométricos e medir volume por 
meio de empilhamento de cubos. 
38. Interpretar dados apresentados por meio de tabelas e gráficos. 
39. Organizar dados coletados por meio de gráfico e tabelas e produzir texto escrito para 
síntese dos resultados. 
40. Interpretação e elaboração de listas, tabelas simples, tabelas de dupla entrada, gráfico 
de barras para comunicar a informação obtida, identificando diferentes categorias. 
41. Produção de textos escritos a partir da interpretação de gráficos e tabelas. 
42. Resolução e elaboração de problema a partir das informações de um gráfico. 
43. Leitura, interpretação e transposição de informações em diversas situações e diferentes 
configurações (do tipo: anúncios, gráficos, tabelas, propaganda), utilizando-as na 
compreensão de fenômenos sociais e na comunicação, agindo de forma efetiva na realidade 
em que vive. 

 

5.3.6 Matemática: 6º Ano 
 

1. Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação) com números 
naturais divisão euclidiana. 
2. Problemas sobre medidas envolvendo grandezas como comprimento, massa, tempo, 
temperatura, área, capacidade e volume. 
3. Propriedades da igualdade. 
4. Cálculo de probabilidade como a razão entre o número de resultados favoráveis e o total 
de resultados possíveis em um espaço amostral equiprovável. Cálculo de probabilidade por 
meio de muitas repetições de um experimento (frequências de ocorrências e probabilidade 
frequentista). 
5. Fluxograma para determinar a paridade de um número natural. Múltiplos e divisores de 
um número natural. Números primos e compostos. 
6. Frações: significados (parte/todo, quociente), equivalência, comparação, adição e 
subtração; cálculo da fração de um número natural; adição e subtração de frações. 
7. Problemas que tratam da partição de um todo em duas partes desiguais, envolvendo 
razões entre as partes e entre uma das partes e o todo. 
8. Cálculo de probabilidade como a razão entre o número de resultados favoráveis e o total 
de resultados possíveis em um espaço amostral equiprovável. Cálculo de probabilidade por 
meio de muitas repetições de um experimento (frequências de ocorrências e probabilidade 
frequentista). 
9. Cálculo de porcentagens por meio de estratégias diversas, sem fazer uso da “regra de 
três”. 
10. Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação) com números 
racionais. 
11. Sistema de numeração decimal: características, leitura, escrita e comparação de 
números naturais e de números racionais representados na forma decimal. 
12. Aproximações de números para múltiplos de potências de 10. 
13. Leitura e interpretação de tabelas e gráficos (de colunas ou barras simples ou múltiplas) 
referentes a variáveis categóricas e variáveis numéricas. 
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14. Coletas de dados, organização e registro. Construção de diferentes tipos de gráficos para 
representá-los e interpretação das informações. 
15. Diferentes tipos de representação de informações: gráficos e fluxogramas. 
16. Plano cartesiano: associação dos vértices de um polígono a pares ordenados. 
17. Construções de retas paralelas e perpendiculares, fazendo uso de réguas, esquadros e 
softwares. 
18. Polígonos: classificações quanto ao número de vértices, às medidas de lados e ângulos e 
ao paralelismo e perpendicularismo dos lados. 
19. Construções de figuras semelhantes: ampliação e redução de figuras planas em malhas 
quadriculadas. 
20. Perímetro de um quadrado como grandeza proporcional à medida do lado. 
21. Plantas baixas e vistas aéreas. 
22. Prismas e pirâmides: planificações e relações entre seus elementos (vértices, faces e 
arestas). 
23. Ângulos: noção, usos e medida. 

 

5.3.7 Matemática: 7º Ano 
 

1. Múltiplos e divisores de um número natural. 
2. Números inteiros: usos, história, ordenação, associação com pontos da reta numérica e 
operações. 
3. Frações e seus significados: como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e 
operador. 
4. Números racionais na representação fracionária e na decimal: usos, ordenação e 
associação com pontos da reta numérica e operações. 
5. Linguagem algébrica: variável e incógnita. 
6. Equações polinomiais do 1º grau. 
7. Equivalências de expressões algébricas: identificação da regularidade de uma sequência 
numérica. 
8. Problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente 
proporcionais. 
9. Cálculo de porcentagens e de acréscimos e decréscimos simples. 
10. Experimentos aleatórios: espaço amostral e estimativa de probabilidade por meio de 
frequência de ocorrências. 
11. Pesquisa amostral e pesquisa censitária. Planejamento de pesquisa, coleta e organização 
dos dados, construção de tabelas e gráficos e interpretação das informações. 
12. Gráficos de setores: interpretação, pertinência e construção para representar conjunto 
de dados. 
13. Estatística: média e amplitude de um conjunto de dados. 
14. Polígonos regulares: quadrado e triângulo equilátero. 
15. Equivalência de área de figuras planas: cálculo de áreas de figuras que podem ser 
decompostas por outras, cujas áreas podem ser facilmente determinadas como triângulos e 
quadriláteros. 
16. Triângulos: construção, condição de existência e soma das medidas dos ângulos internos. 
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17. Problemas envolvendo medições. 
18. Cálculo de volume de blocos retangulares, utilizando unidades de medida convencionais 
mais usuais. 
19. Transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano: multiplicação das 
coordenadas por um número inteiro e obtenção de simétricos em relação aos eixos e à 
origem. 
20. Simetrias de translação, rotação e reflexão. 
21. Relações entre os ângulos formados por retas paralelas intersectadas por uma 
transversal. 
22. A circunferência como lugar geométrico. 
23. Medida do comprimento da circunferência (razão para estimar o PI). 

 

5.3.8 Matemática: 8º Ano 
 

1. O princípio multiplicativo da contagem. 
2. Potenciação e radiciação. 
3. Notação científica. 
4. Porcentagens. 
5. Variação de grandezas: diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não 
proporcionais. 
6. Dízimas periódicas: fração geratriz. 
7. Valor numérico de expressões algébricas. 
8. Estudo dos polinômios. 
9. Associação de uma equação linear de 1º grau a uma reta no plano cartesiano. 
10. Sistema de equações polinomiais de 1º grau: resolução algébrica e representação no 
plano cartesiano. 
11. Sequências recursivas e não recursivas. 
12. Equação polinomial de 2º grau do tipo ax2 = b. 
13. Área de figuras planas. Área do círculo e comprimento de sua circunferência. 
14. Volume de cilindro reto. Medidas de capacidade. 
15. 4. Construções geométricas: ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares. 
16. 4.1 Mediatriz e bissetriz como lugares geométricos: construção e problemas. 
17.  Congruência de triângulos e demonstrações de propriedades de quadriláteros. 
18.  Transformações geométricas: simetrias de translação, reflexão e rotação. 
19. Princípio multiplicativo da contagem. Soma das probabilidades de todos os elementos de 
um espaço amostral. 
20. Pesquisas censitária ou amostral. Planejamento e execução de pesquisa amostral. 
21. Organização dos dados de uma variável contínua em classes. 
22. Gráficos de barras, colunas, linhas ou setores e seus elementos constitutivos e 
adequação para determinado conjunto de dados. 
23. Medidas de tendência central e de dispersão. 
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5.3.9 Matemática: 9º Ano 
 

1. Necessidade dos números reais para medir qualquer segmento de reta. Números 
irracionais: reconhecimento e localização de alguns na reta numérica. 
2. Números reais: notação científica e problemas. 
3. Unidades de medida para medir distâncias muito grandes e muito pequenas. Unidades de 
medida utilizadas na informática. 
4. Potências com expoentes negativos e fracionários. 
5. Operações com números reais. 
6. Razão entre grandezas de espécies diferentes. 
7. Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. 
8. Porcentagens: problemas que envolvem cálculo de percentuais sucessivos. 
9. Expressões algébricas: fatoração e produtos notáveis. Resolução de equações polinomiais 
do 2º grau por meio de fatorações e pela fórmula resolutiva. 
10. Funções: representações numérica, algébrica e gráfica. 
11. Demonstrações de relações entre os ângulos formados por retas paralelas intersectadas 
por uma transversal. 
12. Retas paralelas cortadas por transversais: teoremas de proporcionalidade e verificações 
experimentais. 
13. Semelhança de triângulos. 
14. Polígonos regulares. 
15. Relações métricas no triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras: verificações 
experimentais e demonstração. 
16. Distância entre pontos no plano cartesiano. 
17. Volume de prismas e cilindros. 
18. Análise de gráficos divulgados pela mídia: elementos que podem induzir a erros de 
leitura ou de interpretação. 
19. Leitura, interpretação e representação de dados de pesquisa expressos em tabelas de 
dupla entrada, gráficos de colunas simples e agrupadas, gráficos de barras e de setores e 
gráficos pictóricos. 
20. Planejamento e execução de pesquisa amostral e apresentação de relatório. 
21. Análise de probabilidade de eventos aleatórios: eventos dependentes e independentes. 
22. Vistas ortogonais de figuras espaciais. 
23. Relações entre arcos e ângulos na circunferência de um círculo. 
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6. ENSINO FUNDAMENTAL: ÁREA DE 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

6.1. Competências 
 

1) Estabelecer relações interdisciplinares entre as linguagens química, física e biológica 

na leitura e interpretação de diferentes fenômenos, bem como relacionar as Ciências 

da Natureza com outros campos do conhecimento, contextualizando 

acontecimentos. 

 

2) Compreender as complexas relações existentes entre os elementos que compõe o 

ambiente, refletindo de forma crítica e consciente sobre a importância da 

sustentabilidade na garantia da vida das futuras gerações. 

 

3) Desenvolver o desejo da pergunta e a inquietude na elaboração de propostas, 

construindo, refutando e reconstruindo hipóteses, levando em consideração o 

conhecimento voltado para o bem da humanidade, partindo sempre das dificuldades 

e necessidades locais. 

 

4) Compreender que o conhecimento não corresponde a uma verdade eterna, desta 

forma produzindo saberes, construindo alternativas e modificando pontos de vista, 

argumentando com ética e alteridade e respeitando outras formas de conhecer. 

 

5) Refletir com autonomia, realizando escolhas certas e éticas para resolver os desafios 

da vida, utilizando-se para isso o conhecimento científico e o raciocínio sobre o que 

aprendeu, modificando o espaço de vivência, sempre que necessário. 



 
 
 

 

225 

               

           

 

6) Analisar diferentes dados pesquisados ou apresentados por outras construções com 

discernimento, ética e compromisso com a verdade, interpretando-os a partir de 

pontos de vistas variados, levando em consideração a opinião do outro. 

 

7) Estabelecer relações entre o senso comum e o conhecimento científico, valorizando 

os saberes e compreendendo a importância deles ao longo dos tempos, refletindo 

sobre a importância do estudo e da pesquisa para o desenvolvimento da sociedade. 

 

8) Compreender que o domínio do conhecimento científico é desigual no mundo, bem 

como não é toda a população que faz uso dos avanços das pesquisas, como a 

medicina, refletindo sobre os riscos para a vida com uso inadequado de produtos 

químicos ou alterados biologicamente. 

 

9) Utilizar-se das mais variadas linguagens para compreender os conceitos construídos, 

como as imagens, os gráficos, os textos verbais, os signos tecnológicos, as 

informações globalizadas e a troca de experiências no contexto da sala de aula.
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6.2 Conceito 

6.2.1 Matéria e Energia 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
IA

S
 

ANOS COMPETÊNCIA CONCEITUAL 
 

HABILIDADES 
 

 
1º ANO EF 

 
Relacionar os diferentes objetos do 
cotidiano, levando em consideração os 
materiais que os formam.  

 
1. Reconhecer as diferenças existentes nos objetos, classificando-os por 
atributo. 
2. Identificar as características de cada material. 
3. Comparar e relacionar diferentes objetos conforme texturas, tamanho, 
forma, cor, dureza, massa, função e utilidade. 
4. Identificar a matéria-prima de diferentes objetos do cotidiano. 
5. Compreender a importância de cuidar dos materiais evitando o 
desperdício e o descarte inadequado, relacionando com os possíveis 
problemas ambientais que possam ser gerados.  
 

 
2º ANO EF 

 
Conhecer propriedades, usos dos materiais, 
relacionando com a prevenção dos acidentes 
domésticos. 
 

 
1. Relacionar os diferentes objetos do cotidiano, levando em consideração 
os materiais que os formam. 
2. Identificar objetos do cotidiano, observando e descrevendo de que 
materiais são feitos. 
3. Reconhecer os diferentes usos dos materiais, conforme suas funções, 
manuseio adequado e periculosidade. 
4. Observar as transformações dos objetos através das gerações (objetos de 
família). 
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5. Discutir os cuidados necessários à prevenção de acidentes domésticos 
(objetos cortantes e infláveis, eletricidade, produtos de limpeza, 
medicamentos, etc.). 
 

 
 

3º ANO EF 

 
Reconhecer os efeitos da luz e do som para a 
saúde do ser humano, compreendendo a 
necessidade da energia para a construção de 
diferentes materiais. 
 
 

 
1. Conhecer propriedades, usos dos materiais e relacionar com a prevenção 
dos acidentes domésticos. 
2. Explorar sons diferenciando-os quanto a timbre, altura, intensidade 
sonora. 
3. Analisar e diferenciar sons oriundos de fenômenos da natureza, 
instrumentos musicais e outros. 
4. Observar os efeitos da passagem de luz e identificar suas alterações. 
5. Reconhecer os benefícios e malefícios do som e da luz, para o homem e 
para o ambiente. 
 

 
 

4º ANO EF 

 
Conhecer diferentes tipos de misturas, 
identificando as suas transformações. 

 
1. Reconhecer os efeitos da luz e do som para a saúde do ser humano, bem 
como compreender a necessidade da energia para a construção de 
diferentes materiais. 
2. Realizar experiências promovendo misturas do cotidiano do aluno. 
3. Analisar os efeitos das misturas realizadas e as suas transformações. 
4. Identificar os estados físicos da matéria, sua reversibilidade e variação 
quanto às temperaturas.  
 

 
 

5º ANO EF 

 
Perceber as propriedades físicas da matéria, 
identificando os ciclos de transformação 
quanto a origem, consumo e destino final. 

 
1.Conhecer diferentes tipos de misturas e identificar as suas 
transformações. 
2.Diferenciar misturas homogêneas e heterogêneas a partir de 
experimentações. 
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3. Identificar os tipos de resíduos produzidos no cotidiano, refletindo sobre 
o consumo sustentável. 
4. Separar de forma correta os diferentes tipos de resíduo, conhecendo as 
possíveis consequências da não separação. 
5. Conhecer sobre os diferentes destinos dos resíduos gerados (aterro, 
reciclagem, compostagem, reutilização).  
 

 
 

6º ANO EF 
 

 
Classificar os diferentes tipos de misturas e 
suas transformações químicas e físicas. 

 
1. Perceber as propriedades físicas da matéria identificando os ciclos de 
transformação quanto à origem, ao consumo e destino final. 
2. Diferenciar as transformações físicas e químicas. 
3. Compreender a densidade dos diferentes materiais. 
4. Classificar as misturas homogênea e heterogênea. 
5. Identificar os impactos ambientais causados por substâncias diversas. 
6. Vivenciar os diferentes tipos de misturas e suas transformações químicas 
e físicas. 
 

 
 

7º ANO EF 

 
Compreender as matrizes energéticas 
existentes e suas consequências nos 
diferentes ecossistemas. 

 
1. Classificar os diferentes tipos de misturas e suas transformações químicas 
e físicas. 
2. Investigar os diferentes tipos de energias. 
3. Conhecer os processos de transformações de energia. 
4. Discutir o uso de diferentes matrizes energéticas e sua aplicação nos 
ecossistemas. 
 

 
 

8º ANO EF 

 
Reconhecer fontes de energia e suas 
transformações, relacionando com o 
consumo consciente. 

 
1. Compreender as matrizes energéticas existentes e suas consequências 
nos diferentes ecossistemas. 
2. Compreender o que são energias renováveis e não renováveis. 
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3. Discutir os impactos dos diferentes tipos de energias e o consumo 
consciente. 
4. Reconhecer as vantagens e desvantagens ambientais e econômicas dos 
tipos de energias. 
 

 
9º ANO EF 

 
Conhecer a estrutura da matéria, 
evidenciando as suas transformações por 
meios de reações químicas, percebendo a 
utilização de elementos radioativos aplicados 
à saúde. 

 
1. Reconhecer fontes de energia e suas transformações relacionando com o 
consumo consciente. 
2. Identificar as diferentes propriedades da matéria. 
3. Analisar as estruturas da matéria. 
4. Conhecer os elementos químicos e suas fontes na natureza. 
5. Analisar as possíveis aplicações de elementos químicos na saúde. 
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6.2.2 Sustentabilidade Socioambiental 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
IA

S
 

ANOS COMPETÊNCIA CONCEITUAL 
 

HABILIDADES 
 

 
1º ANO EF 

 
Vivenciar ações que promovam o respeito 
pela natureza numa sociedade sustentável 
global. 

 
1. Refletir sobre as ações da comunidade no ambiente da escola, reparando 
e opinando sobre elas. 
2. Separar os resíduos produzidos no ambiente escolar corretamente. 
3. Pensar e agir de forma a evitar o desperdício de água, energia, alimentos. 
4. Observar e conhecer o processo de desenvolvimento das plantas e os 
cuidados necessários. 
5. Refletir sobre o consumo sustentável, evitando alimentos industrializados. 
  

 
2º ANO EF 

 
Identificar ações de responsabilidade de 
cuidado de uns para com os outros e para 
futuras gerações. 

 
1. Vivenciar ações que promovam o respeito pela natureza numa sociedade 
sustentável global. 
2. Conhecer a importância da separação correta dos resíduos. 
3. Explorar técnicas de plantio dentro do ambiente escolar. 
4. Conservar o patrimônio escolar, utilizando-o de forma adequada.  
 

 
 

3º ANO EF 

 
Promover práticas de proteção dos recursos 
naturais, partindo do cotidiano para outros 
locais do município. 

 
1. Identificar ações de responsabilidade de cuidado de uns para com os 
outros e para futuras gerações. 
2. Conhecer diferentes tipos de poluição. 
3. Conhecer os diferentes ambientes do município, a partir de saída de 
campo, imagens, observando diferenças e semelhanças com a sua realidade. 
4. Engajar-se em ações voltadas para o cuidado com o meio ambiente na 
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comunidade que está inserido. 

 
 

4º ANO EF 

 
Compreender processos, práticas e 
procedimentos da investigação científica nas 
ações de sustentabilidade. 

 
1. Promover práticas de proteção dos recursos naturais, partindo do 
cotidiano para outros locais do município. 
2. Conhecer empreendimentos que visem a sustentabilidade e o cuidado 
com o meio ambiente. 
3. Identificar diferentes formas de produção de energia sustentável. 
4. Identificar os meios de transporte sustentáveis. 
 

 
 

5º ANO EF 

 
Compreender os fenômenos naturais, 
reconhecendo que os mesmos podem ter 
consequências diferentes conforme o 
contexto social que ocorrem. 

 
1. Compreender processos, práticas e procedimentos da Investigação 
científica nas ações de sustentabilidade. 
2. Reconhecer as áreas de risco do município. 
3. Analisar e refletir sobre as consequências das ações humanas sobre a 
natureza. 
4. Observar as variações climáticas e suas consequências para a sociedade. 
 

 
 

6º ANO EF 
 

 
Distinguir diferentes impactos 
socioambientais, contextualizando-os 
conforme os diferentes locais que ocorrem. 
 

 
1. Conhecer os impactos ambientais locais. 
2. Verificar os locais em que ocorrem determinados impactos ambientais. 
3-Discutir as causas e consequências dos impactos ambientais locais. 
4. Promover ações preventivas. 
 

 
 

7º ANO EF 

 
Propor ações de proteção dos ecossistemas e 
do patrimônio natural e público, refletindo 
sobre acontecimentos locais, comparando-os 
com os globais. 

 
1. Comparar os impactos positivos e negativos nos recursos naturais. 
2. Debater as ações de proteção dos ecossistemas locais, patrimônio natural 
e público. 
3. Promover ações de proteção dos ecossistemas locais, patrimônio natural 
e público. 
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4. Conhecer os eventos ambientais globais. 
5. Relacionar acontecimentos locais, comparando-os com os globais. 
 

 
 

8º ANO EF 

 
Articular ações de prevenção e recuperação 
da qualidade ambiental, auxiliando na 
construção e aplicação das políticas públicas. 

 
1. Discutir informações técnicas sobre a qualidade ambiental. 
2. Identificar as políticas públicas locais em prol do meio ambiente. 
3. Aplicar ações de prevenções ambientais locais. 
 

 
 

9º ANO EF 

 
Construir propostas de forma consciente, 
reflexiva e crítica, referentes à preservação 
ambiental, utilizando-se das linguagens da 
química, física e da biologia, 
contextualizando os acontecimentos 
ambientes nas diferentes escalas da 
sociedade amparadas em políticas públicas. 
 

 
1. Discutir hábitos sustentáveis no uso dos recursos naturais para 
preservação ambiental local. 
2. Relacionar a linguagem da química, física e biologia no contexto 
ambiental. 
3. Interpretar dados estatísticos dos eventos naturais. 
4. Promover ações sustentáveis. 
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6.2.3 Terra e Universo 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
IA

S
 

ANOS COMPETÊNCIA CONCEITUAL 
 

HABILIDADES 
 

 
 
        1º ANO EF 

 
Identificar a diversidade biológica 
relacionando com a escala de tempo.   

 
1. Expressar hipóteses, descobertas, questionamentos sobre os elementos 
da natureza.   
2. Reconhecer os dias da semana, meses e as estações do ano através do 
calendário, conforme a região. 
3. Identificar as atividades do cotidiano que são realizadas em cada período 
do dia, nomeando-os.  
4. Comparar as atividades diárias do ser humano com os outros seres vivos. 
 

 
 

2º ANO EF 

 
Perceber os fatores que interferem na escala 
de tempo e sua influência no cotidiano. 

 
1. Identificar a diversidade biológica relacionando com a escala de tempo.  
 2. Observar a passagem de tempo a partir da observação das posições do 
Sol e das sombras. 
3. Analisar a importância do Sol para os seres vivos, compreendendo seus 
benefícios e possíveis malefícios. 
4. Investigar, através de experimentos, o efeito da luz solar sobre diferentes 
objetos e ambientes. 
 

 
 

3º ANO EF 

 
Reconhecer as características do planeta 
relacionando com os fatores do cotidiano 
(culturais, ambientais).  

 
1. Perceber os fatores que interferem na escala de tempo e sua influência no 
cotidiano. 
2. Identificar as características da Terra, a partir de mapas, modelos, 
ilustrações, vídeos, palestras. 



 
 
 

 

234 

  

3. Conhecer a importância e influência dos astros para os diversos povos e 
culturas. 
4. Perceber a mudança entre dia e noite através do movimento de rotação 
da Terra. 
5. Reconhecer diferentes tipos de solos, suas características principais e as 
possibilidades de uso, incluindo o plantio. 
 

 
 

4º ANO EF 

 
Localizar-se no tempo e espaço, aplicando a 
realidade local através de registros 
periódicos. 

 
1. Reconhecer as características do planeta, relacionando-as com os fatores 
do cotidiano (culturais, ambientais). 
2. Conhecer os movimentos da Terra e da Lua e suas influências no dia a dia. 
3. Localizar os pontos cardeais por meio do uso da bússola, da posição do Sol 
e com o uso de mapas e outros. 
4. Compreender que a Terra tem formato esférico.  
 

 
 

5º ANO EF 

 
Compreender e explorar de diferentes 
formas os fenômenos e as regularidades local 
e global. 

 
1. Localizar-se no tempo e espaço aplicando a realidade local através de 
registros periódicos. 
2. Identificar os movimentos da Terra e suas consequências. 
3. Conhecer diferentes instrumentos para observação e registro de imagens 
de estrelas, constelações, universo. 
4. Identificar e representar as fases da Lua, reconhecendo-as com a 
passagem do tempo. 
5. Reconhecer fenômenos ambientais e climáticos e sua influência em 
Portão e a nível global. 
 

 
 

6º ANO EF 

 
Compreender as características (físicas, 
químicas e biológicas) da Terra, relacionando 

 
1. Compreender de diferentes formas os fenômenos e as regularidades local 
e global. 
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 suas influências sobre a vida cotidiana. 2. Compreender o processo de formação do planeta Terra. 
3. Identificar as características da atmosfera, biosfera e hidrosfera. 
4. Caracterizar na litosfera, a presença de fósseis e os impactos ambientais. 
5. Investigar as características (físicas, químicas e biológicas) da Terra, 
relacionando suas influências sobre a vida cotidiana. 
 

 
 

7º ANO EF 

 
Inferir sobre causa e consequência dos 
fenômenos e eventos naturais e a influência 
antrópica sobre os mesmos.  

 
1. Compreender as características (físicas, químicas e biológicas) da Terra 
relacionando suas influências sobre a vida cotidiana. 
2. Reconhecer os fenômenos naturais e a influência dos seres humanos. 
3. Reconhecer ações antrópicas sobre o planeta e áreas locais. 
4. Conhecer os efeitos dos fenômenos naturais. 
5. Discernir sobre causa e consequência dos fenômenos e eventos naturais e 
a influência antrópica sobre os mesmos. 

 

 
 

8º ANO EF 

 
Compreende de forma crítica e consciente a 
dinâmica da Terra no sistema solar, 
refletindo sobre a influência dos fenômenos 
planetários.  

 
1. Inferir sobre causa e consequência dos fenômenos e eventos naturais e a 
influência antrópica sobre os mesmos. 
2. Identificar as fases da lua e sua influência nos fatores físicos na 
biodiversidade. 
3. Relacionar a dinâmica do planeta e sua inclinação com a influência nos 
fatores físicos e na biodiversidade. 
4. Relacionar as alterações climáticas com saúde local. 
5. Discutir sobre a produção agrícola local e a sua influência na 
biodiversidade. 

 
 

 
 

 
Compreender as condições de suporte à vida 

 
1. Compreender de forma crítica e consciente a dinâmica da Terra no 
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9º ANO EF no planeta Terra, relacionando com outros 
astros e com a preservação dos seres vivos. 

sistema solar, refletindo sobre a influência dos fenômenos planetários. 
2. Conhecer os elementos essenciais para a promoção da vida do planeta 
Terra. 
3. Formular hipóteses por meio de debates e propostas sobre o futuro do 
planeta. 
4. Discutir sobre a evolução tecnológica da exploração espacial. 
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6.2.4 Vida e Evolução 

C
O

M
P

E
T

Ê
N

C
IA

S
 

ANOS COMPETÊNCIA CONCEITUAL 
 

HABILIDADES 
 

 
 

1º ANO EF 

 
Compreender a existência de diferentes 
formas de vida e suas características 
adaptativas corporais e ambientais, 
valorizando-as. 

 
1. Reconhecer as modificações que ocorrem no ambiente, entendendo que 
nem todos os seres vivos se desenvolvem da mesma forma, respeitando as 
diferenças. 
2. Identificar, nomear e representar as partes do corpo humano e identificar 
suas características, comparando com os demais seres vivos. 
3. Compreender as necessidades e as transformações do próprio corpo, 
reconhecendo suas fases. 
4. Vivenciar hábitos saudáveis de alimentação e de higiene pessoal e social. 
5. Reconhecer as vacinas como formas de prevenção a doenças, com o uso 
da carteira de vacinação, palestras. 
6. Conhecer e respeitar os diferentes modos de vida dos seres vivos. 
 

 
 

2º ANO EF 

 
Relacionar os fatores bióticos e abióticos com 
a manutenção da vida, cuidando e 
respeitando o ambiente. 

 
1. Compreender a existência de diferentes formas de vida e suas 
características adaptativas corporais e ambientais, valorizando-as. 
2. Reconhecer o Sol, o ar e a água como fatores essenciais para a 
sobrevivência dos seres vivos. 
3. Observar os animais do seu cotidiano, reconhecendo suas características 
físicas, habitat, alimentação, locomoção, respeitando-os. 
4. Identificar as partes das plantas conhecendo suas funções. 
5. Compreender a inter-relação entre animais e plantas, reconhecendo a 
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dependência de ambos para a sua sobrevivência (cadeia alimentar). 
 

 
 

3º ANO EF 

 
Reconhecer a evolução da flora e fauna locais 
a partir da organização ambiental atual, 
identificando problemas que contribuíram 
para a extinção de espécies. 

 
1. Relacionar os fatores bióticos e abióticos com a manutenção da vida, 
cuidando e respeitando o ambiente. 
2. Identificar e classificar exemplares mais comuns de flora e de fauna 
existentes na comunidade, abrangendo modo de vida, adaptação, 
reprodução, alimentação. 
3. Conhecer os diferentes ambientes do município de Portão, a partir de 
saídas de campo, explorando os arroios, vegetação, fauna. 
4. Compreender como as atividades humanas podem interferir negativa ou 
positivamente no ambiente. 
 

 
 

4º ANO EF 

 
Identificar as inter-relações entre os seres 
vivos e não vivos levando em consideração 
macro e microrganismos locais. 

 
1. Reconhecer a evolução da flora e fauna locais a partir da organização 
ambiental atual, identificando problemas que contribuíram para a extinção 
de espécies. 
2.Identificar os seres vivos da região a partir de imagens, vídeos, saídas de 
campo. 
3. Investigar a importância da fotossíntese para a produção de alimentos. 
4. Vivenciar as ações da umidade, do calor e dos microrganismos na 
conservação e na decomposição de alimentos. 
5. Conhecer os processos de coleta de resíduos e tratamento de água e 
esgoto, relacionando com a disseminação de doenças. 
6. Construir a cadeia alimentar a qual fazem parte. 
 

 
 

5º ANO EF 

 
Compreender o sistema nutricional do corpo 
e a importância de uma alimentação 

 
1. Identificar as inter-relações entre os seres vivos e não vivos levando em 
consideração macro e microrganismos locais. 
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saudável, valorizando a produção local. 2. Identificar as partes, as funções e as doenças relacionadas aos sistemas: 
respiratório, digestório e circulatório. 
3. Classificar os alimentos (proteínas, carboidratos, lipídios e vitaminas), 
conhecendo a importância de uma alimentação saudável e equilibrada. 
4. Reconhecer a alimentação mais adequada para cada período do dia.  
5. Conhecer o cardápio escolar identificando a origem da produção dos 
alimentos, valorizando-os e evitando o desperdício.  
 

 
 

6º ANO EF 
 

 
Reconhecer os níveis de organização dos 
seres vivos, com a compreensão dos sistemas 
locomotor, nervoso e sensorial. 

 
1. Compreender o sistema nutricional do corpo e a importância de uma 
alimentação saudável, valorizando a produção local. 
2. Entenderas teorias da origem da vida. 
3. Reconhecer as características dos seres vivos. 
4. Compreender as funções do sistema nervoso, sensorial e locomotor. 
5. Relacionar o sistema nervoso com o sensorial e motor. 
6. Reconhecer as estruturas do sistema nervoso, sensorial e locomotor 
(sistema esquelético e muscular). 
7. Refletir de forma crítica sobre as consequências dos atos cotidianos para 
o comprometimento do sistema nervoso, sensorial e motor. 

 

 
 

7º ANO EF 

 
Investigar a realidade social e ambiental local 
propondo ações preventivas e de 
recuperação. 

 
1. Reconhecer os níveis de organização dos seres vivos, com a compreensão 
dos sistemas locomotor, nervoso e sensorial. 
2. Caracterizar os diferentes ecossistemas e suas importâncias. 
3. Identificar os ecossistemas locais estabelecendo relações com os 
brasileiros. 
4. Discutir os problemas socioambientais locais. 
5. Promover ações de sensibilização em relação aos recursos naturais locais. 
6. Investigar os indicadores locais de saúde pública. 
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8º ANO EF 

 
Entender os processos reprodutivos dos 
seres vivos e suas diferentes implicações na 
manutenção da vida. 

 
1. Investigar a realidade social e ambiental local, propondo ações 
preventivas e de recuperação. 
2. Compreender as formas de reprodução dos seres vivos. 
3. Diferenciar a reprodução sexuada e assexuada. 
4. Conhecer os mecanismos de transmissão e prevenção das DST. 
5. Identificar os métodos contraceptivos e a responsabilidade de ambos. 
6. Discutir sobre orientação sexual. 
7. Respeitar a diversidade de gêneros, refletindo sobre preconceito na 
coletividade. 
8. Analisar dados locais, regionais e nacionais referentes à saúde pública. 
9. Avaliar as políticas públicas referente a saúde. 
 

 
 

9º ANO EF 

 
Compreender a evolução genética e a 
importância da diversidade biológica, 
posicionando-se com argumentos e ações 
que valorizem a biodiversidade dos 
ecossistemas.  

 
1. Entender os processos reprodutivos dos seres vivos e suas diferentes 
implicações na manutenção da vida. 
2. Entender as estruturas celulares, DNA, cromossomos e suas alterações. 
3. Conhecer-se a partir das noções básicas da primeira Lei de Mendel. 
4. Comparar as teorias de evolução. 
5. Identificar a diversidade biológica local. 
6. Reconhecer a importância da biodiversidade na sobrevivência humana. 
7. Refletir de forma crítica e construtiva sobre segregação racial relacionada 
a constituição genética do ser humano. 
8. Promover ações de proteção aos ecossistemas locais. 
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6.3. Conteúdos do componente curricular 

da área de Ciências da Natureza 

 

6.3.1 Ciências da Natureza: 1º Ano 
 
1. Alimentação saudável e consciente. 
2. Características dos materiais. 
3. Respeito à natureza. 
4. Escalas de tempo. 
5. Respeito à diversidade. 
6. Corpo Humano e cuidados (higiene, saúde e respeito). 
7. Vacinas e doenças. 

 

6.3.2 Ciências da Natureza: 2º Ano 
 

1. Alimentação saudável e consciente. 
2. Propriedades e usos dos materiais. 
3. Prevenção de acidentes domésticos. 
4. Sociedade sustentável. 
5. Movimento aparente do Sol no céu. 
6. O Sol como fonte de luz e calor. 
7. Seres vivos no ambiente. 
8. Plantas. 
9. Corpo Humano e cuidados (higiene, saúde e respeito). 
10. Vacinas e doenças. 

 

6.3.3 Ciências da Natureza: 3º Ano 
 
1. Estudo e prevenção dos acidentes domésticos mais comuns.  
2. Saúde auditiva e visual. 
3. Efeito da luz nos materiais. 
4. Produção de som. 
5. Responsabilidade ambiental 
6. Tipos de poluição do município. 
7. Características da Terra. 
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8. Observação do céu. 
9. Uso do solo.  
10. Fauna e flora locais. 
11. Preservação ambiental local. 
12. Corpo Humano e cuidados (higiene, saúde e respeito). 
13. Vacinas e doenças. 
14. Alimentação saudável e consciente. 
 
 

6.3.4 Ciências da Natureza: 4º Ano 
 
1. Misturas e transformações reversíveis e não reversíveis.  
2. Processos relativos à sustentabilidade. 
3. Recursos naturais regionais. 
4. Preservação ambiental. 
5. Energia sustentável.  
6. Os pontos cardeais. 
7. Calendário. 
8. Fenômenos cíclicos.  
9. Cadeia alimentar. 
10. Fotossíntese. 
11. Extinção de espécies nativas regionais. 
12. Conservação e na decomposição de alimentos. 
13. Tratamento de água e esgoto e disseminação de doenças. 
14. Corpo Humano e cuidados (higiene, saúde e respeito). 
15. Vacinas e doenças. 
16. Alimentação saudável e consciente. 
 

6.3.5 Ciências da Natureza: 5º Ano 
 
1. Alimentação saudável e consciente. 
2. Misturas homogêneas e heterogêneas. 
3. Substâncias solúveis e insolúveis. 
4. Tipos de resíduos (sólidos, líquidos e gasosos). 
5. Classificação de resíduos (perigosos, industriais, domésticos entre outros). 
6. Diferenças de destino final de resíduos e rejeitos (compostagem, reciclagem, lixão, 
aterros, queima). 
7. Poluição da água, do solo e do ar. 
8. Consumo sustentável. 
9. Princípios da sustentabilidade (reduzir, reutilizar, reciclar). 
10. Método científico. 
11. Áreas de risco do município. 
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12. Problemas ambientais naturais e de origem antrópica. 
13. Características climáticas locais. 
14. Pontos cardeais e colaterais. 
15. Movimento de rotação e translação e suas consequências. 
16. Localização em mapas o uso de coordenadas geográficas (paralelos e meridianos), 
constelações. 
17. Fases da lua. 
18. Características ambientais do município (vegetação, pluviosidade, temperatura, clima). 
19. Catástrofes ambientais (local/global) naturais e antrópicas. 
20. Elementos bióticos e abióticos e suas relações na natureza. 
21. Cadeia alimentar.  
22. Sistema respiratório. 
23. Sistema digestório. 
24. Sistema circulatório. 
25. Doenças, prevenções e relações dos sistemas do corpo humano. 
26. Vacinas e doenças. 
27. Origem e classificação dos alimentos. 
 

6.3.6 Ciências da Natureza: 6º Ano 
 
1. Sistema locomotor, nervoso e sensorial. 
2. Características gerais dos seres vivos. 
3. Estudo da célula.- Estudo da célula. 
4. Misturas homogêneas e heterogêneas. 
5. Separação materiais. 
6. Materiais sintéticos. 
7. Impactos ambientais.  
8. Planeta Terra. 
9. Atmosfera. 
10. Biosfera. 
11. Hidrosfera. 
12. Litosfera. 
 

6.3.7 Ciências da Natureza: 7º Ano 
 
1. Saúde pública local. 
2. Máquinas simples. 
3. Formas de propagação do calor. 
4. Fontes energéticas. 
5. Ecossistemas 
6. Fenômenos naturais e antrópicos. 
7. Impactos ambientais. 
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8. Ecossistemas brasileiros.  
9. Problemas socioambientais locais. 
10. Recursos naturais. 
 

6.3.8 Ciências da Natureza: 8º Ano 
 

1. Fontes energéticas. 
2. Consumo consciente de energia. 
3. Políticas Públicas. 
4. Clima. 
5. Terra e Sistema solar. 
6. Reprodução dos seres vivos. 
7. Sexualidade e saúde pública. 
8. Sistema reprodutor humano. 
9. Políticas públicas. 
 

6.3.9 Ciências da Natureza: 9º Ano 
 

1. Estudo do átomo. 
2. Radioatividade saúde e meio ambiente. 
3. Reações químicas. 
4. Preservação ambiental. 
5. Sistema solar e universo. 
6. Futuro do planeta. 
7. Exploração espacial. 
8. Célula e DNA. 
9. As leis de Mendel. 
10. Teorias da Evolução. 
11. Ecossistema local. 
12. Biodiversidade
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