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APRESENTAÇÃO  
 

s Referenciais Curriculares dos anos iniciais no ensino Fundamental, ora 

apresentados, é resultado de um trabalho coletivo em que houve a participação dos 

profissionais da Educação do município de Ponta Grossa que, diariamente , em suas 

escolas, validam os conhecimentos historicamente acumulados, componentes essenciais dos 

currículos escolares. Esses Referenciais estão assentadas nas orientações da BNCC (Base Nacional 

Comum Curricular) aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, Resolução nº 2 de 

22/12/2017. 

A participação dos professores na elaboração de um documento que contempla as 

demandas sociais, culturais e políticas, amplia as possibilidades da construção de uma escola 

pública, organizada a partir de princípios republicanos, inclusiva e de qualidade, especialmente, 

voltada para atender questões relativas à justiça, superação de desigualdades referidas ao 

reconhecimento de diferentes grupos sociais e culturais.  

Isto posto, faz-se necessário reconhecer que um novo paradigma sustenta a elaboração das 

propostas pedagógicas das instituições escolares do município de Ponta Grossa. Elas devem 

contemplar a problemática dos direitos humanos em uma perspectiva que valoriza os direitos 

individuais, coletivos, culturais e ambientais. 

A elaboração destes Referenciais contou com a participação da equipe técnica da SME, dos 

gestores e professores da rede municipal para que o documento final retratasse as demandas 

socioculturais existentes. 

Assim, é necessário que os gestores escolares entendam a urgência de rever as propostas 

pedagógicas, de cada instituição escolar, para que as mesmas contemplem as singularidades locais, 

O 
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regionais, mas, ao mesmo tempo, atenda aos princípios explicitados nos Referenciais Curriculares 

do Município de Ponta Grossa. 

Esses Referenciais Curriculares estão ancorados  nas orientações nacionais vigentes, as 

quais iniciam com o Artigo 210 da Constituição Federal de 1988, que determina a fixação de “ 

conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum 

e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais”, incluem as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica; a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDB   Nº 9.394,   de 20 de dezembro de 1996, a Lei  13.005/2014 (PNE) que traça as metas e 

objetivos para Educação brasileira, no decênio 2014-2024 e a Base Nacional Comum Curricular. 

(BNCC). 

Cada proposta deve contemplar a problemática dos direitos humanos numa perspectiva que 

afirme a importância dos direitos individuais, coletivos, culturais e ambientais. 

O Artigo 26 da LDB 9.9394/96 especifica que os currículos do Ensino Fundamental e 

Médio devem ter uma base comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 

estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e 

locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela.  

Para que se consiga atingir a unidade sugerida entre a base comum e a diversidade, é 

necessário estabelecer um diálogo entre as concepções curriculares e as práticas pedagógicas 

existentes na rede de ensino de nosso município.  

Neste sentido, a ampliação e organização do saber escolar precisam constituir-se mediante 

reflexão sobre as concepções de sociedade, de educação, de escola, de professor e de aluno, para 

que se garanta uma formação humana que atenda às demandas atuais. Tal reflexão perpassa pela 

implementação de um paradigma educacional que traz em seu bojo a defesa de uma educação 

inclusiva fundamentada no respeito aos direitos humanos, ultrapassando aspectos meramente 

retóricos, mas enfatizando, nas práticas, o respeito aos direitos sociais, econômicos e culturais. 

Portanto, as propostas pedagógicas das unidades escolares municipais, além de 

contemplarem os estudos das áreas de conhecimento devem prever o acolhimento a todas as 

pessoas, independentemente, de suas condições físicas, sociais, emocionais, cognitivas, 

linguísticas e culturais. 

É fundamental entender que o mérito dos profissionais que atuam nas escolas municipais 

está atrelado a sua capacidade de efetivar uma educação de qualidade a todos os educandos, 

considerando as suas singularidades. Essa assertiva está a exigir dos docentes, equipe pedagógica 

e gestora das unidades escolares o reconhecimento das diferentes necessidades de seus alunos. 

No entanto, não basta reconhecer, fez-se necessário buscar formas efetivas de atender aos 

diferentes estilos e ritmos de aprendizagem das crianças e assegurar a todas um ensino de 
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qualidade, por meio de programas de estudos, de boa organização escolar, criteriosa utilização de 

recursos pedagógicos, de avaliação e de entrosamento com suas comunidades. Só assim, os 

profissionais da educação, ao participarem da consolidação dos Referenciais Curriculares 

Municipais na elaboração das propostas pedagógicas das escolas, tornam-se sujeitos criativos, 

responsáveis pelo seu fazer pedagógico e sempre abertos a aprender.  

O grande mestre Paulo Freire sempre postulou que cabe ao professor mover-se com clareza 

na sua prática. Para isso, é necessário conhecer as diferentes dimensões que caracterizam a 

essência da prática; o que exige de o professor reconhecer a importância dos conteúdos a serem 

ensinados e aprendidos. Isso envolve a adoção de métodos, de técnicas, de materiais para trabalhar 

os conteúdos, mas faz-se, sobretudo, necessário ir além: considerar que o conhecimento escolar 

tem um caráter diretivo, objetivo, sem ser despojado de sonhos, utopias e ideias. Essa linha de 

pensamento aponta que a prática educativa tem a qualidade de ser política. O projeto político 

pedagógico das escolas deverá deixar transparecer a sua face política. Portanto, jamais será neutro.  

 

Prof.ª Esméria de Lourdes Saveli 
 

 
 

Secretária Municipal de Educação
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INTRODUÇÃO 

Partindo do pressuposto de que a educação escolar é algo inseparável da vida do sujeito, 

então, a forma como é concebida a escola de Educação Básica, especificamente, os anos iniciais 

do Ensino Fundamental, sua organização estrutural e curricular, conduz a práticas conservadoras 

ou a práticas inovadoras. Ao considerar que essas práticas são constituídas pelas percepções e 

ações dos protagonistas, profissionais da educação e alunos, tem-se a possibilidade de repensar a 

escola, no entendimento de um espaço que oportuniza formação e reflexão (ALARCÃO, 2002). 

Esse repensar recebe reflexos do momento histórico contemporâneo, os projetos de 

homem, de sociedade, entre outros, que influenciam na organização do trabalho pedagógico e da 

ação docente, principalmente na Educação Básica. Compreende-se por organização do trabalho 

pedagógico o efetivo trabalho realizado na escola, no interior das salas de aula e as ideias que 

permeiam todo o Projeto Político Pedagógico, nessa perspectiva é fundamental considerar três 

dimensões do trabalho pedagógico: o trabalho enquanto condição de produção de conhecimento 

(GRAMSCI); a educação como práxis transformadora (VAZQUEZ), e o conhecimento como 

libertador do homem que possibilita a transformação da realidade (FREIRE). 

As três dimensões do trabalho educativo, acima elencadas, exigem uma trajetória 

diferenciada para a reelaboração dos Referenciais Curriculares Municipais, considerando as 

orientações advindas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O documento, ora 

apresentado, está grávido de elementos culturais e políticos. É necessário entendê-lo em uma 

perspectiva que ultrapassa as formas conservadoras de construí-lo apenas com conceitos abstratos, 

que tenham algum tipo de experiência fora da experiência humana. 

Este documento incorpora as proposições contidas na Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) em relação aos conteúdos curriculares, estratégias para o desenvolvimento do trabalho 

docente, avaliação, considerando as realidades e os tempos nos quais as aprendizagens devem estar 

situadas e contextualizadas. 

Dessa maneira, a BNCC orienta sobre as formas de organização interdisciplinar dos 

componentes curriculares. Esta orientação nos inspirou para que, no desenvolvimento do currículo, 

as áreas do conhecimento estivessem organizadas em blocos com o objetivo de garantir a efetiva 

gestão do ensino e as aprendizagens dos alunos. As aprendizagens devem possibilitar aos alunos, 

ao se defrontar com um problema, mobilizar os conhecimentos construídos para agir em uma 

determinada situação. A essa capacidade dá-se o nome de competência. No âmbito da BNCC, a 

noção de competência é atrelada ao sentido de mobilização e aplicação dos conhecimentos 

escolares, entendidos de forma ampla que são os conceitos, procedimentos, valores e atitudes. 

Dessa forma, ser competente significa ser capaz de, ao se defrontar com um problema, ativar e 

utilizar os conhecimentos construídos.   
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Portanto, os Referenciais Curriculares Municipais, aqui representados e apresentados, 

buscam nortear as escolas na organização, no desenvolvimento, na consolidação e na avaliação 

das práticas pedagógicas atreladas ao desenvolvimento de competências gerais explicitadas nos 

pareceres avaliativos. Este documento enfatiza que a aprendizagem dos conteúdos nas diferentes 

áreas do conhecimento, é direito do aluno e está articulada a três princípios (éticos, estéticos e 

políticos) que devem perpassar por todos os procedimentos relativos aos conteúdos explicitados 

nas áreas curriculares, nos temas transversais e/ou nos eixos norteadores do trabalho pedagógico, 

tanto nas escolas de Tempo Parcial como nas de Tempo Integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Direitos de Aprendizagem 

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. 

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 

De diversas formas, em diferentes espaços e tempos, 

com diferentes parceiros (crianças e adultos) de 

forma a ampliar e diversificar suas possibilidades de 

acesso a produções culturais. A participação e as 

transformações introduzidas pelas crianças. Nas 

brincadeiras devem ser valorizadas, tendo em vista o 

estímulo ao desenvolvimento de seus 

conhecimentos, sua imaginação, criatividade, 

experiências emocionais, corporais, sensoriais, 

expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. 

EXPLORAR 

Movimentos, gestos, sons, formas, 

texturas, cores, palavras, emoções, 

transformações, relacionamentos, 

histórias, objetos, elementos da 

natureza, na escola e fora dela, 

ampliando seus saberes sobre a 

cultura em suas diversas 

modalidades. 

EXPRESSAR 

Como sujeito dialógico, criativo e 

sensível, suas necessidades, 

emoções, sentimentos, dúvidas, 

hipóteses, descobertas, opiniões, 

questionamentos, por meio de 

diferentes linguagens. 

PARTICIPAR 

Ativamente, com adultos e 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. 
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 Os direitos acima elencados devem ser considerados na organização do projeto político 

pedagógico de cada escola, que deverá atentar também para os fundamentos legais que estruturam 

este documento e as propostas pedagógicas. 

1. Fundamentação Legal e Diretrizes Fundamentais 

1.1. Fundamentação Legal 

O Referencial Curricular para o Ensino Fundamental – Primeira Etapa da Rede 

Municipal de Ensino da cidade de Ponta Grossa – Paraná, baseia-se nos seguintes 

aspectos legais: 

 Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988; 

 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei Federal 8.069 de 13 de julho de 

1990; 

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 9394 de 20 de dezembro 

de 1996; 

 Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica – Parecer 07/2010 de 07 de 

abril de 2010. 

 Plano Nacional de Educação – Lei 13.005 de 25 de junho de 2014; 

 Plano Estadual de Educação - Lei 18.492 de 24 de junho de 2015; 

 Plano Municipal de Educação – Lei 12.213 de 23 de junho de 2015; 

 Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018); 

 Sistema Municipal de Ensino – Lei 13.135 de 30 de abril de 2018. 

1.2. Diretrizes Fundamentais 

A Secretaria Municipal de Educação ao estabelecer os Referenciais 

Fundamentais para a educação da Rede Municipal de Ensino acredita que este trabalho, 

somente, será efetivado se houver o comprometimento de todos os envolvidos no 

processo educativo. São elas: 

 Assegurar o acesso, a permanência e o sucesso de todos os alunos na escola, 

evitando a exclusão da criança e possibilitando-lhe a apropriação e a produção de 

conhecimentos científicos acumulados e produzidos historicamente; 

 Respeitar e valorizar as características socioculturais, considerando os princípios 

éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem 

comum; os princípios políticos dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da 

criticidade e do respeito à ordem democrática; os princípios estéticos da 

sensibilidade, da criatividade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais; 
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 Garantir o trabalho com os conteúdos necessários, num “continuum” curricular, 

assegurando o desenvolvimento das competências e habilidades dentro de cada área 

de ensino e assegurando a aprendizagem dos alunos em cada componente 

curricular; 

 Criar condições, na escola para que o aluno seja sujeito de sua aprendizagem, 

respeitando sua visão de mundo e sua história individual e social, desenvolvendo sua 

autonomia a nível moral e intelectual; 

 Priorizar a qualidade do ensino e da aprendizagem, garantindo a igualdade do acesso 

ao conhecimento para os alunos a uma Base Nacional Comum e Parte Diversificada; 

 Possibilitar o acesso e o discernimento das novas tecnologias, como meio para a 

produção e aquisição do conhecimento; 

 Colaborar para a efetivação da gestão democrática na escola, valorizando a 

participação das comunidades escolar e local. 

2. Sistema Municipal de Ensino 

O Sistema Municipal de Ensino – Lei Municipal nº 13.135/2018, foi criado em 2003 

e compreende os seguintes órgãos: 

I – O Conselho Municipal de Educação, como órgão deliberativo, normativo, consultivo, 

propositivo, mobilizador e fiscalizador da política educacional municipal. 

II – A Secretaria Municipal de Educação, como órgão deliberativo, normativo, consultivo, 

propositivo, mobilizador e fiscalizador da política educacional municipal e que possui 

uma Rede de Ensino composta por: 

a) Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental – Anos Iniciais; 

b) Centros Municipais de Educação Infantil; 

c) Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (CMAEE); 

d) Salas de Recursos Multifuncionais/AEE; 

e) Polo de Apoio Presencial do Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB 

Professora Carolina Maria de Paula Xavier Gomes; 

f) Núcleo Tecnológico de Formação Continuada dos Profissionais da Educação 

Paulo Freire; 

g) Centro Municipal Professora Helena Kolody – Educação de Jovens e Adultos – 

CEHELENA;  

h) Núcleo Municipal de Tecnologia Educacional Professor Antonio Armando Cardoso 

Aguiar. 
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3. Organização da Educação Básica  

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB 9394/96 a 

Educação Básica está organizada em três etapas: 

I. Educação Infantil: abrange as crianças na faixa etária de 0 a cinco anos de 

idade. Esta etapa se subdivide em: 

A. Creche: para crianças de 0 a 3 anos; 

B. Pré-escola: para crianças de 4 e 5 anos de idade. A pré-escola é de matrícula 

obrigatória a partir dos 4 (quatro) anos completos até o dia 31 de março do 

ano em que ocorrer a matrícula. 

II. Ensino Fundamental: abrange a faixa etária de 6 a 14 anos. Tem duração de 

9 anos e subdivide-se em Ensino Fundamental – Anos Iniciais – 6 aos 10 anos 

e Ensino Fundamental – Anos Finais – 11 aos 14 anos. O Ensino Fundamental 

é de matrícula Obrigatória para as crianças a partir dos 6 (seis) anos completos 

até o dia 31 de março do ano que ocorrer a matrícula. (Lei nº 11.274/2006); 

III. Ensino Médio: atende alunos na faixa etária de 15 a 17 anos. 

  A Educação Básica contempla as Modalidades de Ensino: Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), Educação Especial, Educação a Distância, Educação Tecnológica e 

Formação Profissional, Educação no Campo, Educação Indígena e Educação 

Quilombola. 

 A LDBEN 9394/96 define princípios e objetivos curriculares gerais para o Ensino 

Fundamental, sob os seguintes aspectos: 

I. Duração: anos, dias letivos e carga horária mínima; 

II. Uma base curricular nacional comum e uma parte diversificada. 

 O artigo 24 da referida Lei, explicita a carga horária mínima e o número de dias 

letivos que deverão ser ministrados anualmente pela escola de Ensino Fundamental e 

Médio:  

Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de 

acordo com as seguintes regras comuns: 

I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas por um 

mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado 

aos exames finais, quando houver; 

I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino 

fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias 

de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, 

quando houver; (Redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017). 

A LDB 9394/96 também evidencia que os sistemas de ensino definirão a forma de 

organização de acordo com suas peculiaridades. De acordo com o artigo 23 da referida Lei: 
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A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, 

ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com 

base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de 

organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o 

recomendar. 

O mesmo artigo ainda define que: 

§ 1º A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de 

transferências entre estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como 

base as normas curriculares gerais. 

§ 2º O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive 

climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso 

reduzir o número de horas letivas previsto nesta Lei. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, entende-se por Base Nacional 

Comum, na Educação Básica. (BRASIL, 2013; p. 31-32) 

Os conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente, expressos nas 

políticas públicas e que são gerados nas instituições produtoras do conhecimento 

científico e tecnológico; no mundo do trabalho; no desenvolvimento das 

linguagens; nas atividades desportivas e corporais; na produção artística; nas 

formas diversas e exercício da cidadania; nos movimentos sociais que assim se 

traduzem: 

I – na Língua Portuguesa; 

II – na Matemática; 

III – No conhecimento do mundo físico, natural, da realidade social e política, 

especialmente do Brasil, incluindo-se o estudo da História e Cultura Afro-

Brasileira e Indígena; 

IV – na Arte em suas diferentes formas de expressão, incluindo-se a música; 

V – na Educação Física; 

VI – no Ensino Religioso. 

O Sistema Municipal de Educação deverá organizar os componentes curriculares citados 

acima, em forma de áreas de conhecimento, disciplinas, eixos temáticos, preservando as 

especificidades dos diferentes campos do conhecimento, por meio dos quais se desenvolvem as 

habilidades indispensáveis ao exercício da cidadania, em ritmo compatível com as etapas do 

desenvolvimento integral do cidadão. (BRASIL, 2013) 

A parte diversificada enriquece e complementa a base nacional comum, prevendo o estudo 

das características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da comunidade 

escolar.  

Caberá ao Sistema Municipal de Ensino expedir orientações quanto aos estudos e as 

atividades correspondentes à parte diversificada do Ensino Fundamental e Médio, de acordo com 

a legislação vigente. (BRASIL, 2013). 
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3.1. Princípios Norteadores 

3.1.1. Concepção de Escola e Infância 

Insistimos em afirmar que nosso olhar está voltado para a construção de uma escola voltada 

para atender as singularidades da infância. 

Diferentes áreas do conhecimento como a psicologia, antropologia, a sociologia e a política 

têm contribuído nas pesquisas e estudos sobre a infância. Por mais que os termos “criança” e 

“infância”, sejam compreendidos como sinônimos, é importante considerar que eles assumem 

conceitos distintos. A infância é um conceito social que se altera historicamente no interior de uma 

mesma sociedade, é objeto de transformação em função de variáveis sociais, como a classe social, 

o grupo étnico, entre outros. Dessa forma, o conceito de infância está diretamente relacionado às 

formas de organização social, ou seja, diferentes classes sociais produzem papeis distintos à 

criança (HEYWOOD, 2004). 

A sociologia da infância, segundo Sarmento (2009, p. 22), faz uma distinção entre o 

conceito de criança e infância. Segundo esse autor “[...] as crianças como atores sociais, nos seus 

mundos de vida, e a infância, como categoria social do tipo geracional, socialmente construída. A 

infância é, relativamente, independente dos sujeitos empíricos que a integram, dado que ocupam 

uma posição estrutural”. 

Nesse sentido, o conceito de infância é mais amplo e está relacionado a um determinado 

contexto histórico cultural. Assim, é possível afirmar que não existe uma única infância, mas 

diferentes infâncias. A infância deve ser entendida como um constructo social. 

Faz-se necessário compreender que as crianças estão inseridas dentro de um contexto 

amplo, no qual a compreensão do conceito de infância está relacionada a uma determinada época, 

espaço, aos aspectos políticos, históricos, culturais e sociais que nos possibilitam diferentes visões 

e compreensões. Nesse sentido Heywoody (2004, p. 45) explica: 

A história cultural da infância tem seus marcos, mas também se move por linhas 

sinuosas com o passar dos séculos: a criança poderia ser considerada impura 

no início do século XX tanto quanto na alta idade média. Dessa forma, por um 

lado, a mudança de longo prazo rumo a uma sociedade urbana pluralista 

favoreceu o surgimento gradual de uma versão prolongada de infância e 

adolescência. 

Outro aspecto a ser considerado é o de que não há uma única infância. Existem crianças 

ricas, pobres, negras, brancas, que moram com os pais, avós, tios, amigos, em casas, na rua, em 

abrigos, em países diversos, etc. Crianças que brincam, ou trabalham, são meninos e meninas, 

diferentes, com características diversas, mas que têm algo em comum, são crianças com histórias 

de vida diferentes, que viveram e vivem em épocas diferentes; decorrente disso, vivem infâncias 
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muito diferentes. Portanto, não há uma única infância e, sim, infâncias. Apesar de tudo, 

independente das condições de vida de cada uma, ainda assim, tentam ser crianças. 

Nesse sentido, Heywood (2004, p.23) afirma: 

Uma infância de classe média será diferente daquela vivida no seio de uma classe 

trabalhadora, os meninos provavelmente não serão criados da mesma forma que 

as meninas, as experiências de um jovem em uma família católica da Irlanda 

serão distintas das daquele que cresceu em uma família protestante alemã, e 

assim por diante. 

A compreensão desses conceitos possibilita aos professores entender as singularidades dos 

seus alunos. Tais diferenças são decorrentes das condições materiais de vida, experiências 

familiares, culturais, sociais e econômicas que constituem o mundo subjetivo das crianças e 

interferem nos processos de relacionamento na escola – colegas e professores bem como nos 

processos de aprendizagem. 

A BNCC do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, ao valorizar as situações lúdicas de 

aprendizagem, aponta para a necessária articulação com as experiências vivenciadas pela criança 

na Educação Infantil. Essa articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas 

experiências quanto o desenvolvimento, pelos alunos, de novas formas de relação com o mundo, 

novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las de refutá-las, de 

elaborar conclusões, em uma atitude ativa na construção de conhecimentos. 

É importante salientar que o Ensino Fundamental – Anos Iniciais trabalha com a criança 

na faixa etária de 6 a 10 anos e, de acordo com a BNCC: 

As características dessa faixa etária demandam um trabalho no ambiente escolar 

que se organize em torno dos interesses manifestos pelas crianças, de suas 

vivências mais imediatas para que, com base nessas vivências, elas possam, 

progressivamente, ampliar essa compreensão, o que se dá pela mobilização de 

operações cognitivas cada vez mais complexas e pela sensibilidade para 

apreender o mundo, expressar-se sobre ele e nele atuar (BRASIL, 2017, p.57). 

Assim, realizar as necessárias adaptações e articulações, tanto no processo de transição da 

Educação Infantil para o Ensino Fundamental, como do 5º para o 6º ano do Ensino Fundamental, 

para apoiar os alunos nesse processo, pode evitar rupturas nos processos de aprendizagem, 

garantindo-lhes maiores condições de sucesso. 

3.1.2. Concepção de Educação, Cultura e Currículo 

É pertinente reconhecer um princípio básico de que a educação é sempre ação de ‘alguém 

sobre alguém’ Ela supõe, necessariamente, a comunicação, a transmissão, a aquisição de algo: 

conhecimentos, competências, crenças, hábitos, valores, que constituem o que se chama 

precisamente de “conteúdo” da educação. 
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Vale crer que esse ‘conteúdo’ que se transmite na educação é sempre alguma coisa que 

emoldura, dá o suporte e a forma de toda experiência individual possível, portanto ele nos precede, 

nos ultrapassa e nos constitui, como sujeitos históricos. A ele pode-se perfeitamente dar o nome 

de cultura. 

Pérez Gómez (1998, p. 60-61) explica que: 

A cultura não é um conjunto de determinações e normas claras e precisas, é antes 

de mais nada, um conglomerado aberto de representações e normas de 

comportamento que contextualizam a rica, mutante e criadora vida dos membros 

de uma comunidade e que vai se ampliando, enriquecendo e modificando 

precisamente como consequência da vida inovadora daqueles que atuam sob o 

guarda-chuva de sua influência. Por isso, a cultura oferece sempre um espaço 

de negociação de significados e se recria constantemente como consequência 

desse processo de negociação. 

Quer dizer que a cultura não é algo perfeito, acabado, mas, ao contrário, ela é imperfeita, 

lacunar, ambígua nas suas mensagens, inconsistente nas suas prescrições normativas, vulnerável 

nos seus modos de transmissão e perpetuação. Nesse mundo vivo, o ser humano é, ao mesmo 

tempo, singular e múltiplo, pois a cultura é constituída pelo conjunto dos saberes, fazeres, regras, 

normas, proibições, estratégias, crenças, ideias, valores, mitos, que se transmite de geração a 

geração, se reproduzem em cada indivíduo, controlam a existência da sociedade e mantêm a 

complexidade psicológica e social (MORIN, 2000). 

Embora a educação tenha a função de conservação e de transmissão cultural, não se pode 

ignorar o fato de que toda educação, em particular a educação escolar, supõe sempre uma seleção 

no interior da cultura e uma reelaboração dos conteúdos destinados a serem transmitidos às novas 

gerações. Forquin (op. cit., p. 14) afirma que “a exigência de seleção na cultura e de reelaboração 

didática faz com que não seja possível apegar-se à afirmação geral e abstrata de uma unidade da 

educação e da cultura”; afirma ainda o autor: “é necessário tematizar e especificar, isto é, construir 

uma verdadeira problemática das relações entre escola e cultura. ” 

É verdade que, fundamentalmente a educação consiste em introduzir os membros da nova 

geração no interior de um mundo que eles não conhecem e que eles deverão habitar, durante certo 

tempo, antes de remetê-lo, por sua vez, como herança a seus sucessores. Contudo é preciso 

reconhecer que essa ordem humana da cultura, que se constitui como o conteúdo da educação, não 

existe em nenhum lugar como um tecido uniforme, imutável, mas, ao contrário, a cultura é um 

sistema vivo, em permanente processo de mudança, como consequência da reinterpretação que os 

indivíduos e grupos que vivem nela, fazem. 

Assim, considera-se o currículo como uma construção cultural, e não meramente um 

conceito abstrato ou um documento isolado que norteia práticas pedagógicas das escolas, 

desempenhando uma função unificadora entre a cultura representada pelos atores do contexto 

escolar e os conteúdos selecionados para organização do ensinar e do aprender.  
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Implementar a articulação entre estas duas dimensões requer redirecionamento no trabalho 

e atuação educacional. Stenhouse (1987) contribui nessa dinâmica, quando afirma que um projeto 

curricular são duas coisas: uma nova maneira de entender o conhecimento e uma nova maneira de 

ensiná-lo. Faz-se necessário, portanto, compreender que o conhecimento expresso pelos conteúdos 

das diferentes áreas é uma seleção cultural e implica na estruturação da prática (maneira de ensinar) 

que projete a significação, o valor e o propósito desses conteúdos. 

Nesse pensamento, a cultura é legitimada como repertórios partilhados de sentidos e o 

currículo como espaço de interação desses sentidos, o que permite implementar as ações 

pedagógicas numa perspectiva de educação inclusiva, pois, ao respeitar os sentidos diversos, 

caminha para oportunizar a todos as mesmas oportunidades de aprendizagem. 

3.1.3. Concepção de Educação Inclusiva 

Educação Inclusiva diz respeito à competência das escolas de atenderem a todas as 

crianças, sem qualquer tipo de exceção; isso significa, estruturar as escolas para que acolham a 

todos os alunos, independentemente de suas condições pessoais, sociais, culturais e cognitivas. 

A concepção da educação inclusiva compreende o processo educacional como um todo 

pressupondo a implementação de uma política estruturada nos sistemas de ensino que altere a 

organização da escola, de modo a superar os modelos de integração em escolas e classes especiais. 

A escola deve cumprir sua função social, construindo uma proposta pedagógica capaz de 

valorizar as diferenças, com a possibilidade de escolarização das crianças especiais nas classes 

comuns do ensino regular, atendendo os alunos nas suas necessidades específicas (MEC, 2018). 

Assim, a escola inclusiva deve se organizar para atender a todos/as os/as alunos/as, além 

do acesso e da permanência na escola, os serviços educacionais que sejam necessários para garantir 

a aprendizagem escolar. 

Isto posto, a inclusão é entendida como um avanço educacional, uma vez que prevê novas 

alternativas de ação pedagógica, a fim de promover a equidade no processo de ensino e 

aprendizagem, primando pela qualidade da educação. 

Em uma escola inclusiva, acredita-se que todos e todas podem aprender e se desenvolver, 

dentro de suas singularidades, desde que sejam adequadamente acompanhados, ensinados e 

mediados nesse processo. É compromisso de toda comunidade educacional assumir a 

responsabilidade, buscando estratégias pedagógicas para efetivação da plena participação destes 

estudantes no contexto escolar e social. 

A SME entende que a ação pedagógica passa pela base afetiva que permeia as relações 

entre alunos, alunos e professores e alunos e gestores escolares. Todos precisam interagir e se 

socializar, ampliando as relações interpessoais em busca da humanização. Da mesma forma, o 
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conceito fundante de escola inclusiva está presente na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos.  

A educação escolar entendida como uma dimensão estruturante da cidadania, confere a 

EJA o compromisso com uma educação de qualidade, objetivando a inserção social de jovens e 

adultos que busquem a plena participação nos espaços políticos e sociais, assim como a própria 

reinserção no mercado de trabalho. 

Em síntese, a EJA tem como objetivo assegurar uma educação de qualidade, que prepare 

os jovens, adultos e idosos para o exercício da cidadania, nos aspectos físicos, psíquicos e sociais, 

tornando-os conscientes, críticos e atuantes na sociedade na qual estão inseridos. 

Nesta perspectiva, a organização das situações de ensino e aprendizagem devem privilegiar 

práticas de pensar, pesquisar, relacionar, comparar e sintetizar, que sob a metodologia de projetos 

e a partir de temas geradores, tenham a possibilidade de ressignificar o espaço escolar, 

transformando-o em um espaço de interações, aberto ao real, oportunizando aos educandos a 

tomada de decisões, o debate e a construção de sua cidadania e do seu compromisso social, 

constituindo-se como sujeitos críticos. 

A EJA Fase I atende aos jovens e adultos a partir dos 15 anos de idade, sendo estes sujeitos 

marcados por profundas desigualdades de oportunidade ou que foram, de certa forma, excluídos 

dos seus direitos de concluir seus estudos na idade regular, cabendo ao sistema de ensino a 

promoção do resgate social. A proposta pedagógica da EJA segue os seguintes princípios: 

 A educação é direito de todos; 

 Aprender é um processo a longo da vida, o qual não inicia ou se conclui na escola; 

 Todo ser humano é capaz de aprender; 

 O trabalho pedagógico deve respeitar as diferenças individuais; 

 A avaliação deve ser considerada como uma ferramenta para orientar o ponto de 

partida para repensar a prática pedagógica. 

Portanto, esta modalidade de ensino não só garante o acesso aos bancos escolares, mas ao 

propor o trabalho pedagógico na EJA, o docente tem o desafio de desenvolver processos de 

formação humana, articulados ao contexto sócio histórico, a fim de que se reverta o quadro de 

exclusão e garanta o acesso, a permanência e o sucesso dos jovens, adultos e idosos ao retornarem 

à escolarização. 

3.1.4. Concepção de Gestão Democrática 

As políticas educacionais no Brasil expressas na Constituição Federal, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDBEN), Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCNEB), normatizam a gestão das unidades 
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educacionais de forma democrática, porém, evidencia-se que ações democráticas são aprendidas 

no exercício contínuo de cidadania.  

A gestão nas unidades de ensino do município segue os princípios democráticos 

estabelecidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, no inciso VIII 

do artigo 3º. A forma desta Lei está diretamente posta no artigo 14, incisos I e II que dizem 

respectivamente: 

Art. 14- Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do 

ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 

conforme os seguintes princípios: I - participação dos profissionais da educação 

na elaboração do projeto pedagógico da escola; II - participação das 

comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes 

(BRASIL,1996, p.15).  

Esses princípios fundamentam medidas que vem sendo tomadas com a intenção de 

promover a participação, partilhando o poder dirigente entre professores, pais e funcionários, 

atendendo as demandas sociais, culturais e políticas para a construção de uma escola pública de 

qualidade. 

Na Constituição Federal de 1988, o artigo 205 dispõe que “A educação, direito de todos e 

dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”. Pode-se entender o desenvolvimento da cidadania como participação 

da vida social, previsto no exercício da democracia.  

Em 1990, a Lei n.8.069/90 (BRASIL, 1990) efetivou o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, cujo artigo 53 afirma ser “direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo 

pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais”.  

Também é uma das metas propostas no Plano Nacional de Educação - Meta 19 (BRASIL, 

2014), a efetivação da gestão democrática da educação por meio da constituição e o fortalecimento 

de conselhos escolares e conselhos municipais de educação, como instrumentos de participação e 

fiscalização na gestão escolar e educacional. 

A participação dos Conselhos Escolares na gestão das escolas neste município está 

garantida pela Lei nº 11.797 de 26 de maio de 2014 e regulamentada pela Lei nº 12.815, de 

30/05/2017. A atuação dos Conselhos nas unidades educacionais conta com um projeto de 

formação, acompanhamento e fortalecimento de seus membros. Esse projeto incentiva a 

participação da comunidade escolar por meio dos órgãos colegiados, enquanto transformadores da 

realidade posta, favorecendo uma educação que oportuniza a superação das desigualdades sociais, 

econômicas e culturais.  

A gestão democrática das instituições de ensino é fortalecida também pela Associação de 

Pais e Mestres (APM) nas escolas e Associação de Pais e Funcionários (APF) nos CMEIS. Esse 
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órgão colegiado, constituído por representantes dos pais, professores e funcionários, regulamenta, 

executa e fiscaliza os recursos financeiros recebidos pela unidade educacional.   

É com essa organização que a SME busca o fortalecimento da gestão democrática. 

Acreditamos que é por meio de um diálogo contínuo com a comunidade escolar, que os atores 

envolvidos nesse processo podem ser protagonistas na efetividade da gestão participativa, voltada 

para o desenvolvimento educacional dos alunos. 

3.2. O Projeto Político Pedagógico e o Regimento Escolar 

O Projeto Político Pedagógico (PPP) constitui-se em um dos meios de dinamizar a escola 

democrática e autônoma para todos, com qualidade social.  

Quando se fala em autonomia, é importante destacar que esta pressupõe a liberdade e 

capacidade de decidir a partir de regras relacionais. Desta forma, a autonomia administrativa, 

pedagógica e financeira da escola pode ser traduzida como a capacidade de governar-se a si mesmo 

a partir das normas estabelecidas pela legislação vigente.  

A autonomia escolar tem como suporte o artigo 3º da LDB 9394/96 o qual em seu inciso 

VIII destaca a “gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos 

sistemas de ensino” como um de seus princípios que deriva da Constituição Federal de 1988.  Essa 

autonomia também tem como suporte o artigo 15 da LDB, o qual define que; 

Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de Educação 

Básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e 

administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito 

financeiro público. 

Assim, o ponto inicial da autonomia de cada escola é a construção do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) com a participação da comunidade escolar o qual definirá o ideal de educação 

e a ordenação pedagógica das relações escolares. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica  

Cabe à escola, considerada a sua identidade e a de seus sujeitos, articular a 

formulação do projeto político-pedagógico com os planos de educação nacional, 

estadual, municipal, o plano da gestão, o contexto em que a escola se situa e as 

necessidades locais e as de seus estudantes. A organização e a gestão das 

pessoas, do espaço, dos processos e os procedimentos que viabilizam o trabalho 

de todos aqueles que se inscrevem no currículo em movimento expresso no 

projeto político-pedagógico representam o conjunto de elementos que integram 

o trabalho pedagógico e a gestão da escola tendo como fundamento o que 

dispõem os artigos 14, 12 e 13 da LDB respectivamente. (BRASIL, 2013, p. 48) 

É importante no processo de construção do PPP que a comunidade educativa tenha 

conhecimento prévio da legislação vigente, como funciona o sistema de financiamento da 

educação nos níveis federal, estadual e municipal, assim como sobre a natureza e a finalidade da 

unidade escolar, o seu papel socioeducativo, artístico, cultural, ambiental, as questões de gênero, 
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etnia, classe social e diversidade cultural que compõem as ações educativas. No PPP devem ser 

previstas as prioridades institucionais que identificam a escola. Também se deve definir o conjunto 

das ações educativas próprias das etapas da Educação Básica que a escola atende. 

A Diretriz Curricular Nacional para a Educação Básica destaca ainda que o Projeto 

Político-Pedagógico deve constituir-se: 

I – do diagnóstico da realidade concreta dos sujeitos do processo educativo, 

contextualizado no espaço e no tempo; 

II – da concepção sobre educação, conhecimento, avaliação da aprendizagem e 

mobilidade escolar; 

III – da definição da qualidade das aprendizagens e, por consequência, da 

escola, no contexto das desigualdades que nela se refletem; 

IV – de acompanhamento sistemático dos resultados do processo de avaliação 

interna e externa, SAEB, Prova Brasil, dados estatísticos resultantes das 

avaliações em rede nacional e outras; pesquisas sobre os sujeitos da Educação 

Básica), incluindo resultados que compõem o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) e, ou que complementem ou substituam os 

desenvolvidos pelas unidades da federação e outros; 

V – da implantação dos programas de acompanhamento do acesso, de 

permanência dos estudantes e de superação de retenção escolar; 

VI – da explicitação das bases que norteiam a organização do trabalho 

pedagógico tendo como foco os fundamentos da gestão democrática, 

compartilhada e participativa (órgãos colegiados, de representação estudantil e 

dos pais). (BRASIL, 2013, p.49-49) 

O PPP deve contemplar ainda a organização do espaço físico da instituição escolar e a 

organização curricular para cada ano e etapa de ensino.  

Nesta perspectiva, a comunidade escolar assume o PPP como instância de construção 

coletiva, que respeita os sujeitos de aprendizagens, entendidos como cidadãos de direitos à 

proteção e à participação social. 

O Regimento Escolar trata da natureza e da finalidade da instituição escolar; da relação da 

gestão com os órgãos colegiados; das atribuições de seus órgãos e sujeitos; das suas normas 

pedagógicas e dos direitos e deveres dos seus sujeitos: estudantes, professores, funcionários, 

gestores, famílias e funções dos órgãos colegiados. 

Nessa perspectiva, o Regimento Escolar discutido e aprovado pela comunidade escolar e 

conhecido por todos, constitui-se em um instrumento de execução, com transparência e 

responsabilidade, do seu Projeto Político-Pedagógico. Assim, as normas definidas tanto no 

Regimento Escolar como no PPP servem para reger o trabalho pedagógico e a vida da instituição 

escolar. 

A partir destes pressupostos, é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação 

orientar as instituições de ensino da Rede Municipal tanto na elaboração do Regimento Escolar e 

do PPP, como nas adequações destes quando houver necessidade. Vale ressaltar que o PPP deve 

ser revisitado e discutido com a comunidade escolar anualmente para as adequações necessárias. 
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A sociedade contemporânea exige um olhar inovador e inclusivo a questões centrais do 

processo educativo: o que aprender, para que aprender, como ensinar, como promover redes de 

aprendizagem colaborativa e como avaliar o aprendizado.  

Os princípios defendidos no artigo 3º da Lei 9394/96, são expressos na igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola; na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar a cultura, o pensamento a arte e o saber; no respeito ao pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas; na vinculação entre a educação escolar e as práticas sociais; na 

valorização dos profissionais da educação e na gestão democrática do ensino público. Ideais 

reconhecidos e em processo de consolidação pelos sistemas educacionais que vislumbram a 

construção de uma escola pública de qualidade. 

Sendo assim, redefinir os Referenciais Curriculares Municipais para os anos iniciais do 

Ensino Fundamental exige, a partir do que está posto na BNCC, rediscutir as intenções 

pedagógicas e a necessidade de um referencial para apontar caminhos, definir limites e, finalmente, 

garantir uma referência comum ao processo educativo como unidade nacional (BRASIL, 2001). 

A Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa ao estabelecer um diálogo entre a 

equipe técnica da SME e as escolas demonstra o desejo de oportunizar condições que permitam, 

não só, o acesso ao conhecimento, mas a apropriação desses de forma a traduzi-lo em prática 

social. 

Nessa perspectiva, o compromisso com a construção da cidadania será incorporado através 

de práticas pedagógicas voltadas para a compreensão do contexto social singular e das 

responsabilidades em relação à vida pessoal e coletiva. 

Os Referenciais Curriculares Municipais, ao propor uma educação comprometida com a 

cidadania, definem fundamentos políticos, epistemológicos e metodológicos que orientam e 

direcionam o olhar dos profissionais da educação para considerar, em seu trabalho docente, 

conceitos relevantes sobre infância e escola, educação, cultura e currículo em uma perspectiva de 

educação democrática e inclusiva, atrelada aos princípios dos direitos humanos. Tais conceitos 

estão, nesse documento, assim explicitados. 

3.3. Organização dos Tempos e Espaços Escolares 

O direito a uma educação democrática e inclusiva está atrelado à qualidade do ensino, a 

estruturas escolares adequadas, a condições básicas de trabalho dadas aos profissionais da escola 

e, acima de tudo àquilo que é específico do humano, a consciência de que somos seres inacabados 

(FREIRE, 1996). O ser humano, como ser inacabado, tal como indica Paulo Freire, está sempre 

chamado a “ser mais”. Tornamo-nos humanos na medida em que convivemos com outros humanos 

e, nessa convivência, nos educamos. Assim, temos que reconhecer que a educação é um direito 

humano fundamental, porque sem ela não poderíamos reflexivamente nos tornar humanos, 
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tampouco ter consciência de que somos humanos e, por isso mesmo, seres merecedores de toda 

dignidade. 

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH, 2007) afirma que a 

educação em direitos humanos é compreendida como um processo sistemático e multidimensional 

que orienta a formação do sujeito de direitos, articulando as seguintes dimensões: 

 Apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e a sua 

relação com os contextos internacional, nacional e local; 

 Afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos direitos 

humanos em todos os espaços da sociedade; 

 Formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente nos níveis cognitivo, social, 

ético e político; 

 Desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção coletiva, 

utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados; 

 Fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos em favor 

da promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos, bem como da reparação das 

violações (...) (BRASIL, 2006). 

As dimensões acima elencadas orientam a construção do Projeto Político-Pedagógico 

atendendo aos princípios de uma educação democrática e inclusiva. 

A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado no respeito aos 

direitos humanos, entre os quais está o direito de todos à educação escolar. O princípio 

fundamental da inclusão que as escolas devem acolher todas as pessoas, independentemente de 

suas condições físicas, sociais, étnicas, emocionais, cognitivas, linguísticas e outras. Nesse sentido, 

atender a todos/as os/as alunos/as e corresponder às suas necessidades de aprendizagem torna-se 

um desafio para os sistemas educacionais. 

O mérito das escolas inclusivas está na sua capacidade de dispensar educação de qualidade 

a todos/as os/as educandos/as, como também, no fato de que sua efetivação implica um passo 

muito importante para transformar atitudes de discriminação e criar comunidades acolhedoras. 

Assim sendo, essas escolas devem reconhecer as diferentes necessidades de seus alunos e a elas 

atender, adaptar-se aos diferentes estilos e ritmos de aprendizagem das crianças, assegurar o 

respeito as diferenças culturais, sociais e étnicas, mediante um adequado programa de estudos, de 

boa organização escolar, criteriosa utilização de recursos e entrosamento com suas comunidades.  

Nesse sentido, a organização do ensino em ciclos de aprendizagem é inerente a uma política 

de educação inclusiva, uma vez que amplia o tempo para as aprendizagens, eliminando a 

repetência anual. Entretanto, para que todos avancem no processo de conhecimento, é necessário 

que seja garantida o respeito às diferenças e todos tenham acesso aos conteúdos escolares. Para 

tanto, não basta garantir o acesso à escola e à continuidade, de um ano para o outro, sem 
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reprovação. Mais do que isso, é necessário assegurar que sejam atendidas as necessidades 

educacionais de todos os alunos, durante o processo de aprendizagem, sejam eles com deficiências 

ou com altas habilidades. 

3.3.1. Ciclos de Aprendizagem 

A Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa propõe uma organização da estrutura 

escolar do Ensino Fundamental em dois ciclos, denominados Ciclos de Aprendizagem. Essa 

organização tem respaldo legal nos princípios da Lei de Diretrizes e Bases (LDBEN, 9.394/96), 

em seu capítulo II da Educação Básica, no Art.23, que dispõe sobre a organização da estrutura 

escolar. Esse dispositivo legal orienta que: “a educação básica poderá organizar-se em séries 

anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudo, grupos não seriados, 

com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por formas diversas de organização 

sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar”. 

Com base nessa orientação e levando em consideração preceitos legais para a Organização 

do Ensino Fundamental de Nove Anos (Res.03/CNE/CEB/ 2005 e a Lei 11.270), a Rede Municipal 

de Ensino de Ponta Grossa está assim organizada:  

 
Ensino Fundamental Anos Iniciais  

Conforme Resolução 03/CNE/CEB/ 2005 

1° CICLO 

 
Ciclo de alfabetização 

1° ANO 

2° ANO 

3° ANO 

2° CICLO 
4° ANO 

5° ANO 

 
A organização da escola na lógica ciclada exige outro olhar sobre as relações entre ensino-

aprendizagem e desenvolvimento cognitivo do educando. 

O eixo de orientação para a organização do currículo e da prática docente está sustentado 

na abordagem teórica de Vygotsky, quando afirma que “o bom ensino é aquele que se adianta ao 

desenvolvimento”, ou seja, aquele que se dirige às funções psicológicas que estão em vias de se 

completarem. Essa dimensão prospectiva do desenvolvimento psicológico é de grande importância 

para o ensino, pois permite a compreensão de que as intervenções pedagógicas, feitas mais cedo, 

podem promover avanços no desenvolvimento cognitivo dos alunos. 

A proposta da Secretaria Municipal de Educação considera que a função principal da escola 

que atende alunos na 1ª fase do Ensino Fundamental é possibilitar-lhes, o desenvolvimento de 

habilidades e competências para a compreensão da leitura e da escrita, superando o entendimento 

de que alfabetizar é apenas ensinar a decodificação de textos. 

26



 

 

Referenciais curriculares para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental       

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, nos dois primeiros anos do 

Ensino Fundamental, a ação pedagógica deve ter como foco a alfabetização a fim de garantir 

amplas oportunidades para que os alunos se apropriem do sistema de escrita alfabética de modo 

articulado ao desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de escrita e ao seu 

desenvolvimento em práticas diversificadas de letramento. O Parecer CNE/CEB nº 11/2010 aponta 

que “os conteúdos dos diversos componentes curriculares [...], ao descortinarem às crianças o 

conhecimento do mundo por meio de novos olhares, lhes oferecem oportunidades de exercitar a 

leitura e a escrita de um modo mais significativo”. (BRASIL, 2010, p. 28). 

A Secretaria Municipal de Educação entende que todos os alunos desta Rede de Ensino 

devam estar alfabetizados até o final do segundo ano do Ensino fundamental. No terceiro ano 

acontecerá a qualificação desta alfabetização. 

Compreende-se que no decorrer dos anos iniciais do Ensino Fundamental a progressão do 

conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas 

de linguagem e da experiência estética e intercultural das crianças, considerando tanto seus 

interesses e suas expectativas quanto o que ainda precisam aprender. Ampliam-se a autonomia 

intelectual, a compreensão de normas e os interesses pela vida social, o que lhes possibilita lidar 

com sistemas mais amplos, que dizem respeito às relações dos sujeitos entre si, com a natureza, 

com a história, com a cultura, com as tecnologias e com o ambiente. (BRASIL. Base Nacional 

Comum Curricular – BNCC, 2018).  

Essa concepção indica que é preferível começar mais cedo, a fim de ancorar profundamente 

o querer aprender a ler, do que lidar com situações frustradas de fracasso escolar, mais tarde. Sem 

esquecer que a estrutura da escola precisa estar assentada numa proposta pedagógica coerente, que 

venha atender ao bom desenvolvimento do educando em todos os níveis de aprendizagem. 

Dessa forma, a estruturação das escolas do Ensino Fundamental da Rede Municipal de 

Ponta Grossa fica assim disposta: 

 1º Ciclo - Constituído por um continuum de três anos, o qual tem como eixo norteador 

para o desenvolvimento do currículo escolar o trabalho com as habilidades básicas da 

leitura e da escrita e o desenvolvimento do pensamento lógico-matemático. Esse ciclo 

compreende as classes do 1º ano, 2º ano e 3º ano; 

 2º Ciclo - Constituído por um continuum de dois anos, o qual compreende as classes de 4º 

ano e 5º ano. 

 Apoio Pedagógico - O atendimento pedagógico oferecido pressupõe uma intervenção 

educativa, cujo objetivo é favorecer ou estimular o desenvolvimento de estruturas 

intelectuais necessárias para o acesso do aluno ao currículo escolar. 
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3.3.2. Tempos de desenvolvimento do currículo 

As unidades escolares da rede municipal de ensino de Ponta Grossa estão organizadas em 

relação ao desenvolvimento do currículo: escolas de jornada de tempo parcial e de jornada em 

tempo integral. 

A organização dos espaços e tempos tanto da Escola de Tempo Parcial como da Escola de 

Tempo Integral busca atender as competências gerais da BNCC (Base Nacional Comum 

Curricular): 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 

social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 

colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva; 

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

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

causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive 

tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas; 

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 

também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural; 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 

corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, 

matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 

sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento 

mútuo; 

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 

crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 

para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 

problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva; 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 

experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e 

fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 

autonomia, consciência crítica e responsabilidade; 

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e 

defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 

humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional 

e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do 

planeta; 
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8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na 

diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 

capacidade para lidar com elas; 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar 

e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização 

da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e 

potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza; 

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 

determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 

sustentáveis e solidários. 

3.3.3. Escolas de Tempo Parcial: aspectos a serem considerados 

A jornada parcial está organizada conforme preconiza o artigo 24 da LDB 9394/96 com 

carga horária anual de no mínimo 800 horas, distribuídas no mínimo em 200 dias de efetivo 

trabalho escolar. As classes e turmas estão distribuídas no período matutino das 7h45min às 

11h45min e, no período vespertino, das 13h15min às 17h15min. O currículo da escola de tempo 

parcial está organizado de acordo com o que preconiza as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica e a BNCC na organização das áreas de conhecimento e componentes 

curriculares. Assim, os componentes curriculares em todas as escolas da Rede Municipal de 

Ensino, que ainda são de tempo parcial, a carga horária semanal está assim distribuída: 

 

COMPONENTE CURRICULAR CARGA HORÁRIA 

Língua Portuguesa 5h30min 

Matemática 4h 

Ciências Humanas (História e Geografia) 2h 

Ciências da Natureza 1h30min 

Educação Física 1h30min 

Arte 1h30min 

Formação Humana/Ensino Religioso 1h30min 

TOTAL 17h30min semanal 

 

A carga horária dos componentes curriculares acima deverá ser distribuída em dois blocos 

diários, sendo um bloco de 2h. e outro bloco de 1h30min, ficando 30min destinados à distribuição 
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da merenda escolar e à realização do recreio. É importante destacar que, o momento da merenda e 

do recreio, devem ser orientados e acompanhados por professores. 

Cada escola poderá implementar como parte diversificada do currículo projetos próprios 

de acordo com a peculiaridade de cada instituição. Outros projetos de enriquecimento curricular 

desenvolvidos em parceria com a Secretaria Municipal de Educação – SME e/ou com outras 

instituições parceiras também deverão ser desenvolvidos de acordo com o componente curricular 

que fazem parte. 

Os alunos das Escolas de Tempo Parcial também poderão participar de atividades de 

contraturno conforme a organização de cada unidade escolar, sendo estas, apoio pedagógico, 

treinos esportivos, coral, dança, entre outros projetos. 

3.3.4. Escolas de Tempo Integral: aspectos a serem considerados 

Com objetivo de atender à meta 6, estabelecida no Plano Nacional de Educação (PNE), Lei 

13.005, de 25 de junho de 2014, a Secretaria Municipal de Educação iniciou, desde 2014 a 

ampliação gradativa do tempo de permanência das crianças na escola, construindo um projeto 

pedagógico de educação integral em escolas de tempo integral. 

Hoje, no Brasil, a ampliação do tempo escolar não se trata de um tema-debate de 

experiências isoladas, mas de uma política que vai fortalecendo-se no cotidiano de nossas escolas 

públicas (SAVELI, 2017). 

Vale ressaltar que o simples aumento do tempo na escola não garante processos de 

aprendizagem mais significativos. Tampouco favorece o desenvolvimento de aspectos subjetivos 

e sociais dos indivíduos. A ampliação da jornada escolar tem obrigatoriamente que ser uma 

ampliação qualificada do tempo no qual a criança estará exposta a situações intencionais de 

aprendizagem. 

A Escola de Tempo Integral, no município de Ponta Grossa, é uma política que amplia o 

tempo de permanência da criança na escola, com carga horária definida para o trabalho com os 

componentes curriculares e atividades complementares que envolvem arte, tecnologias, esportes, 

ludicidade, sustentabilidade, linguagens, entre outras áreas que contribuem para uma formação 

multidimensional do indivíduo. 

Temos como fato consumado na educação brasileira a universalização de acesso ao Ensino 

Fundamental, no entanto, a certeza de que somente o acesso não se traduz em garantia de que as 

novas gerações possam participar, de forma mais efetiva, na sociedade; fomenta discussões e 

reflexões sobre contextos, concepções e implementações de práticas educativas escolares que 

promovam a Educação Integral em escolas de Tempo Integral. 

Então, o debate sobre a escola de tempo ampliado (tempo integral) ganha sentido amplo, a 

partir das demandas sociais e educacionais, que estão sendo percebidas no mundo contemporâneo, 
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e passa a ser entendida como “um caminho para garantir uma educação de qualidade” (GOUVEIA, 

2006, p. 84). A aquisição plena da leitura e da escrita, o desenvolvimento do raciocínio lógico, o 

saber pesquisar, a articulação entre os saberes escolares e o seu contexto sociocultural, a 

organização autônoma do pensamento a partir da compreensão do mundo que o cerca, podem ser 

considerados elementos que refletem tal qualidade. 

Nessa busca de melhor compreender o que consolida a qualidade da educação brasileira, 

apontam-se novas políticas públicas que propõem formas diferentes de organização de tempos e 

espaços escolares, significando, o que afirma Paulo Freire, sair da denúncia e avançar para o 

anúncio. Um dos anúncios, em pauta na agenda pública, encontra-se no Plano Nacional de 

Educação (PNE) Lei 13.005, aprovado em 25 de junho de 2014, que estabelece que 50% das 

escolas públicas de Educação Básica desenvolvam suas atividades em jornada ampliada até 2020. 

Porém, algumas denúncias ainda são cabíveis, uma delas diz respeito à retomada das 

discussões da escola de dia inteiro, de uma escola cujo projeto tenha a educação integral em seu 

horizonte, que já foi adiado pelo menos duas vezes, primeiro com Anísio Teixeira e depois com 

Darcy Ribeiro. No entanto, a escola pública, que atende ao ensino fundamental, vem sendo incitada 

a assumir responsabilidades e compromissos educacionais bem mais amplos do que a tradição da 

escola pública brasileira sempre o fez. Agora, início do século XXI, emerge um cenário 

configurado por desigualdades, complexidades e diversidades. Neste contexto, a demanda por 

escola de tempo integral intensificou-se.  

Outra denúncia está centrada na questão conceitual entre Educação Integral e Escola de 

Tempo Integral. O conceito mais encontrado para a definição de educação integral é aquele 

expresso por Gonçalves (2006, p. 3), que considera o sujeito em sua condição multidimensional, 

não apenas na sua dimensão cognitiva, como também na compreensão de um sujeito histórico, que 

também é um sujeito corpóreo, tem afetos e está inserido num contexto de relações sociais, 

considerando, assim, seu desenvolvimento biopsicossocial. No entanto, apesar de válido, 

consagrar apenas um conceito traz fragilidade para o debate, então, Anísio Teixeira, Darcy 

Ribeiro, Freire, Makarenko, Mafesoli, Milton Santos, Mészároz, Deleuze, Spinoza, Gadotti, 

Arroyo, Tardif, entre outros, auxiliam na ampliação conceitual necessária para consolidar o 

pensamento de educação para a vida. 

Nessa perspectiva, o documento Tendências para a Educação Integral (2011), afirma que a 

proposição de uma política de educação integral transcende aos objetivos da ampliação do tempo 

escolar como medida que visa alcançar unicamente melhores resultados de aprendizagem ou 

ampliação desse tempo apenas como adequação da escola às novas condições e demandas das 

famílias. Os propósitos devem estar ancorados em uma concepção mais abrangente e consequente 

de educação integral, que localiza a ampliação do tempo destinado à educação de crianças e jovens 
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“como parte integrante da mudança da própria concepção de educação escolar [...]” 

(CAVALIERE, 2007). 

É possível afirmar que a operacionalização desse projeto voltado à educação integral com 

ampliação de tempo escolar, esteja-se tornando outro desafio aos gestores do sistema de ensino 

escolares, coordenadores pedagógicos, professores, famílias e comunidades, pois provoca 

desconforto nos diversos âmbitos administrativos e pedagógicos, complexificando a tarefa para a 

implementação dessa política pública educacional. 

Esses desafios são configurados no cotidiano da escola: a construção conceitual de 

educação integral pelos educadores envolvidos no processo, a organização dos tempos e dos 

espaços pedagógicos, a discussão do currículo integrado, a gestão dos recursos humanos e o seu 

financiamento. 

Para a superação desses desafios faz-se necessário buscar construir 

Uma proposta pedagógica para as escolas de tempo integral que repense as 

funções da instituição escolar na sociedade brasileira, que a fortaleça através de 

melhores equipamentos, do enriquecimento de suas atividades e das condições 

adequadas de estudo e trabalho para alunos e professores o que poderá trazer 

algo de novo e que represente crescimento na qualidade do trabalho educativo 

(CAVALIERE, 2007, p. 1032). 

Sendo assim, é inquestionável a assunção das políticas públicas e da adesão dos sistemas 

de ensino em diálogos polifônicos que expressem a singularidade das relações educativas sob-

responsabilidade do Estado, e se convertam em novas alternativas e possibilidades de construção 

de uma escola pública, democrática e de qualidade. 

O objetivo da política educacional do município de Ponta Grossa de ampliação do tempo 

escolar, é a permanência da criança na escola, atendendo-a integralmente em suas necessidades 

educacionais, ampliando as possibilidades de aprendizado através do trabalhado em todas as áreas 

do conhecimento e nos projetos de enriquecimento curricular, fortalecendo, com metodologias 

diversificadas, os conteúdos do currículo comum. 

Entendemos que organizar o ensino fundamental em tempo integral constitui uma resposta 

sociológica civilizatória a um problema estrutural da educação pública. A escola de tempo integral 

implantada desde 2014 no município de Ponta Grossa, voltada para a infância, rompe com a escola 

meio período, com tempo irrisório para o trabalho pedagógico. 

3.3.5. Organização Estrutural e Pedagógica 

O formato da organização da Proposta Pedagógica para a escola de tempo integral nas 

instituições escolares da rede municipal de ensino está centrado no fortalecimento da unidade 

escolar, com mudanças no seu interior, pela assunção de novas tarefas, mais equipamentos, 

32



 

 

Referenciais curriculares para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental       

reorganização dos espaços internos e externos da escola, profissionais com formação para o 

desempenho de suas funções nas diferentes áreas de conhecimento e projetos específicos. 

As Escolas de Tempo Integral oferecem seis horas diárias de efetivo trabalho pedagógico 

nas diversas áreas de conhecimento, de forma a contemplar todos os componentes curriculares 

obrigatórios de acordo com a BNCC. Assim, os componentes curriculares dispõem da seguinte 

carga horária semanal: 

 

COMPONENTE CURRICULAR CARGA HORÁRIA 

Língua Portuguesa 7h30min 

Matemática 7h30min 

Ciências Humanas (História e Geografia) 4h30min 

Ciências da Natureza 1h30min 

Educação Física 3h 

Arte 1h30min 

Formação Humana/Ensino Religioso 1h30min 

TOTAL 27h semanal 

 

A carga horária total (27 horas) é distribuída em quatro blocos diários de 1h30min, 

totalizando seis horas diárias de trabalho docente efetivo, com componentes curriculares 

obrigatórios, de segunda à quinta-feira, e dois blocos na sexta-feira pela manhã, somando três 

horas, conforme demonstrado na tabela acima. Na sexta-feira os alunos são dispensados no período 

vespertino para planejamento coletivo do corpo docente, formação em serviço e organização dos 

espaços escolares. 

Diariamente as escolas deverão organizar seus horários de forma a contemplar: 

 Período Matutino: três horas de trabalho com componentes curriculares, distribuída 

em dois blocos de uma hora e meia; trinta minutos para distribuição da merenda e 

recreação; trinta minutos para o almoço e sessenta minutos para o desenvolvimento 

de projetos diversificados que venham a atender as peculiaridades de cada unidade 

de ensino; 

 Período Vespertino: três horas de trabalho com os componentes curriculares, 

distribuída em dois blocos de uma hora e meia; trinta minutos para a distribuição 

da merenda e recreação. 

A partir destas orientações as escolas deverão organizar seus horários atendendo suas 

peculiaridades. 
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Cada escola poderá implementar como parte diversificada do currículo projetos próprios 

de acordo com a peculiaridade de cada instituição. Outros projetos de enriquecimento curricular 

desenvolvidos em parceria com a Secretaria Municipal de Educação – SME e/ou com outras 

instituições também deverão ser desenvolvidos de acordo com o componente curricular que fazem 

parte. 

Os projetos de coral, dança e outros, assim como os treinos esportivos poderão acontecer 

tanto diariamente no tempo destinado aos projetos (logo depois do almoço) como na sexta-feira 

no período vespertino, conforme a organização de cada escola. 

As Escolas Municipais de Tempo Integral propiciarão aos seus alunos, além dos conteúdos 

que constam no currículo comum, oportunidades para aprender e desenvolver práticas que vão 

apoiá-los no planejamento e execução do seu projeto de vida. Não apenas o desenho curricular 

dessas escolas é diferenciado, mas também a sua metodologia, o modelo pedagógico e o modelo 

de gestão escolar, como instrumento de planejamento, gerenciamento e avaliação das atividades 

de toda a comunidade escolar. 

3.4. Planejamento 

O principal desafio da educação hoje é fazer com que os alunos aprendam. Essa 

preocupação passa pela análise do processo de ensino, mas, primeiramente, pela reflexão sobre o 

planejamento de aula.  

O ato de planejar, de preparar, de organizar está presente em toda ação da atividade humana 

e faz parte da história da humanidade. É o planejamento que organiza, direciona e delineia a ação 

do homem. Na área educacional não é diferente, planejar a ação pedagógica significa refletir sobre 

a própria prática e traçar metas para alcançar os objetivos propostos.  

Para que os desafios educacionais sejam superados é necessário deixar para trás o 

espontaneísmo que foi se alastrando no interior das nossas escolas.  O planejamento na atividade 

docente favorece o bom desempenho do trabalho do professor no processo de ensino e 

aprendizagem, evitando, pois, o improviso.  Quanto à essência de um planejamento é fundamental 

que ele possa ser reflexivo, que crie oportunidades de um repensar a ação educativa, tanto no 

âmbito individual como no coletivo. É através do planejamento que o professor analisa sua própria 

ação e dá um significado novo à sua prática. 

 Dessa forma, planejar torna-se uma atividade reflexiva da ação que se deseja realizar e da 

prática de tal ação. É um processo de tomada de decisão, repleto de intencionalidade 

(VASCONCELLOS, 2000), sem o qual não poderia existir uma verdadeira ação transformadora. 

Portanto, é o olhar cuidadoso do professor sobre sua aula, que pode condicionar sua ação docente 

para a busca da aprendizagem. 
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 Partindo dessas reflexões, o Município de Ponta Grossa define uma política de educação 

voltada para o ensino de qualidade por excelência e de aprendizagem significativa, atendendo ao 

princípio da equidade. 

Tendo isso em vista e acreditando que a criança começa a construir seu conhecimento desde 

o seu nascimento, dentro de seus contextos familiares, vivências sociais, afetivas e cognitivas, faz-

se necessário orientar as formas pelas quais o ensino se efetiva, com o planejamento de aula.  

Planejar é essencial em qualquer atividade humana, organiza a ação do homem em busca 

do alcance de suas metas, pois "é uma atividade intencional pela qual se projetam fins e se 

estabelecem meios para atingi-los" (LUCKESI 2011, p.124). No campo educacional, o 

planejamento de uma aula, favorece o bom desempenho docente no ato de ensinar e, por 

consequência, visa o alcance da aprendizagem de todos e de cada um dos alunos.  

Coaracy (1972, p.79), ressalta que o planejamento é "um processo contínuo que se 

preocupa com o 'para onde ir' e quais as maneiras adequadas ‘para chegar lá’, tendo em vista a 

situação presente e possibilidades futuras [...]" tornando-se, portanto, fundamental no trabalho 

docente.  

Nesse entendimento, o processo de elaboração do planejamento de aula precisa ser 

compreendido pelo (a) professor (a) como um instrumento que organiza o seu fazer docente e o 

auxilia na reflexão e avaliação da sua prática pedagógica.  

De acordo com a LDB, Lei nº 9.394/1996, o papel do professor vai além da simples 

transmissão de informações, ele deve zelar pela aprendizagem de seus alunos, o que significa 

preocupar-se e comprometer-se com essa aprendizagem, buscando formas de superar as 

dificuldades que impedem o desenvolvimento integral do educando. 

Para isso é necessário que o professor tenha clareza dos elementos fundamentais de um 

bom planejamento de aula, de modo que todas as ações planejadas estejam intencionalmente 

articuladas em busca do alcance dos objetivos propostos, pois segundo Vasconcellos (1999): 

[...] planejar é antecipar mentalmente uma ação a ser realizada e agir de acordo 

com o previsto. Planejar não é, pois, apenas algo que se faz antes de agir, mas é 

também agir em função daquilo que penso. [...]. O planejamento enquanto 

construção-transformação de representações é uma mediação teórico-

metodológica para a ação, que, em função de tal mediação, passa a ser 

consciente e intencional. (p.79) 

A Secretaria Municipal de Educação entende que existem várias formas de planejar, no 

entanto alguns elementos são essenciais e não podem faltar em um bom planejamento de aula. São 

eles: os objetos de conhecimento (conteúdos); o (s) objetivo (s) de aprendizagem na aula; o 

desenvolvimento da aula /estratégias – o modo, a metodologia de como colocará o objeto de 

conhecimento em jogo, o tempo, a organização do ambiente; os recursos didáticos; a atividade 

avaliativa e a reflexão da aula. 
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I. Objeto de conhecimento 

É cada um dos conteúdos a serem trabalhados em aula, os quais se encontram organizados 

conforme as unidades temáticas de cada componente na matriz curricular. 

II. Objetivos de aprendizagem  

Elementos centrais e essenciais de uma aula, dimensionados conforme a especificidades de 

cada objeto de conhecimento, os objetivos precisam expressar de forma clara e precisa o que se 

espera como resultado do ensino dessa aula, indicando o que o aluno deverá ser capaz de fazer 

frente às novas aprendizagens, de modo que qualquer pessoa possa identificá-lo como propósito 

daquela aula. 

III. Desenvolvimento da aula/estratégias 

A organização do desenvolvimento da aula pelo professor é de suma importância para que 

os objetos do conhecimento (conteúdos) sejam abordados com clareza, de forma que todos os 

educandos tenham uma aprendizagem significativa e desenvolvam as habilidades necessárias para 

atingir as competências específicas. O professor (a) deverá apresentar todas as situações de 

aprendizagens previamente escolhidas e alinhadas ao objetivo de aprendizagem da aula. Nesse 

sentido, precisa-se pensar no ato educativo levando em consideração as ações docentes e discentes 

que levem à participação efetiva e conjunta de alunos e professores, nas aulas, norteados por altas 

expectativas de aprendizagem. Aqui o (a) professor (a) descreve o passo a passo do fazer 

pedagógico, e explica quais e como as atividades serão desenvolvidas e as estratégias didáticas 

que serão utilizadas (slides, músicas, rodas de conversa, circuito, mapa conceitual, textos que 

explorem os temas, etc.). O (a) professor (a) deverá elencar quais serão as suas ações e as ações 

do aluno, como também deixar claro como será a organização do espaço onde acontecerá a aula. 

O desenvolvimento da aula está organizado em: 

A. Ações do professor: deverá apresentar os procedimentos de ensino para cada 

momento, considerando o protagonismo estudantil e o alcance de altas expectativas 

de aprendizagem em cada atividade escolhida, de modo que se possa maximizar e 

alavancar a qualidade da aula; 

B. Ações do aluno: são as expectativas do professor frente ao comportamento do 

aluno em cada encaminhamento da aula. Ou, ainda, aquilo que se espera que o aluno 

faça em cada atividade proposta pelo professor, o nível de participação deles 

durante todo e cada momento da aula. Inclusive, vendo o aluno como protagonista 

de seu aprendizado, oferecendo-lhe autonomia e estimulando-o na busca de 

informações e na construção do seu conhecimento.  

IV. Organização do ambiente: é pensar no espaço físico onde ocorrerá o processo de 

aprendizagem que deve ser estimulador e facilitador. É necessário que o ambiente 

propicie momentos de trabalho individual e em grupos, de modo que hora eles fiquem 
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juntos, hora fiquem sozinhos. Para tanto o professor deve descrever o modo como 

organizará o ambiente físico em função de cada atividade, tendo em vista o 

favorecimento das interações entre alunos. 

V. Recursos: São os materiais necessários para o bom desenvolvimento da aula. Devem 

estar em função de cada atividade proposta e ser organizado de modo a não prejudicar 

o andamento da mesma. 

VI. Tempo: Predeterminar um tempo para realização de cada atividade da aula. É 

necessário para otimizar as necessidades educacionais, considerando a capacidade de 

concentração das crianças e o desenvolvimento de cada atividade. Ao planejar este 

tempo, precisa-se considerar o esforço produtivo de cada uma destas atividades, sem 

exagerar e nem abrandar nas parcelas temporais preestabelecidas, compondo um ritmo 

agradável e de qualidade em cada aula.  

VII. Atividade avaliativa: Uma atividade de verificação das aprendizagens da aula, que 

deve estar alinhada ao (s) objetivo (s), de modo a retratar se este (s) foi (foram) ou não 

atingido (s). É através desta atividade que o professor definirá o panorama da classe, 

para posterior aprofundamento ou reorganização da prática pedagógica.  

VIII. Reflexões: Após a execução do planejamento, ao final da aula, o professor é convidado 

a pensar sobre sua prática pedagógica daquele dia de aula refletindo sobre: o alcance 

dos objetivos por todos os envolvidos, o nível de participação de cada aluno e seu 

esforço produtivo, os agrupamentos feitos entre os alunos e suas interações, as 

dificuldades encontradas, o tempo se foi suficiente para cada proposta, as atividades 

foram bem escolhidas, enfim toda e qualquer informação que achar necessária para sua 

reflexão pessoal frente aquela aula específica, de modo que possibilite a tomada de 

decisão sobre aspectos a serem mudados ou melhorados para as próximas aulas. 

3.5. Avaliação 

3.5.1. Concepção de Avaliação 

No cenário educacional do Brasil, a avaliação é alvo de discussões e debates por diversos 

autores que estudam e pesquisam sobre o assunto e, também, por todos os atores envolvidos no 

processo educacional brasileiro perpassando as esferas federal, estadual e municipal, as quais tem 

o dever de normatizá-las, para que cheguem até as unidades escolares que as analisam e aplicam. 

3.5.2. Avaliação da Aprendizagem 

No decorrer da história educacional, o termo avaliação foi muito associado às ideias de 

aprovação e reprovação com um fim em si mesma, sem levar em conta todo o processo de ensino. 
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Somente a aprendizagem era considerada, somente o aluno era avaliado. Essa forma de avaliar se 

caracterizava por uma ação classificatória, autoritária, excludente e antidemocrática. Pensando 

dessa forma, era natural, como diz Antunes (2010, p. 13), que avaliação e medida tivessem a 

mesma conotação, pois o conhecimento era entendido como “um bem que se acumulava, um 

material que enchia um reservatório previamente existente no cérebro de cada indivíduo 

supostamente vazio. ” 

Precisamos pensar hoje num sistema de avaliação pautado por ações mais humanas, mais 

justas, que contribuam para o desenvolvimento integral dos alunos, pautado em competências, 

habilidades e atitudes, favorecendo a aprendizagem de forma eficiente, não classificatória, 

voltadas para a inclusão e não para a exclusão injusta e desumana.  

Nesse sentido, a avaliação compreende o diagnóstico e a verificação da capacidade do 

aluno de colocar em prática os objetos de conhecimento (conteúdos) que aprendeu, permitindo a 

compreensão dos processos mentais que o guiaram, para saber o ponto de partida e o ponto de 

chegada da sua aprendizagem, para que assim o professor possa propor ações pedagógicas para 

avanços significativos, garantindo os direitos de aprendizagem dos nossos alunos. 

Para assegurar os direitos de aprendizagem e o desenvolvimento integral dos nossos alunos, 

a Secretaria Municipal de Educação traz a organização do ensino em ciclos, superando a cultura 

da reprovação. Nessa organização está intrínseco o princípio da progressão continuada. A 

progressão continuada garante a passagem dos alunos, sem retenção nos anos que compõem cada 

ciclo. 

Antes, o aluno que não sabia o conhecimento necessário era reprovado quantas vezes 

fossem necessárias, sem que houvesse uma preocupação com sua dificuldade, nem se pensava em 

outras alternativas para superá-las e, sem que houvesse investimentos na aprendizagem do aluno, 

a culpa pela não aprendizagem era somente do aprendiz. Nesse sentido, concordamos com Paro 

(2003) quando diz que: 

Não dá para admitir que, diante do não aprendizado, no final do ano, se possa 

pensar na alternativa da retenção. Trata-se primeiro, de não deixar chegar ao 

final do ano sem saber. Mas, se chegou sem aprender, é preciso prever alguma 

medida que compense o erro cometido, sem o recurso cômodo (mas deletério) da 

reprovação (PARO, 2003, p.62). 

Precisamos garantir ao nosso aluno o direito da aprovação, mas acima de tudo devemos 

garantir o direito da aprendizagem, não podemos apenas aprovar o aluno sem saber, tão pouco 

podemos deixar de ensiná-lo, tanto quanto for necessário. Assim, o aluno terá condições de 

apresentar suas habilidades, no domínio dos conhecimentos do ciclo que se encontra, para poder 

acompanhar, com segurança, o ciclo seguinte. 
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A Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010, a qual define as Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica, em Seção I, registra sobre a avaliação da aprendizagem e define o 

seguinte: 

Art. 47. A avaliação da aprendizagem baseia-se na concepção de educação que 

norteia a relação professor-estudante-conhecimento-vida em movimento, 

devendo ser um ato reflexo de reconstrução da prática pedagógica avaliativa, 

premissa básica e fundamental para se questionar o educar, transformando a 

mudança em ato, acima de tudo, político. 

§ 1º A validade da avaliação, na sua função diagnóstica, liga-se à aprendizagem, 

possibilitando o aprendiz a recriar, refazer o que aprendeu, criar, propor e, nesse 

contexto, aponta para uma avaliação global, que vai além do aspecto 

quantitativo, porque identifica o desenvolvimento da autonomia do estudante, 

que é indissociavelmente ético, social, intelectual. 

§ 2º Em nível operacional, a avaliação da aprendizagem tem, como referência, 

o conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e emoções que os 

sujeitos do processo educativo projetam para si de modo integrado e articulado 

com aqueles princípios definidos para a Educação Básica, redimensionados 

para cada uma de suas etapas, bem assim no projeto político pedagógico da 

escola. 

§ 3º A avaliação na Educação Infantil é realizada mediante acompanhamento e 

registro do desenvolvimento da criança, sem o objetivo de promoção, mesmo em 

se tratando de acesso ao Ensino Fundamental. 

§ 4º A avaliação da aprendizagem no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, 

de caráter formativo predominando sobre o quantitativo e classificatório, adota 

uma estratégia de progresso individual e contínuo que favorece o crescimento do 

educando, preservando a qualidade necessária para a sua formação escolar, 

sendo organizada de acordo com regras comuns a essas duas etapas (BRASIL, 

2013, p. 76). 

Nessa direção, entendemos que a avaliação deve acontecer de tal maneira que o aluno possa 

aprender ao mesmo tempo em que é avaliado. Ela dever ter caráter diagnóstico e formativo e, 

assim, contribuir para uma reflexão sobre o ensino e a aprendizagem e, não somente para 

classificar o aluno, ou para tomar ciência sobre o que o aluno aprendeu ou não aprendeu e ponto 

final. A avaliação deve servir de ponto de partida para tomada de novas decisões sobre a 

aprendizagem do educando, como também refletir sobre a forma de ensinar, com o propósito de 

levar o aluno a atingir os objetivos definidos. Grillo (2003) afirma que a avaliação com função 

diagnóstica ”fortalece o esforço para a retomada do estudo da forma mais adequada e não se torna 

um ponto definitivo de chegada, uma vez que o objeto da avaliação é dinâmico”. 

Para que o professor possa perceber se o aluno realmente compreendeu o assunto estudado, 

em uma aprendizagem significativa, ele precisa utilizar instrumentos que favoreçam ao estudante 

oportunidades de demonstrar, em diferentes situações, suas habilidades na compreensão desse 

conhecimento. 

Portanto, a avaliação precisa ser contínua, processual e formativa, com a utilização de 

diversos instrumentos, os quais indicarão como os alunos vão se modificando no decorrer do 

processo, em direção aos objetivos de aprendizagem, da mesma forma que indicarão ao professor 

a necessidade de novos encaminhamentos a respeito de sua prática. Grillo (2010) nos diz que 
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Ensinar, aprender e avaliar são fenômenos distintos, mas pertencentes a uma 

mesma atividade pedagógica, por isso a avaliação não pode ser tratada de forma 

estranha ou esporádica; pelo contrário, deve ser entendida como uma atividade 

rotineira e intrínseca a ação educativa. [...] A avaliação, é pois, imprescindível 

a aprendizagem, porque aponta para revisão de programas, propõe novas 

indagações, mostra incompletudes e mostra novos caminhos. Deve estar presente 

ao longo do processo, não podendo reduzir-se a um momento final de uma 

prática (GRILLO, 2010, p.19-20). 

Nessa mesma direção, Antunes (2010) enfatiza que a avaliação da aprendizagem não pode 

acontecer em apenas um momento, como também não deve ser utilizado apenas um instrumento 

avaliativo. Para ele: 

[...] uma avaliação do rendimento escolar somente pode ser considerada 

eficiente quando produto de uma observação contínua ao longo do período 

escolar e não somente concentrada nos momentos de provas e exames. Essa 

avaliação pode valer-se dessas provas – com e sem consulta – mas precisa 

aceitar também os trabalhos realizados individualmente e em grupo; a 

capacidade do aluno de encontrar e selecionar informações e sua propriedade 

em associá-las aos saberes que pertencem a sua estrutura cognitiva. Somente 

com um “leque” de múltiplos componentes pode o professor, como verdadeiro 

juiz proferir um criterioso veredicto (ANTUNES, 2010, p. 17). 

Diante do exposto, a escola deve perceber a avaliação como uma forte aliada nesse 

processo, capaz de promover situações de reflexão sobre sua atuação no processo de ensino e 

aprendizagem. Contudo, salientamos sobre a importância de a avaliação ser encaminhada não 

somente com o foco na aprendizagem do aluno, mas em todos os processos e sujeitos envolvidos 

na ação de ensinar e aprender. Sabendo que a aprendizagem é um direito da criança, a avaliação 

da aprendizagem deve servir de instrumento para a garantia desse direito. 

3.5.3. Organização dos processos avaliativos na escola 

A Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa, baseada nos princípios colocados 

pela lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (art. 23), organizou a primeira fase do Ensino 

Fundamental em 5 anos, constituídos em dois ciclos: 

 1º Ciclo - Ciclo de Alfabetização – um continuum de 3 anos, compreendendo o 1º, 2º e 3º 

ano com idade de 6, 7 e 8 anos, respectivamente. 

 2º Ciclo - Ciclo de Escolarização – um continuum de 2 anos, compreendendo o 4º e 5º ano 

do Ensino Fundamental. 

Essa organização garante a continuidade dos estudos no interior dos ciclos, permitindo-se 

a retenção de alunos, apenas no final de cada ciclo. Nesta forma de organização escolar, não se 

aceita a repetência pura simplesmente e, nem tampouco, a promoção automática. O aluno com 

dificuldades de aprendizagem deve ser atendido durante todo o ciclo, tanto dentro da classe, com 

estudos individualizados, como em outros espaços em apoio pedagógico. 
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Essa organização objetiva garantir às crianças a possibilidade de sucesso na escola e o 

respeito ao seu desenvolvimento intelectual e emocional, ou seja, em seu desenvolvimento 

integral. 

Para a avaliação dos alunos, o professor deverá ter como eixo, os objetivos explicitados no 

planejamento de ensino dos objetos de conhecimento (conteúdos) dos componentes curriculares 

de cada área do conhecimento, em diferentes situações de aprendizagem, respeitando as diferenças 

individuais dos alunos, do grupo onde estão inseridos e o próprio contexto. 

Os objetivos de aprendizagem a serem trabalhados em cada ano, no decorrer dos ciclos, 

estão estabelecidos nos Pareceres Avaliativos, os quais estão fundamentados na Matriz Curricular 

estabelecida pelos Referenciais Curriculares para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental da 

Secretaria Municipal de Educação. 

A Secretaria Municipal de Educação orienta sobre os vários aspectos da avaliação, que 

deverão ser adotados pelas escolas e os procedimentos necessários para os processos avaliativos 

na Rede Municipal de Ensino de Ponta Grossa, tanto para as avaliações escolares, como as 

institucionais de larga escala. 

3.5.4. Avaliação Diagnóstica 

A avaliação diagnóstica é aquela realizada no início do ano letivo que revela o nível de 

aprendizagem do estudante, bem como da turma. Ela deve ser ponto de partida para o planejamento 

de ações do Professor e da Equipe Gestora – EG, com o objetivo de promover a aprendizagem de 

todos os alunos e de cada um. 

A Secretaria Municipal de Educação elabora e encaminha para as Unidades Escolares os 

indicadores mínimos de aprendizagem de cada ano, que farão parte do diagnóstico inicial. Estes 

indicadores devem nortear a elaboração de instrumentos avaliativos pela Escola cujos resultados, 

registrados em uma planilha de dados, permitem uma análise referente à aprendizagem dos alunos.  

De posse desses dados as Unidades Escolares de Ensino Fundamental devem: 

 Realizar uma análise reflexiva (EG e professores) sobre os mesmos, que servirá para o 

planejamento das aulas dos professores, bem como da formação em serviço dos mesmos.  

 Reenviar para a SME/Assessores (as) Pedagógicos (as) (APs) as planilhas preenchidas. 

Os dados enviados irão compor a análise do diagnóstico da Rede Municipal de ensino que 

nortearão as ações da SME (formação, assessoramento, intervenção etc.) a partir das demandas 

reveladas.  

As devolutivas dos resultados serão apresentadas/discutidas pelos (as) APs nas suas 

respectivas escolas e a equipe gestora deverá promover ações para garantir a aprendizagem dos 

alunos. 
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3.5.5. Avaliação Contínua e Processual 

A avaliação acontecerá de forma contínua e processual, e deverá expressar a totalidade do 

aproveitamento escolar. De acordo com o artido13 da LDB 9.394/96, o qual dispõe como função 

do professor “o dever de zelar pela aprendizagem dos alunos e estabelecer estratégias de 

recuperação num processo que atenda a avaliação contínua”. Para verificar o rendimento escolar 

do aluno, o professor utilizar-se-á de vários instrumentos, os quais devem apresentar dados que 

permitam ao professor analisar em que nível de aprendizagem seus alunos estão no decorrer do 

processo, em cada componente curricular.  

Alguns destes instrumentos são indispensáveis para o registro avaliativo. Tais instrumentos 

são: 

 Provas escritas (impressas) e orais - no mínimo uma por trimestre atendendo as 

singularidades de cada educando; 

 Provas práticas (Educação Física, Arte etc.) com registro do professor; 

 Fichas de registro e acompanhamento individual do componente curricular Educação 

Física. 

 Portfólios individuais (produção de texto, resolução de problemas, simulados, relatórios de 

visitas/passeios, registro de experiências científicas, produções artísticas etc.); 

 Atividades avaliativas do planejamento diário do professor; 

 Registros sobre a Fluência Leitora dos alunos; 

 Painel de Soluções (diferentes estratégias de solução de um mesmo problema); 

Além destes instrumentos, contamos com outros que podem fazer parte do processo 

avaliativo dentro da escola: 

 Observação diária dos alunos (reflexões realizadas no planejamento, inclusive sobre o 

protagonismo infantil/estudantil); 

 Discussão de temas previamente estudados; 

 Relatório de aulas práticas, visitas e passeios; 

 Registro escrito e desenhos das etapas de experiências científicas; 

 Confecção de materiais, cartazes, manuais, pinturas de telas etc.; 

 Organização de álbuns, diários, folders, jornais; 

 Registros visuais e audiovisuais de atividades dos alunos; 

 Autoavaliação. 

No final do processo de avaliação, de cada trimestre, o professor poderá ver em que nível 

de aprendizagem encontra-se seu aluno, tendo em vista: 

 Nível (1) - consideram-se objetivos não dominados (C): os alunos têm domínio 

insuficiente dos objetos de conhecimento (conteúdo) do ano em que estão; 
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 Nível (2) - considera-se em processo de aprendizagem (B): os alunos têm apenas domínio 

mínimo dos objetos de conhecimento (conteúdo) do ano que estão; 

 Nível (3) - considera-se objetivo dominado (A): os alunos têm domínio pleno dos objetos 

de conhecimento (conteúdo) do ano em que estão; 

 Nível (4) - considera-se aprendizagem além das expectativas (A+, com registros das 

observações a respeito destas aprendizagens no Parecer do Aluno): o aluno apresenta 

domínio superior ao dos conhecimentos exigidos para o ano em que estão. 

3.5.6. Avaliação Padronizada em Grande Escala 

Os instrumentos para a Avaliação Padronizada, em grande escala, serão organizados pela 

Secretaria Municipal da Educação e encaminhados às Unidades Escolares de Ensino Fundamental 

para sua realização nos 2º anos, 3º anos, 4º anos e 5º anos. 

Cada Unidade Escolar deverá compor um Comitê de Avaliação da Escola- CAE que será 

responsável pela correção destas provas (produções de texto e provas objetivas), bem como pelo 

envio dos dados à AP/SME, se comprometendo com a fidedignidade dos resultados. 

Cada Comitê deverá ser composto seguindo as seguintes orientações: 

 Até 250 alunos – diretor e coordenador pedagógico; 

 De 251 a 400 alunos – diretor, coordenadores pedagógicos e 1 professor; 

 De 401 a 600 alunos – diretor, coordenadores pedagógicos e 2 professores; 

 De 601 a 800 alunos - diretor, coordenadores pedagógicos e 3 professores. 

 Acima de 800 alunos - diretor, coordenadores pedagógicos e 4 professores. 

Após composto o CAE, cada Unidade Escolar deve enviar, em forma de ofício para sua 

AP/SME, o nome de seus componentes. 

Esses instrumentos contarão de: 

 Provas objetivas – duas vezes no ano 

 As provas serão elaboradas pela SME, aplicadas pelas professoras da escola em regime de 

troca de turmas e corrigidas pelo CAE; 

 Após o término das aplicações na escola, o CAE terá um prazo máximo determinado pela 

SME para enviar os dados para tabulação e análise; 

 As Unidades Escolares receberão as devolutivas dos dados e suas análises pelo (a) AP ou 

em reuniões coletivas, com caráter reflexivo e formativo, no prazo máximo determinado 

pela SME, após recebimento dos dados de todas as escolas. 

 Produção textual (texto narrativo) – duas vezes no ano  

 As produções serão elaboradas pela SME, aplicadas pelas professoras da escola em regime 

de troca de turmas e corrigidas pelo CAE; 
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 Após o término das aplicações na escola, o CAE terá um prazo máximo determinado pela 

SME para enviar os dados para tabulação e análise; 

 As Unidades Escolares receberão as devolutivas dos dados e suas análises pelo (a) AP ou 

em reuniões coletivas, com caráter reflexivo e formativo, no prazo máximo determinado 

pela SME, após recebimento dos dados de todas as escolas. 

As provas objetivas e a produção textual ocorrerão no mesmo período, isto é, as avaliações 

ocorrerão na mesma semana. Pode-se realizar a avaliação da Língua Portuguesa e da Matemática 

em um dia e no outro dia a produção textual. 

3.5.7. Registro de avaliação 

O Parecer Avaliativo de Aprendizagem (ANEXO 6) é regulamentado pela Secretaria 

Municipal de Educação, segundo os documentos oficiais, e visa o registro do processo de 

aprendizagem dos alunos. O processo de acompanhamento do desenvolvimento escolar do aluno 

deverá ser devidamente registrado, neste documento, pelos professores regentes da turma (de cada 

componente curricular), trimestralmente. 

Para os alunos do primeiro ciclo o Parecer Avaliativo deverá acompanhá-los desde o 1º até 

o 3º ano. Ao término do 3º ano, o parecer deverá ficar arquivado na pasta individual do aluno.  

Para os alunos do 2º ciclo o Parecer Avaliativo deverá acompanhá-los do 4º ao 5º ano. No 

final do 5º ano, o Parecer Avaliativo deverá ficar arquivado na pasta individual do aluno.  

Ao final do 2º ciclo, ou em caso de transferência entre Redes de Ensino, a escola deverá 

fornecer o Parecer de Transferência (documento expedido de acordo com o Parecer Avaliativo do 

aluno), o qual deverá acompanhar o aluno. 

O Parecer Avaliativo deve estar preenchido antes do Conselho de Classe de cada trimestre, 

bem como, verificado e assinado pela Equipe Gestora e Professores, para ser utilizado como fonte 

oficial de informações sobre a aprendizagem e a frequência dos alunos das respectivas turmas. 

Este documento de registro avaliativo será acompanhado, também, pelos pais e ou 

responsáveis dos alunos que, trimestralmente, deverão ser chamados à escola para tomar ciência 

do rendimento escolar dos seus filhos, sempre depois do Conselho de Classe. 

3.5.8. Conselho de Classe 

O Conselho de Classe deverá acontecer trimestralmente, respeitando as datas de sua 

realização, estipuladas pela SME. A sua realização obedecerá aos seguintes itens: 

 Encaminhamento da Ficha de Pré-Conselho (ANEXO 6.3) pela SME para as Unidades 

Escolares; 

 Preenchimento da Ficha de Pré-Conselho uma semana antes da data marcada para o 

Conselho de Classe; 
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 Realização do Conselho de Classe nos meses de maio, julho, outubro e dezembro em datas 

definidas pela SME, com a presença da Equipe Gestora e dos professores que trabalham 

com a turma. 

Na realização do Conselho de Classe registra-se em Ata Própria e Livro Próprio as 

discussões referentes a: 

 Reflexões, ações realizadas e encaminhamentos a respeito do desempenho e disciplina dos 

alunos no trimestre em discussão; 

 Deliberação sobre a frequência dos alunos, bem como as providências tomadas em relação 

aos alunos faltosos; 

 Verificação e reflexão sobre as ações propostas no Conselho do trimestre anterior; 

 Reflexões e encaminhamentos a respeito do desempenho profissional dos professores, no 

trimestre em discussão: 

 Pontualidade e assiduidade; 

 Prática pedagógica; 

 Comprometimento com a aprendizagem dos alunos; 

 Envolvimento com as atividades escolares; 

 Autoavaliação do professor.  

 Reflexões e encaminhamentos a respeito do desempenho profissional da equipe gestora, 

no trimestre em discussão: 

 Comprometimento com a aprendizagem e frequência dos alunos; 

 Envolvimento com as atividades escolares; 

 Subsídio aos professores com materiais necessários para o desenvolvimento do seu 

trabalho (papelaria, recursos didáticos etc.); 

 Comprometimento com seu papel formativo (acompanhamento do 

planejamento, observação de sala de aula, prática de feedback, envolvimento 

com a formação continuada); 

 Autoavaliação da equipe gestora. 

Terminado todo o Conselho de Classe a Equipe Gestora juntamente com os professores 

assina a ata e já podem marcar a reunião com os pais para a assinatura dos Pareceres Avaliativos. 

3.5.9. Conselho de Avaliação 

O Conselho de Avaliação é o conselho realizado no final do ano letivo, no mês de dezembro 

em datas definidas pela SME para deliberar sobre a promoção/retenção por frequência ou 

aprendizagem dos alunos no final de cada ciclo (3º e 5º ano). 

As orientações para a realização e o registro deste conselho obedecerá às seguintes 

orientações: 
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 No final do 1° ciclo: será formado pelo/a professor/a que atua no 3º ano em que 

se encontra o/a aluno/a, o/a professor/a que atuará no 4º ano (no ano seguinte), 

pelo/a diretor/a e coordenador/a pedagógico/a da escola. 

 No final do 2º ciclo: será formado pelo/a professor/a que atua no 5º ano em que se 

encontra o/a aluno/a, o/a professor/a que atuará no 5º ano (no ano seguinte), pelo/a 

diretor/a da escola e coordenador/a pedagógico/a da escola. 

A promoção dos alunos de um ciclo para outro será documentada em ficha própria (Parecer 

Avaliativo). Considerando que cada ciclo tem objetivos de aprendizagem definidos, para cada 

componente curricular de cada área do conhecimento, os quais os alunos precisam atingir e/ou 

dominar. 

Em relação à frequência, deve-se levar em conta o que estabelece a legislação vigente. A 

LDB em seu Art. 24, Inciso VI, registra que o “controle de frequência fica a cargo da escola, 

conforme o disposto em seu Regimento Escolar e nas normas do respectivo sistema de ensino, 

exigida a frequência mínima de setenta e cinco por cento do total de horas letivas para aprovação”. 

No entanto, o aluno que ultrapassar o limite de faltas terá a oportunidade de ser aprovado 

pelo Conselho de Avaliação, desde que atinja os objetivos previstos para o ciclo ou ano em que se 

encontra, conforme o que delibera o inciso V alínea “a” do mesmo artigo acima citado: “a 

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

qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais 

provas finais”. 

Cabe ressaltar que a equipe gestora da escola deve ter o registro de todas as providências 

que tomou em relação aos alunos faltosos como: 

 Registro dos contatos que teve com a família e das providências tomadas; 

 Encaminhamentos a projetos de recuperação de estudos; 

 Encaminhamento de relatório ao Conselho Tutelar. 

O Conselho de Avaliação se reunirá para deliberar sobre a aprovação ou reprovação dos 

alunos das turmas de 3º e 5º ano do Ensino Fundamental, sabendo-se que: 

 Os alunos que frequentaram o 3º e o 5º ano, além do Parecer Avaliativo, o qual ficará 

arquivado na pasta individual do aluno, deverá também ter o registro em Ata própria do 

Conselho de Avaliação sobre a decisão de reprovar ou aprovar o aluno, o qual foi submetido 

ao Conselho de Avaliação; 

 O Conselho se reunirá apenas para deliberar sobre os alunos que apresentaram muitas 

dificuldades durante o ano letivo; 

 Deliberará também sobre as questões referentes aos alunos, público da Educação Especial;  
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 Na redação da ata do Conselho de Avaliação deverá conter o nome dos alunos aprovados 

ou reprovados, especificando os procedimentos que a escola realizou até chegar à conclusão 

final. 

O aluno do 3º ano que foi submetido ao Conselho de Avaliação e foi reprovado, frequentará 

novamente o 3º ano, no ano seguinte. Já o aluno que foi aprovado, no ano seguinte frequentará o 

4º ano. 

O aluno do 5º ano que foi submetido ao Conselho de Avaliação, se reprovado, cursará 

novamente o 5º ano no ano seguinte; se aprovado, no ano seguinte cursará o 6º ano do Ensino 

Fundamental na Rede Estadual/Particular de Ensino. 

3.5.10. Transferências 

A movimentação do aluno de uma escola para outra deve ser objeto de análise em duas 

situações: 

 Transferência recebida: o aluno egresso de outra escola ingressará no ano do ciclo, 

salvaguardando os direitos adquiridos; 

 Transferência expedida: ao aluno que solicitar transferência será emitido o Histórico 

Escolar, em modelo adotado pela Secretaria Municipal de Educação e acompanhará a 

documentação de transferência. A expedição da transferência dar-se-á mediante declaração 

de existência da vaga na escola em que o aluno vai frequentar. 

3.6. Formação Continuada dos Profissionais da Educação 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LEI 9394/1996, ao definir os princípios da 

educação, prevê a valorização do profissional da educação escolar. De acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica,  

Essa expressão estabelece um amálgama entre o educador e a educação e os 

adjetiva, depositando foco na educação. Reafirma a ideia de que não há 

educação escolar sem escola e nem está sem aquele. O significado de escola aqui 

traduz a noção de que valorizar o profissional da educação é valorizar a escola, 

com qualidade gestorial, educativa, social, cultural, ética, estética, ambiental. 

(BRASIL, 2013; p.58) 

Assim, tanto a valorização profissional do professor quanto a da educação escolar são, 

portanto, exigências de programas de formação inicial e continuada, no conjunto de múltiplas 

atribuições definidas para os sistemas educativos. 

Hoje, exige-se do professor mais do que um conjunto de habilidades cognitivas, 

principalmente se for levada em consideração a lógica própria do mundo digital. Além disso, lhe 

é exigida a capacidade de trabalhar cooperativamente em equipe e de compreender, interpretar e 

aplicar a linguagem e os instrumentos produzidos ao longo da evolução tecnológica, econômica e 
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organizativa. Essas exigências, com certeza, vão além das habilidades em regência que o curso 

que o titulou, em sua maioria, não desenvolveu. (BRASIL, 2013). 

Daí a necessidade de investir na formação em serviço desses profissionais, por considerar 

esta um dos elementos constitutivos do profissional, sendo, portanto, um “processo dinâmico por 

meio do qual, ao longo do tempo um profissional vai adequando sua formação às exigências de 

sua atividade profissional”. (VEIGA, 1998, p.100). 

É no contexto do trabalho que se dá a formação permanente do profissional da Educação. 

É neste espaço que ele tem, também, condições de acompanhar, fazer parte de grupos de estudos, 

discutir novos textos, conhecer novas metodologias, atualizar-se com novos materiais didáticos e 

tecnológicos. Desta maneira, um projeto de formação deve priorizar o desenvolvimento do docente 

quanto ao conhecimento de si próprio e da realidade. A organização de um espaço apropriado para 

a formação permanente deve levar em conta este objetivo, bem como respeitar as múltiplas 

dimensões do ser humano: afetiva, social, religiosa, política, artística, econômica, entre outras. 

O trabalho deve orientar-se não somente com o repertório do saber escolarizado (o saber 

de formação acadêmica) mas, também, pelo saber cotidiano, advindo da prática. Esses dois eixos 

é que constituem historicamente o professor. Nesse sentido, a formação deve promover espaços e 

momentos que permitam ao profissional da educação uma reflexão acerca do seu 

autoconhecimento e da sociedade onde vive e atua. 

Desse modo, a formação profissional do professor será moldada no decorrer do processo 

ensino aprendizagem em situações do cotidiano escolar. As situações de ensino aprendizagem 

vivenciadas na escola podem suscitar a percepção da relação entre a teoria e a prática. Decorrente 

destas experiências, surge a necessidade de que o professor seja um intelectual crítico, criativo, 

inovador, capaz de apreender o caráter contraditório de sua prática, o que o leva a uma perspectiva 

emancipatória, fazendo-se assim necessária uma formação contínua. 

O trabalho pedagógico voltado para esta perspectiva crítica, inovadora e emancipatória 

exige um profissional reflexivo que mobilize seu conhecimento acadêmico aos desafios da 

realidade. 

Buscamos em Dewey, um embasamento quanto ao pensamento reflexivo do professor, pois 

o autor difere o pensar fantasioso, imaginativo, automático, do pensar reflexivo. Para Dewey, 

pensar reflexivamente é a “espécie de pensamento que consiste em examinar mentalmente o 

assunto e dar-lhe consideração séria e consecutiva”. (DEWEY in : Alarcão, 2007, p.45). 

Para desencadear esse pensamento reflexivo, faz-se necessário dois fatores primordiais: 

uma situação problemática e uma investigação para resolvê-la. Isto demonstra que o pensamento 

reflexivo deve ser treinado e regulado diante dos objetivos oriundos dos conflitos. 

Na abordagem de Vásquez, a prática reflexiva vai além do pensamento reflexivo de Dewey, 

é, portanto, caracterizada pelo esforço coletivo de transformar as situações conflitantes. Para isso, 
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é necessário transpor a consciência prática para uma “consciência da práxis”, que se refere ao 

conhecimento das causas e das consequências da realidade. (VÁSQUEZ, 1997). 

A construção da consciência da práxis é caracterizada pelo vínculo indissolúvel entre teoria 

e prática. Portanto, é uma atividade consciente, inquieta, criativa; é pela prática reflexiva que os 

sujeitos conseguem transformar o cotidiano do trabalho pedagógico. Assim, a prática pedagógica 

assume um caráter emancipatório e permite a construção de novos conhecimentos. 

Ao falarmos de prática pedagógica reflexiva, não poderíamos deixar de reconhecer a 

importância dos estudos desenvolvidos por Shon que aponta no processo de reflexão três 

movimentos básicos: a reflexão–na–ação, reflexão-sobre-a-ação e sobre a reflexão-na-ação. O 

primeiro refere-se aos processos de pensamento que ocorre concomitantemente à ação, o segundo 

refere-se ao processo de pensamento que ocorre após uma situação conflitante que é a reflexão do 

professor quanto a sua reflexão na ação. E o último diz respeito às reflexões que o professor realiza 

em decorrência das duas reflexões anteriores. (SHON, 2000). 

Nessa perspectiva de formação contínua, o saber pedagógico torna-se dinâmico e 

construído nas relações entre o conhecimento acadêmico e as reflexões que derivam da prática. A 

práxis pedagógica indicará os caminhos que contribuem para a competência do profissional. O 

profissional da educação necessita saber dirigir situações de aprendizagem, administrar a 

progressão de alunos, conhecer os dispositivos de trabalho diferenciado e enfrentar dilemas éticos 

da profissão. Sobretudo, o professor deve sentir-se responsável por sua formação contínua. 

(PERRENOUD, 2000). 

Nesse sentido, é importante buscarmos estratégias de formação que possibilitem ao 

professor investigar a própria prática. Com isso, queremos dizer que o professor precisa pesquisar 

a sua ação. Tal procedimento requer uma clara definição das intenções, o que exige estabelecer os 

propósitos. As decisões devem ser tomadas ao longo do caminho, na medida em que cada problema 

vai se apresentando. Essa estratégia exige que o professor coloque perguntas acerca do que ensina 

e reveja essas mesmas perguntas até que a pergunta inicial mude, ou seja respondida. É esse 

movimento dialético que vai permitir a consistência da reflexão. Esse procedimento reflexivo tem 

um caráter circular espiralado formado por ciclos sucessivos de planejamento, ação, observação e 

reflexão. (SAVELI, 2017). 

Nesse enfoque o processo de formação se orienta para a melhoria da ação do professor no 

plano educativo e contribui para a solução de problemas numa visão dinâmica de realidade em que 

se reconhece que os fenômenos educativos estão sempre relacionados. Isso quer dizer, que abraçar 

esta perspectiva crítica para desenvolver um trabalho de formação continuada dos professores 

implica acreditar na possibilidade de alterar a prática docente, considerando a compreensão das 

interações que ocorrem em três contextos básicos: o contexto da sala de aula, o contexto da escola 

e o contexto sociocultural. 
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Essas três dimensões indicam que a prática docente está aninhada dentro de regras bastante 

definidas, que obrigam as ações dos professores a uma acomodação às situações reais ou a 

movimentar-se dentro de um quadro que só pode mudar parcialmente. 

Os esforços coletivos contribuirão para um processo de formação contínua de qualidade, 

que objetive sobre maneira a competência do professor. 

3.6.1. Política de Formação Continuada da Secretaria 
Municipal de Educação 

A Política de Formação Continuada da SME contempla uma proposta de formação em 

serviço alicerçada na abordagem dialética numa perspectiva da Ecologia de Saberes onde os temas 

a serem abordados serão oriundos das necessidades apresentadas nos processos de ensino 

aprendizagem desenvolvidos no espaço escolar e das dificuldades encontradas pelas equipes 

gestoras e detectadas no processo de acompanhamento das instituições de ensino pelos (as) 

assessores (as) pedagógicos. Os momentos formativos ocorrerão da seguinte forma: 

I. Análise dos resultados verificados por meio do acompanhamento pedagógico e 

avaliações externas: a demanda de formação da equipe de gestão escolar e professores 

será oriunda desta análise, que também definirá o objeto de formação (necessidades 

curriculares e metodológicas). 

II. Orientação em Rede: serão momentos destinados às orientações relacionadas ao (s) 

objeto (s) de formação nas pautas formativas das reuniões com as equipes de gestão 

escolar, sempre que houver necessidade de reflexões sobre os processos de ensino e de 

aprendizagem.  

III. Formação na escola: no cotidiano escolar a equipe de gestão será responsável pela 

formação em serviço dos professores, nos momentos de planejamento, estudo e 

feedback (durante a hora atividade e na Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo - 

HTPC). Isso significa discutir planejamento, estudar e estimular a reflexão sobre a 

prática docente, a partir das evidências observadas por meio da observação de aula e 

da avaliação da aprendizagem dos alunos.  

IV. HTPC (Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo): momento de formação em serviço 

das equipes de gestão escolar e professores, realizado nas unidades escolares de acordo 

com o calendário escolar. O objetivo é criar um espaço de discussão e formação, para 

o fortalecimento da prática pedagógica docente. As reuniões serão organizadas pela 

equipe de gestão escolar em parceria com os (as) assessores (as) pedagógicos (a) da 

Secretaria Municipal de Educação e farão parte de uma formação organizada em Rede 

que se efetivará na escola, coletivamente, por meio de estudos e socialização de práticas 

pedagógicas 
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V. Formação continuada híbrida: orientação formativa realizada em encontros 

presenciais e via plataforma por meio aulas online para professores, abrangendo os 

conhecimentos específicos das áreas de ensino (Língua Portuguesa, Matemática, 

História, Geografia, Ciências, Arte e Ensino Religioso) que ocorrerão conforme 

cronograma específico. A mediação desta formação deverá ser realizada pelo 

coordenador pedagógico, que acompanhará esse processo na escola garantindo a 

efetivação do mesmo com registro de carga horária para fins de certificação.  

VI. Formação continuada presencial: encontros presenciais para professores nas diversas 

áreas de conhecimento, Educação Especial, EJA e/ou outros temas conforme a 

necessidade da Rede Municipal de Ensino. 

VII. Relato de Práticas Pedagógicas: realizado no mês de setembro durante o Congresso 

de Educação, abrangendo as práticas realizadas nas escolas municipais conforme 

inscrição.  

VIII. Conectando Boas Práticas: tem por objetivo divulgar práticas exitosas de professores, 

coordenadoras (es) e diretoras (es) escolares. O projeto acontece tanto em cada unidade 

escolar podendo também haver a conexão entre escolas para o compartilhamento das 

práticas. A culminância do projeto se dará no “Seminário Conectando Boas Práticas” 

que será realizado no mês de novembro. 

IX. Compartilhando Práticas e Saberes da Gestão Escolar: ocorre semestralmente em 

quatro unidades educativas (in loco) que se destacarem no trabalho de gestão 

administrativa, pedagógica, de recursos humanos e na articulação do trabalho com a 

comunidade escolar.  

X. Assessoramento Pedagógico: o (a) assessor (a) pedagógico realizará com a equipe 

gestora de cada unidade escolar momentos de análise, discussão e proposição de 

soluções que possam atender as necessidades educacionais da instituição. Este trabalho 

se fundamenta por meio de leituras que abordarão as concepções teóricas e 

metodológicas presentes nos Referenciais da Rede Municipal.  

XI. Grupos de Estudo: momentos de leitura e discussão de concepções teóricas e 

metodológicas que envolvam o trabalho pedagógico.  

XII. Formação em Parcerias: para o desenvolvimento de projetos em parceria com o 

terceiro setor são ofertadas formações com grupos específicos a fim de subsidiar o 

trabalho docente.  

XIII. Projeto Diálogos: desenvolvido pelo Centro Municipal de Atendimento Educacional 

Especializado (CMAEE), a formação acontece mensalmente, por região de 

abrangência, em relação a localização das unidades educativas, visando oportunizar um 

diálogo franco entre os pais e/ou responsáveis pelos alunos com direitos especiais e os 
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profissionais da educação onde estes alunos estão matriculados (equipe gestora, 

auxiliares de inclusão, professores regentes e da SRM). Tem por objetivo promover a 

interação entre a comunidade escolar e familiares, entendendo que a inclusão dos 

alunos com deficiência no ensino regular requer dos sistemas de ensino, novas atitudes 

frente aos desafios encontrados para atender estas crianças. 

XIV. Formação para professores iniciantes: são encontros formativos coordenados pela 

SME para aprimorar o conhecimento destes docentes acerca das diretrizes da Secretaria 

Municipal de Educação e encaminhamentos teórico-metodológicos que embasam o 

trabalho nessa Rede de Ensino. 

XV. Congresso Municipal de Educação: Realizado de 07 a 15 de setembro, o evento 

oferece diversas palestras e oficinas para todos os professores das diversas áreas de 

ensino e equipes gestoras para o aprimoramento profissional. 

3.6.2. O Coordenador Pedagógico e a Formação Continuada 
dos Professores 

A Secretaria Municipal de Educação (SME) entende que o que sustenta as práticas 

pedagógicas bem-sucedidas é o reconhecimento dos diferentes atores e os papeis que cada um 

desempenha na gestão da sala de aula e da escola.  

Nesta perspectiva compreende-se ser função dos técnicos (Assessores Pedagógicos – APS) 

da SME a formação continuada dos coordenadores pedagógicos para que estes possam ter 

subsídios teóricos e práticos para formar os professores de cada unidade de ensino usando 

estratégias formativas e autoformativas, oferecendo e sustentando as condições institucionais para 

que as escolas se consolidem como espaço de desenvolvimento profissional e de boas práticas 

pedagógicas. Assim, de acordo com Gouveia (2012) é criada uma verdadeira rede, evitando a 

sensação de isolamento que geralmente os educadores têm quando não pertencem a uma estrutura 

que os apoie.  

No espaço escolar uma das estratégias orientadas pela SME para ser utilizada pelas equipes 

gestoras nos processos formativos dos professores é a observação de aula.  

3.6.3. Observação de aula como estratégia formativa 

A Observação de aula é uma estratégia na formação continuada em serviço que permite à 

equipe gestora refletir, juntamente com o professor, sobre a prática docente e buscar novas 

possibilidades de intervenções para a melhoria do ensino.     

Ela contribui para que as equipes gestoras das instituições de ensino da SME formalizem 

a prática de observar aulas, experenciando ações específicas de ensino e aprendizagem, mediante 

os indicadores de cada contexto escolar. 
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 Para que se efetive enquanto estratégia formativa, a observação precisa estar a serviço do 

acompanhamento pedagógico e da formação do professor no espaço escolar, de modo a analisar 

as interações que são construídas entre professores, alunos e objetos de conhecimento, além de 

identificar as estratégias metodológicas, recursos e demais encaminhamentos utilizados durante o 

período de aula observado.  

Nesta perspectiva, a observação subsidia o trabalho docente ao identificar fragilidades para 

posterior apresentação de soluções. Tal prática se caracteriza enquanto função imprescindível do 

trabalho de acompanhamento pedagógico, para a atuação em casos específicos (como o baixo 

desempenho dos alunos ou dificuldades apresentadas pelos docentes ao ministrar determinado 

objeto de conhecimento) ou para identificação de processos pedagógicos que precisem ser revistos. 

Em qualquer uma das situações, é importante que a equipe gestora tenha contato direto com o 

ponto central da escola: os processos de ensino e aprendizagem. 

Os dados coletados no momento da observação constituem o processo de análise, avaliação 

e feedback de aula, pois oportunizam a percepção de como as práticas pedagógicas contribuem 

para o processo de escolarização dos alunos. 

É importante destacar que a equipe gestora possui um papel fundamental na efetivação da 

rotina de observação de aula nas escolas. 

Para que esta estratégia seja satisfatória é necessário que o coordenador pedagógico deixe 

claro ao professor o que será considerado durante a observação. Desta forma, é importante seguir 

alguns passos: 

 

I. Combinar com o professor antes de observar a aula 

Assim como o coordenador planeja suas ações diárias, os professores seguem rotinas 

estabelecidas que precisam ser respeitadas, a fim de se obter resultados satisfatórios no 

desenvolvimento da aula. Sendo assim, o coordenador não deve chegar de surpresa, sem ter 

combinado a observação junto ao docente. Além de atrapalhar na rotina da classe, será encarado 

como fiscalizador (invasor), ou seja, aquele que chega de surpresa para constatar problemas e este 

não é o objetivo. 

Antes de realizar a observação, é necessário conversar com o professor e perceber qual é o 

melhor momento, garantindo que ele esteja preparado e seguro. O coordenador deverá conquistar 

seus professores, pois deixá-los seguros durante a observação será um aspecto essencial para o 

sucesso desta estratégia. 

 

II. Explicar ao professor qual é o objetivo da observação 

Uma boa maneira de evitar um possível “mal-estar” entre o coordenador e o grupo de 

professores, é explicar os motivos pelos quais a observação de aula se tornará uma rotina de 
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trabalho no processo de formação docente. É fundamental que todo o grupo entenda que esta é 

uma função que cabe ao coordenador pedagógico, e que seu papel é o de apoiar todos os processos 

pedagógicos que são realizados na instituição, sendo os encaminhamentos tomados no momento 

da aula o ponto chave no processo de ensino e aprendizagem. 

Sendo assim, é necessário que o coordenador analise – anteriormente à observação – o 

planejamento do docente, a fim de identificar possíveis oportunidades de desenvolvimento no 

processo pedagógico. Neste processo pode ser notado, por exemplo, que o professor “X” não deixa 

claro no plano de ensino quais serão as ações previstas para dar suporte aos alunos que apresentam 

dificuldades de aprendizagem. Deste modo, aconselha-se que a equipe gestora e/ou o coordenador 

pedagógico, anteriormente à observação, denote os aspectos que serão observados, podendo ser, 

neste caso, o atendimento diferenciado aos alunos com dificuldade. 

 

III. Utilizar a pauta de observação, mas não se prender a ela 

Diversas coisas ocorrem no momento da aula, e mesmo com um planejamento coerente, 

imprevistos podem acontecer. Deste modo, é importante que o coordenador pedagógico tenha em 

mente os aspectos que deverão ser observados no decorrer da aula. 

Isto não quer dizer que não precise estar atento a tudo, mas o roteiro funcionará como uma 

bússola, direcionando o olhar para o que de fato precisa ser analisado. No entanto, caso verifique 

que outros aspectos precisam ser melhor observados, o coordenador deverá planejar uma nova 

pauta que seja coerente a estes aspectos. 

 

IV. O coordenador observará, mas não participará da aula 

O coordenador estará somente observando a aula. Deste modo, deverá ser o mais sutil 

possível, evitando interações, interrupções ou até mesmo, intromissões durante a observação. A 

aula não pode ser interrompida e o coordenador somente tomará a voz se solicitado pelo professor. 

A postura do coordenador poderá fundamentar ou romper com a prática de observação de aula. 

V. Feedback: o momento da devolutiva 

Após realizar a observação e pontuar tudo aquilo que necessita de maior atenção por parte 

do professor, o coordenador deverá sistematizar os dados observados e marcar um horário para 

dar o feedback ao docente. 

Este momento, além de representar a síntese das impressões tomadas, deverá ser 

compreendido como o ápice da ação de observação de aula, onde além de indicar aquilo que não 

ficou claro, o coordenador poderá escutar o professor e, posteriormente, indicar ações que poderão 

melhorar a prática docente, num processo reflexivo. 
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4. Organização curricular: 
Áreas de conhecimento do 
ENSINO FUNDAMENTAL 
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Competências gerais da BNCC 
Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos 

estudantes o desenvolvimento de dez competências gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento. Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e 

procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas 

complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. 

 

1 Conhecimento para 
entender e explicar a realidade, continuar aprendendo 
e colaborar para a construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva. 

2 Pensamento científico, 
crítico e criativo 

para 

investigar causas, elaborar e testar hipóteses, 
formular e resolver problemas e criar soluções 
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos 
das diferentes áreas. 

3 Senso estético e 
repertório cultural 

para 
fruir e participar das diversas práticas de manifestação 
e produção artístico-culturais. 

4 Comunicação para 
partilhar informações, ideais e sentimentos por meio 
de diferentes linguagens e produzir sentidos que 
levem ao entendimento mútuo. 

5 Cultura digital para 
se comunicar, acessar e disseminar informações, 
produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer 
protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

6 Autogestão para 
fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e 
ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, 
consciência crítica e responsabilidade. 

7 Argumentação para 

formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e 
decisões comuns que respeitem e promovam os 
direitos humanos, a consciência socioambiental e o 
consumo responsável em âmbito local, regional e 
global, com posicionamento ético em relação ao 
cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

8 Autoconhecimento e 
autocuidado 

para 

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

9 Empatia e cooperação para 

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

10 Autonomia para 

agir com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência e determinação, tomando decisões com 
base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 

BNCC, 2018, p. 11 e 
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4.1. Língua Portuguesa 

ensar o ensino da Língua Portuguesa exige a busca de pressupostos teóricos que, além 

de explicar as relações entre o ensinar e o aprender, possam também elucidar que o 

domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de plena participação do 

sujeito na vida social. É por meio da linguagem que o homem se comunica, tem acesso à 

informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz 

conhecimento. 

A língua é um sistema que tem como centro a interação verbal, que se faz por meio de 

textos ou discursos, falados ou escritos. Essa concepção exige uma proposta de ensino que valorize 

o uso da língua em diferentes situações ou contextos sociais, com sua diversidade de funções e sua 

variedade de estilos e modos de falar. Para estar de acordo com essa concepção, é importante que 

o trabalho didático desenvolvido em sala de aula se organize em torno do uso da língua em 

situações reais e que privilegie a reflexão dos alunos sobre as diferentes práticas de linguagem. 

As práticas de linguagem devem estar voltadas para a formação de um cidadão que atue na 

sociedade de forma consciente e participativa. Assim, faz-se necessário o desenvolvimento de 

competências relacionadas ao CONHECIMENTO para entender e explicar a realidade e colaborar 

com a sociedade onde vive; ao PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO para 

pesquisar, formular e resolver problemas; ao REPERTÓRIO CULTURAL para participar de 

práticas artístico-culturais; à COMUNICAÇÃO para expressar-se e partilhar informações, 

experiências, ideias, sentimentos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo; à 

CULTURA DIGITAL para comunicar-se, acessar e produzir informações e conhecimentos, 

resolver problemas e exercer protagonismo e autoria; à ARGUMENTAÇÃO para formular, 

negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns de forma ética e responsável; à 

EMPATIA E COOPERAÇÃO para respeitar e valorizar a diversidade sem preconceito de 

qualquer natureza; à RESPONSABILIDADE E CIDADANIA para tomar decisões com base em 

princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. (BNCC, 2017) 

O trabalho com o componente curricular de Língua Portuguesa, no Ensino Fundamental, 

está organizado nas seguintes práticas de linguagem:  

1. Oralidade 

2. Análise Linguística/Semiótica 

3. Leitura/Escuta 

4. Produção de Textos 

Dentro da prática de linguagem Oralidade, aprofundam-se o conhecimento e o uso da 

língua oral, as características de interações discursivas e as estratégias de fala e escuta em 

P 
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intercâmbios orais; na Análise Linguística/Semiótica, sistematiza-se a alfabetização, 

particularmente nos dois primeiros anos, e desenvolve-se ao longo dos anos seguintes a observação 

das regularidades/irregularidades do sistema de escrita e a análise do funcionamento da língua e 

de outras linguagens e seus efeitos nos discursos; na Leitura/Escuta, amplia-se o letramento, por 

meio da progressiva incorporação de estratégias de leitura de textos em níveis de complexidade 

crescente, assim como na Produção de Textos, pela progressiva incorporação de estratégias de 

produção de textos de diferentes gêneros textuais. (BNCC, 2017) 

Assim, no Ensino Fundamental – anos iniciais – o trabalho pedagógico com as práticas de 

linguagem conduzirá o educando ao desenvolvimento das seguintes competências específicas: 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA O ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 
1. Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, 

heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de 

construção de identidades de seus usuários e da comunidade a que pertencem. 

 
2. Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos 

diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas 

possibilidades de participar da cultura letrada, de construir conhecimentos (inclusive 

escolares) e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida social.  

3. Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em 

diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fluência e 

criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 

sentimentos, e continuar aprendendo. 

4. Compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa 

diante de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos. 

5. Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estilo de linguagem adequados à 

situação comunicativa, ao (s) interlocutor (es) e ao gênero do discurso/gênero textual. 

6. Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e 

nos meios de comunicação, posicionando-se ética e criticamente em relação a 

conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais. 

7. Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e 

ideologias. 

8. Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos, interesses e 

projetos pessoais (estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa, trabalho etc.). 

9. Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do 

senso estético para fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-

culturais como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e 

encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador da 

experiência com a literatura. 

10. Mobilizar práticas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas 

digitais para expandir as formas de produzir sentidos (nos processos de compreensão 

e produção), aprender e refletir sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais. 
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BNCC, 2017, p. 85. 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: ASPECTOS TEÓRICOS E PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 

Antes de tecer considerações sobre a forma de encaminhar o processo de alfabetização, é 

necessário enfatizar que a criança inicia este processo de aquisição da leitura e da escrita muito 

antes de entrar na escola. Vygotsky (1988) esclarece que o processo de aquisição da língua escrita 

tem uma evolução, é a apropriação progressiva, pela criança, da ideia de representação que tem 

como base a fala. Portanto, faz-se necessário que no processo de alfabetização e letramento sejam 

consideradas as experiências vivenciadas pelos alunos no meio onde estão inseridos. 

Historicamente, o conceito de alfabetização se limitava ao ensino e aprendizado da 

“tecnologia da escrita”, capacidade de codificar e decodificar os sinais gráficos. Neste contexto, 

os estudos da área focavam os métodos de alfabetização e sua eficácia nos resultados da 

aprendizagem da língua escrita. 

A partir da década de 1980, o conceito de alfabetização foi ampliado com as contribuições 

dos estudos sobre a psicogênese da língua escrita, particularmente com os trabalhos de Emília 

ferreiro e Ana Teberosky.  De acordo com esses estudos, o aprendizado do sistema de escrita não 

se reduz ao domínio de correspondências grafemas (letras) e fonema (sons) (a decodificação e a 

codificação), mas se caracteriza como um processo ativo por meio do qual a criança, desde os seus 

primeiros contatos com a escrita, constrói e reconstrói hipóteses sobre a natureza e o 

funcionamento da língua compreendida como um sistema de representação.  

Progressivamente, a alfabetização passou a designar o processo não apenas de ensinar e 

aprender as habilidades de codificação e decodificação, mas também o domínio dos 

conhecimentos que permitem o uso dessas habilidades nas práticas sociais de leitura e de escrita. 

É diante dessas novas exigências que surge uma nova adjetivação para o termo – alfabetização 

funcional – criada com a finalidade de incorporar as habilidades de uso da leitura e da escrita em 

situações sociais e, posteriormente, a palavra LETRAMENTO.  

Com o surgimento deste termo, muitos pesquisadores passaram a preferir a distinção entre 

alfabetização e letramento: o termo alfabetização em seu sentido restrito, para designar o 

aprendizado inicial da leitura e da escrita, da natureza e do funcionamento do sistema de escrita e 

o termo letramento para designar os usos (e as competências de uso) da língua escrita.  

Portanto, LETRAMENTO é o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever, 

bem como o resultado da ação de usar essas habilidades em práticas sociais. É o estado ou condição 

que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da língua 

e de ter-se inserido num mundo organizado dentro da cultura escrita. 
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Implícita nesse conceito está a ideia de que o domínio e o uso da língua escrita trazem 

consequências sociais, culturais, políticas, econômicas, cognitivas e linguísticas, quer para o grupo 

social em que seja introduzida, quer para o indivíduo que aprende a usá-la.  

A partir dessas considerações, entende-se alfabetização como o processo específico e 

indispensável à apropriação do sistema de escrita, pois a conquista dos princípios alfabético e 

ortográfico possibilita ao aluno ler e escrever com autonomia. 

 A proposta deste referencial curricular considera que alfabetização e letramento são 

processos diferentes, cada um com suas especificidades, mas complementares e inseparáveis, 

ambos indispensáveis. Assim, não se trata de escolher entre alfabetizar ou letrar: trata-se de 

alfabetizar letrando. Também não se trata de pensar os dois processos como sequenciais, isto é, 

vindo um depois do outro, como se o letramento fosse uma espécie de preparação para a 

alfabetização, ou, então, como se a alfabetização fosse condição indispensável para o início do 

letramento. 

O desafio que se coloca para os primeiros anos do Ensino Fundamental é o de conciliar 

esses dois processos, assegurando aos alunos a apropriação do sistema alfabético-ortográfico e 

condições possibilitadoras do uso da língua nas práticas sociais de leitura e escrita. Portanto, a 

ação pedagógica mais adequada e produtiva é aquela que contempla, de maneira articulada e 

simultânea, a alfabetização e o letramento.    

Nesse sentido, a alfabetização não pode ser vista como um fim em si mesma, mas como 

uma importante condição para formar o cidadão crítico que tenha a leitura e a escrita como práticas 

do seu cotidiano. Isso exige tomar a alfabetização numa perspectiva de letramento na qual os 

alunos, desde muito cedo, interagem com textos reais e significativos em que as muitas razões para 

ler e para escrever estão presentes. 

Desta forma, ao organizar a sua prática pedagógica em sala de aula, o professor não pode 

ignorar o caráter social da leitura e da escrita, e que esse trabalho assume feições particulares, 

dependendo do propósito da ação docente frente às práticas de linguagem. 

Decorrem, de tal concepção, a relação dos conteúdos ensinados, o enfoque que se dá a esses 

conteúdos, as estratégias de trabalho com os alunos, a bibliografia utilizada, o sistema de avaliação 

e o relacionamento professor/aluno. Isso tudo se concretiza na prática pedagógica de sala de aula 

que, de certa forma, deixa transparecer o caminho que se optou desde o início da alfabetização. 

Nesse enfoque, um aspecto de estrema importância no processo de alfabetização é a criação 

de um ambiente alfabetizador favorável ao desenvolvimento do letramento dos alunos. Neste 

ambiente, estarão presentes cotidianamente os seguintes procedimentos: 

 Leitura de textos dos mais diversos gêneros; 

 Produções coletivas e individuais de textos; 
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 Apresentação do alfabeto; 

 Traçado das letras; 

 Atividades que possibilitem o desenvolvimento da ideia de representação, a diferenciação entre 

desenho e escrita, a compreensão da função social da escrita, a percepção das relações entre 

sons e letras e a escrita espontânea; 

 Atividades epilinguísticas1; 

 Atividades lúdicas e jogos. 

É importante compreender que a participação do professor enquanto mediador no processo 

pedagógico é de fundamental importância, pois cabe a ele organizar a dinâmica pedagógica, de 

forma que a criança interaja sobre o objeto de conhecimento, elaborando hipótese e estabelecendo 

relações.  Portanto, não basta apenas proporcionar à criança contato com o material escrito, 

para que ela desenvolva, naturalmente, uma evolução conceitual da escrita. Tal postura acaba por 

negar ao professor a responsabilidade por uma interferência efetiva na alfabetização, reduzindo-o 

à figura de mero estimulador.   

O processo de apropriação da linguagem escrita acontecerá, também, pela inserção do 

aluno na realidade histórico-cultural, a partir da mediação do professor. Dessa forma, o professor 

deverá organizar atividades que propiciem a interação dos alunos com materiais escritos variados, 

possibilitando a vivência da escrita em seu uso social. Portanto, cabe ao professor mediar a 

interação da criança com o ambiente alfabetizador, com os portadores de textos e com os diversos 

materiais pedagógicos manuseados pelas crianças. 

Neste processo: 

“...é preciso que os estudantes conheçam o alfabeto e a mecânica da 

escrita/leitura – processos que visam a que alguém (se) torne alfabetizado, ou 

seja, consiga “codificar e decodificar” os sons da língua (fonemas) em material 

gráfico (grafemas ou letras), o que envolve o desenvolvimento de uma 

consciência fonológica (dos fonemas do português do Brasil e de sua 

organização em segmentos sonoros maiores como sílabas e palavras) e o 

conhecimento do alfabeto do português do Brasil em seus vários formatos (letras 

imprensa e cursiva, maiúsculas e minúsculas), além do estabelecimento de 

relações grafofônicas entre esses dois sistemas de materialização da língua.” 

(BNCC, 2017) 

Nessa perspectiva, a alfabetização abrange tanto o trabalho com a leitura e a escrita em 

suas funções sociais, como também a sistematização necessária para o domínio do código escrito, 

utilizando o texto enquanto expressão de um momento real, vivo e funcional da língua. 

Para orientar o trabalho do professor alfabetizador, a Secretaria Municipal de Educação de 

Ponta Grossa propõe um Roteiro de Alfabetização de forma progressiva e estruturada, na 

                                                           
1 Atividades epilinguísticas são atividades de reflexão sobre o texto lido/escrito e da operação sobre ele a fim de 
explorá-lo em suas diferentes possibilidades. 
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perspectiva do letramento. O roteiro propõe atividades com os nomes das crianças, passando pela 

identificação do alfabeto, até chegar a sistematização das relações grafema/fonema, considerando 

a complexidade do nosso sistema alfabético de escrita. 

 A proposta deste roteiro considera que a criança seja letrada e alfabetizada ao mesmo 

tempo, pois esses dois processos devem ser vistos como interdependentes e complementares. 

Assim, se a criança estiver ao lado de um bom professor que o auxilie sistematicamente no 

processo de domínio da leitura e da escrita, os resultados serão mais rápidos e eficazes do que se 

deixarmos a tarefa de descobrirem, algum dia, por conta própria. 

As capacidades/habilidades envolvidas na alfabetização envolvem: 

 Compreender diferenças entre escrita e outras formas gráficas; 

 Dominar as convenções gráficas (letras maiúsculas e minúsculas, de imprensa e cursiva); 

 Conhecer o alfabeto; 

 Compreender a natureza alfabética do nosso sistema de escrita; 

 Dominar as relações entre grafemas e fonemas; 

 Saber decodificar palavras e textos escritos; 

 Saber ler, reconhecendo globalmente as palavras; 

 Ampliar o olhar para porções maiores de texto que meras palavras, desenvolvendo assim 

fluência e rapidez de leitura. (BNCC, 2017) 

Partindo da premissa de que paralelamente à apropriação do sistema alfabético de escrita, 

deva ocorrer o processo de letramento, a presente proposta considera o texto como ponto de partida 

e de chegada, com o objetivo de desenvolver a capacidade de compreensão e produção textual. 

Portanto, é fundamental a utilização dos gêneros textuais como contextos significativos e as suas 

exegeses antes de serem retiradas as palavras que servirão de base para a análise das relações 

grafofônicas. Tais reflexões conduzirão o aluno à consciência fonológica, elemento imprescindível 

para a alfabetização. Neste contexto, a alfabetização pode ser concebida como uma aprendizagem 

específica, mas inseparável do letramento, e que se faz necessária para garantir o letramento pleno, 

embora não seja suficiente, se tomada isoladamente. 

O trabalho proposto neste referencial contempla algumas atividades que devem ser 

realizadas diariamente, compondo um ambiente alfabetizador onde haverá uma imersão no 

universo dos textos escritos. São elas: leitura diária dos gêneros textuais realizada pelo professor, 

leitura oral realizada pelos alunos, produção de escrita pelos alunos (palavras, frases ou textos), 

produção coletiva de textos, cópia dirigida de pequenos textos, ditados de diferentes formas, 

conversa dirigida, entre outras. Essas atividades contemplarão a leitura e a escrita dentro das mais 

diversas situações do uso da língua, as quais estão relacionadas às funções sociais da escrita. 
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Um ambiente alfabetizador pressupõe a interação da criança com os materiais disponíveis 

tornando a sala de aula um ambiente interativo, pois, os materiais, por si só, não levam à 

aprendizagem. A mediação constante do professor é fundamental para garantir a aprendizagem 

dos alunos, dentro do processo de alfabetização e letramento. O bom mediador é aquele que 

consegue tornar o aluno sujeito de sua própria aprendizagem, desenvolvendo a sua autonomia de 

maneira prazerosa, com uma metodologia lúdica e apropriada ao nível de aprendizagem dos 

alunos. 

No início do processo de alfabetização, é interessante o trabalho com a letra de imprensa 

maiúscula (CAIXA-ALTA) na escrita. Isto, porque a escrita cursiva não só exige um domínio 

perfeito do lápis, pois é de difícil reprodução, como, também, apresenta maior dificuldade de 

discriminação visual. Por outro lado, a escrita de imprensa (CAIXA-ALTA), constituída de linhas 

retas, é de fácil discriminação (na leitura) e reprodução (na escrita). A apropriação da escrita 

cursiva, após o reconhecimento da letra de imprensa também parece mais fácil. Ao introduzir 

progressivamente, no segundo ano, a letra cursiva, o professor deverá intensificar o cuidado com 

o traçado correto, pois as crianças já terão maior facilidade para os movimentos da escrita. 

Partindo do pressuposto de que a habilidade de coordenação visomotora se desenvolve no 

próprio ato de ler e escrever, os exercícios de preparação para a leitura e a escrita (cobrir 

pontilhados e preencher folhas de exercícios mimeografados) devem ser substituídos por 

atividades nas quais a criança empreenda tentativas de escrita, mesmo sem ainda ter se apropriado 

completamente dela. A prática do registro (desenho e escrita) possibilitará a aquisição e o domínio 

de traçados cada vez mais perfeitos. 

No segundo ciclo do Ensino Fundamental, a proposta de ensino da Língua Portuguesa 

também assume a posição teórica na qual ela não é vista apenas como uma atividade escolar, mas 

como um trabalho histórico e social, o que implica partir do pressuposto que a linguagem oral e 

escrita se realiza nas práticas sociais, e que os sujeitos se apropriam dos conteúdos, transformando-

os em conhecimento próprio, por meio da ação sobre eles. Essa postura teórica exige a organização 

do trabalho docente, de forma que o aluno possa expandir sua capacidade de uso da língua e 

adquirir outras necessárias às diferentes situações comunicativas. 

Neste sentido, os conteúdos de Língua Portuguesa devem ser selecionados em função do 

desenvolvimento das quatro habilidades linguísticas básicas: falar, escutar, ler e escrever. Para o 

desenvolvimento da competência linguística dos alunos, o eixo central do ensino da língua deverá 

ser o texto, produto da atividade discursiva oral ou escrita, que forma um todo significativo e 

acabado, qualquer que seja a sua extensão.  

Considerando que não é mais possível optar por um ensino da língua voltado à teoria 

gramatical ou ao reconhecimento de algumas formas da língua padrão, mas sim, ao domínio 
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efetivo do falar, ler e escrever, esta proposta evidencia o texto na centralidade das práticas de 

linguagem, o qual perpassa pelos objetos de conhecimento e pelo objetivos de aprendizagem, 

considerando o seu pertencimento a um gênero discursivo dos diferentes campos de atuação (vida 

cotidiana, artístico-literário, práticas de estudo e pesquisa e vida pública). Tal posicionamento 

implica num grande esforço de revisão das práticas tradicionais de ensino da Língua Portuguesa, 

desde o processo de alfabetização.  

TRATAMENTO DIDÁTICO DOS CONTEÚDOS 

Os saberes necessários para desenvolvimento das competências relacionadas à Língua 

Portuguesa aprofundam-se a partir das experiências com a língua. Assim, as habilidades 

apresentadas neste documento seguem uma progressiva ampliação de acordo com o ano a que se 

refere.  

Como trabalhamos com práticas de linguagem, os objetos de conhecimento não são 

conteúdos em si, mas formas de se alcançar os objetivos de aprendizagem, os quais avançam numa 

crescente complexidade à medida que o nível de leitura e escrita dos alunos se amplia e novos 

gêneros textuais são trabalhados.  

 Oralidade 

A participação em situações socialmente significativas nos diferentes campos de atuação é 

que irá dar condições ao sujeito de expressar-se, partilhar informações, experiências, ideias, 

sentimentos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.  

Eleger a língua oral como conteúdo escolar exige o planejamento da ação pedagógica de 

forma a garantir, na sala de aula, atividades sistemáticas de fala, escuta e reflexão sobre a língua. 

Assim, o trabalho com a oralidade deve acontecer no interior de atividades como: seminários, 

debates, dramatizações, relatos de experiências pessoais, comentários de filmes, textos lidos, 

eventos, brincadeiras, simulação de programas de rádio e televisão e outros tantos usos públicos 

da língua oral. 

 Leitura/escuta 

O trabalho com a leitura tem como finalidade a formação de leitores competentes que 

realizam um trabalho ativo de construção do significado do texto, a partir dos seus objetivos, do 

seu conhecimento prévio sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que se sabe sobre a língua. 

Portanto, não se trata simplesmente de decodificar a escrita, letra por letra, palavra por palavra. 

Trata-se de uma atividade que implica, necessariamente, compreensão, na qual os sentidos 

começam a ser constituídos antes da leitura propriamente dita. A leitura sempre envolve a 

compreensão do texto escrito. 
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Para tornar os alunos bons leitores, é imprescindível a formação do gosto e do compromisso 

com a leitura, o que implica dizer, que é muito mais do que desenvolver a capacidade de ler. Para 

que isso aconteça são necessárias determinadas condições: 

 Desenvolver estratégias pedagógicas com vistas a aprimorar a fluência leitora; 

 Dispor de espaços de leitura na escola; 

 Dispor de um acervo na classe com livros e outros materiais de leitura; 

 Organizar momentos de leitura livre, em que o professor também leia; 

 Planejar atividades diárias, garantindo que as horas de leitura tenham a mesma importância 

que as demais; 

 Possibilitar aos alunos a escolha de suas leituras; 

 Possibilitar aos alunos o empréstimo de livros na escola; 

 Desenvolver projetos didáticos que tenham a leitura como eixo. 

O trabalho com a leitura precisa ser diário e há inúmeras possibilidades para isso, pois a 

leitura pode ser realizada de forma silenciosa, individualmente; em voz alta (individualmente ou 

em grupo) quando fizer sentido dentro da atividade, pela escuta de alguém que lê. 

O processo de leitura deve garantir que o leitor compreenda o texto e possa ir construindo 

uma ideia sobre o seu conteúdo, extraindo dele o que lhe interessa, em função dos seus objetivos. 

Os objetivos da leitura são elementos que devem ser levados em conta, quando se trata de ensinar 

os alunos a ler e a compreender. 

 Produção de textos 

O trabalho com a produção de textos tem como finalidade capacitar os aprendizes a 

produzir textos coerentes, coesos e com qualidade textual. 

Um escritor competente é alguém que planeja o discurso e, consequentemente, o texto em 

função do seu objetivo e do leitor a quem se destina; é alguém que sabe elaborar um resumo ou 

tomar notas durante uma exposição oral; que sabe esquematizar suas anotações para estudar um 

assunto; que sabe expressar por escrito seus sentimentos, experiências ou opiniões. Deve ser capaz 

também de olhar para o próprio texto como um objeto, e verificar se está confuso, ambíguo, 

redundante, obscuro ou incompleto, ou seja, é capaz de revisá-lo até considerá-lo satisfatório para 

o momento. 

Para capacitar os alunos a escreverem bons textos é fundamental implementar, na sala de 

aula, ou mesmo na escola, uma prática continuada de produção de textos que atenda às seguintes 

condições: 

 Oferecer textos escritos impressos de boa qualidade; 

 Solicitar aos alunos que produzam textos, muito antes de saberem grafá-los; 

 Propor situações de produção de textos, individual, em dupla e em pequenos grupos; 
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 Oferecer ótimas condições de produção de textos escritos, de diferentes formas. 

É fundamental que professor e alunos partilhem a crença de que se aprende a escrever, 

escrevendo. Para aprender a escrever, é necessário ter acesso à diversidade de textos escritos, 

testemunhar a utilização que se faz da escrita em diferentes circunstâncias, defrontar-se com as 

reais questões que a escrita coloca a quem se propõe a produzi-la, arriscar-se a fazer como 

consegue, e a receber ajuda de quem já sabe. 

 Análise linguística/semiótica 

O trabalho de análise e reflexão sobre a língua, também denominado de “análise 

linguística”, tem como finalidade o desenvolvimento da competência dos alunos, como falantes, 

ouvintes, leitores e escritores. Essa competência se constrói no uso e por meio da reflexão sobre a 

língua em uso. 

A expressão “análise linguística” refere-se precisamente a um conjunto de atividades que 

toma a língua como objeto de reflexão e estudo. Essas atividades apoiam-se em dois fatores: 

1. A expressão humana de refletir, analisar, pensar sobre os fatos e os fenômenos da linguagem; 

2. A propriedade que a linguagem tem de poder referir-se a si mesma, de falar sobre a própria 

linguagem. 

O objetivo principal dessa atividade é melhorar a capacidade de compreensão e expressão 

dos alunos, em situações de comunicação, tanto escrita quanto oral. 

O trabalho didático de análise linguística se organiza tendo como ponto de partida a 

exploração ativa e a observação de regularidades e irregularidades no funcionamento da linguagem 

decorrentes do uso que os alunos fazem da língua, sendo que, no processo de ensino, as atividades 

de análise linguística devem anteceder as práticas de reflexão metalinguística2, para que estas 

possam ter algum significado para os alunos. 

No tratamento didático da Língua Portuguesa é fundamental que o professor considere: 

 Os conhecimentos anteriores dos alunos em relação ao que se pretende ensinar;  

 O nível de complexidade dos diferentes conteúdos como definidor do grau de autonomia 

possível dos alunos, na realização das atividades; 

 O nível de aprofundamento possível de cada conteúdo, em função das possibilidades de 

compreensão dos alunos, nos diferentes momentos do seu processo de aprendizagem. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA O PRIMEIRO 

CICLO 

 Expressar-se, com clareza, em situações de intercâmbio oral. 

 Ler, compreender e interpretar textos de diferentes gêneros. 

 Localizar informações explícitas em textos.  

                                                           
2 Metalinguística se refere à capacidade de falar sobre a linguagem, descrevê-la e analisá-la como objeto de estudo 
(gramática convencional). 

67



 

 

Referenciais Curriculares de Língua Portuguesa       

 

 Identificar a ideia central de um texto. 

 Inferir informações implícitas em textos. 

 Identificar a função social de textos que circulam nos campos de atuação. 

 Ler textos com autonomia e fluência. 

 Reescrever textos narrativos, lidos pelo professor, observando a forma de composição 

(personagens, enredo, tempo e espaço). 

 Produzir textos, com autonomia, utilizando conhecimentos linguísticos e gramaticais, de 

acordo com as características do gênero textual. 

 Organizar o texto produzido em unidades de sentido, dividindo-os em parágrafos.  

 Revisar o texto produzido para corrigi-lo e aprimorá-lo. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA O SEGUNDO CICLO 

 Expressar-se com clareza, em situações de intercâmbio oral, questionando, sugerindo, 

argumentando e respeitando os turnos de fala. 

 Reconhecer e respeitar a diversidade linguística utilizada por diferentes grupos. 

 Produzir textos orais, de diferentes gêneros e com diferentes propósitos. 

 Identificar a função social de textos, reconhecendo para que foram produzidos, onde 

circulam, quem os produziu e a quem se destinam. 

 Ler, compreender e interpretar textos de diferentes gêneros. 

 Localizar informações explícitas em textos. 

 Inferir informações implícitas em textos. 

 Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. 

 Reconhecer os diferentes gêneros textuais e suas finalidades. 

 Buscar e selecionar informações de interesse sobre fenômenos sociais e naturais, em textos 

impressos ou digitais, por meio de pesquisa. 

 Ler, fluentemente, textos com adequado nível de textualidade. 

 Dominar a ortografia das palavras de uso frequente. 

 Realizar a concordância verbal e nominal, em diferentes contextos. 

 Planejar a escrita de textos, considerando o contexto de produção, atendendo a diferentes 

finalidades. 

 Produzir textos, utilizando conhecimentos linguísticos e gramaticais, de acordo com as 

características do gênero textual. 

 Reescrever textos narrativos literários, observando a forma de composição (personagens, 

enredo, tempo e espaço). 

 Revisar os textos produzidos, para corrigi-los e aprimorá-los, fazendo cortes, acréscimos, 

reformulações, correções de ortografia e pontuação.
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Referenciais Curriculares de Língua Portuguesa       

 

69



 

 

Linguagens: Língua Portuguesa  
1º ANO - 1º TRIMESTRE 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

(O quê?) 

HABILIDADES 
(Para quê?) 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
(Como?) 

ORALIDADE 

Oralidade Pública 

Expressar-se em situações de 
intercâmbio oral com clareza, usando 
a palavra com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. 

Planejar situações de interação oral em sala de 
aula, como: conversa dirigida; expressão de 
ideias; relatos de fatos vividos; exposição oral 
sobre conteúdos diversos. 
 
 
 
Oportunizar momentos de escuta atenta para 
desenvolver atitudes adequadas às situações de 
interlocução, respeitando os turnos de fala. 
 
 
 
Criar condições para que os alunos identifiquem 
as finalidades da interação oral em diferentes 
contextos comunicativos (solicitar informações, 
apresentar opiniões, informar, relatar 
experiências, etc.) 
 
 
 
Propor atividades envolvendo declamação de 
poesias, reprodução oral de quadrinhas, trava-
línguas e demais textos rimados. 

Escuta atenta 

Escutar, com atenção, falas de 
professores e colegas, solicitando 
esclarecimentos sempre que 
necessário. 

Conversação espontânea 

Reconhecer, na conversação 
espontânea presencial, as formas de 
tratamento adequadas, de acordo 
com a situação e a posição do 
interlocutor. 

Relato oral 
Relatar experiências vividas com 
clareza na exposição dos fatos. 

Reprodução oral de texto 

Recitar parlendas, quadras, 
quadrinhas, trava-línguas, com 
entonação adequada e observando as 
rimas, de modo a adquirir gradativa 
fluência. 
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LEITURA/ESCUTA 

Compreensão do 
direcionamento da leitura 

Reconhecer que textos são lidos e 
escritos da esquerda para a direita e de 
cima para baixo da página, como parte do 
processo de compreensão da 
organização da escrita.  

Demonstrar aos alunos, em diferentes atividades, o 
sentido da direção da escrita (da esquerda para a 
direita e de cima para baixo). 
 
 
 
Planejar a leitura diária como atividade permanente, 
com vistas à formação do leitor literário. 
 
 
 
Realizar leitura e exegese de textos, considerando o 
tema/assunto e relacionando a forma de organização 
textual à sua finalidade.  
 
 
 
Mediar a leitura de histórias em quadrinhos, 
interpretando os recursos gráficos característicos 
deste gênero (tipos de balões, de letras, 
onomatopeias, expressões faciais das personagens 
e demais artifícios utilizados pelo autor. 
 
 
 
Oportunizar a análise das condições de produção e 
recepção dos textos lidos, tendo em vista a 
compreensão da função social da escrita em 
diferentes contextos. 
 
 
 
Mediar a leitura de textos multissemióticos, 
relacionando imagem e escrita, atribuindo sentido ao 
texto. 

Compreensão em leitura 
Ler e compreender, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor, 
textos de diferentes gêneros. 

Leitura de imagens em 
narrativas visuais 

Atribuir, em cooperação com os colegas 
e a mediação do professor, o sentido de 
histórias em quadrinhos e tirinhas, 
relacionando imagens e palavras e 
interpretando recursos gráficos. 

Reconhecimento da função 
social da escrita. 

Identificar a função social de textos que 
circulam em campos da vida social dos 
quais participa cotidianamente (a casa, a 
rua, a comunidade, a escola), 
reconhecendo para que foram 
produzidos, onde circulam, quem os 
produziu e a quem se destinam. 

Leitura literária 

Apreciar os textos literários, 
compreendendo que fazem parte do 
mundo do imaginário e apresentam uma 
dimensão lúdica, de encantamento, 
valorizando-os, em sua diversidade 
cultural. 

Leitura multissemiótica. 
Relacionar texto com ilustrações e outros 
recursos gráficos. 

Leitura colaborativa 

Ler e compreender, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do 
professor textos narrativos de maior 
porte como contos (populares, de 
fadas, acumulativos, de assombração 
etc.). 
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ANÁLISE 
LINGUÍSTICA 
/SEMIÓTICA 

Conhecimento do alfabeto do 
português do Brasil 

Distinguir as letras do alfabeto de outros 
sinais gráficos. 

Apresentar o alfabeto (em CAIXA ALTA), enfatizando o 
nome de cada letra e diferenciando as letras de outros 
sinais gráficos, com auxílio do alfabetário. 
 

Explorar as letras do alfabeto em diferentes jogos: jogo da 
memória, bingo de letras, pescaria, etc. 
 

Confeccionar envelopes com alfabeto móvel, para uso 
individual do aluno. 
 

Propor atividades de reconhecimento, escuta, 
discriminação e sequenciação de sons, através de jogos e 
brincadeiras. 
 

Preparar, junto com as crianças, a listagem dos nomes da 
turma e expor em local bem visível para que seja utilizada 
como recurso didático para: comparar letras e sílabas e 
relacionar as unidades gráficas e sonoras, 
progressivamente, levando os alunos ao entendimento de 
que as letras representam os sons da fala (consciência 
fonológica). 
 

Confeccionar crachás com os nomes dos alunos em 
CAIXA ALTA.  
 

Ensinar o traçado das letras em CAIXA ALTA para que as 
crianças utilizem nas suas tentativas de escrita 
espontânea e nas atividades de escrita dirigida. 
 

Destacar, no alfabetário e no alfabeto móvel, as vogais (em 
cor diferente), para que os alunos possam diferenciar 
vogais de consoantes e perceber que as vogais são 
necessárias para a composição das unidades sonoras 
(sílabas). 
 

Desenvolver atividades de comparação e análise (oral) de 
palavras, nas quais as crianças possam perceber as 
relações entre as unidades sonoras das palavras, 
observando semelhanças entre sons iniciais e finais 
(rimas). 
 

Propor atividades com os nomes das crianças, envolvendo 
tanto a identificação como a escrita do nome. 
Localizar palavras-chave em textos e proceder (oralmente) 
a segmentação silábica da palavra e identificar a letra e/ou 
sílaba inicial da mesma. 

Nomear as letras do alfabeto, a fim de, 
progressivamente, dominar o sistema de 
escrita alfabético. 

Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 

Reconhecer o sistema de escrita 
alfabética como representação dos sons 
da fala.  

Identificar fonemas e sua representação 
por letras. 

Observar escritas convencionais, 
comparando-as às suas produções 
escritas, percebendo semelhanças e 
diferenças.  

Relacionar elementos sonoros (sílabas, 
fonemas, partes de palavras) com sua 
representação escrita. 

 Comparar palavras identificando 
semelhanças e diferenças entre sons de 
sílabas iniciais, mediais e finais. 

Reconhecimento do próprio 
nome 

Reconhecer e escrever o próprio nome 
em diferentes contextos. 

Segmentação de palavras 
Segmentar oralmente palavras em 
sílabas. 
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PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Escrita compartilhada 

Planejar e produzir textos, em 
colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, considerando a 
situação comunicativa e o 
tema/assunto/ finalidade. 

Preparar condições de produção coletiva de texto, 
atuando como escriba, ressaltando:  

 Estrutura textual: direção da escrita, 
paragrafação, segmentação, pontuação, 
separação silábica, separação das ideias no 
texto...; 

 Finalidade do texto; 

 Recursos coesivos; 

 Vocabulário adequado; 

 Sequência lógica do texto 
 
 
Oportunizar situações de escrita espontânea, nas 
quais a criança possa expressar e exercitar a sua 
hipótese de escrita, mobilizando os conhecimentos já 
adquiridos em relação ao nosso sistema de escrita e 
refletindo sobre as possibilidades de combinações de 
letras para formar as palavras que deseja e, assim, 
desenvolver a consciência fonológica. 
 
 
Planejar, juntamente com os alunos, a produção de 
textos escritos, conduzindo a organização do 
pensamento, considerando as especificidades da 
linguagem escrita, de maneira coletiva. 
 
 
Oportunizar tentativas de escrita, a partir de 
propostas como: escrita do próprio nome e dos 
nomes dos colegas, produção de listas de palavras, 
ditado e auto-ditado. 
 
 
Propor a construção de palavras com alfabeto móvel. 

Escrita autônoma 

Escrever, espontaneamente ou por 
ditado, palavras e frases - usando 
letras/grafemas expressando suas 
hipóteses de escrita. 

Planejamento de texto 

Planejar, com a ajuda do professor, o 
texto que será produzido, 
considerando a situação 
comunicativa, os interlocutores; a 
finalidade ou o propósito; a circulação; 
o suporte; a linguagem, organização e 
forma do texto e seu tema. 

Hipóteses de escrita 

Realizar tentativas de escrita, em 
propostas variadas, demonstrando 
suas hipóteses, evoluindo para a 
escrita alfabética. 

GÊNEROS TEXTUAIS: 
Listas, calendário, legendas, canções poemas e outros que julgar pertinentes 
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Linguagens: Língua Portuguesa  
1º ANO - 2º TRIMESTRE 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

(O quê?) 

HABILIDADES 
(Para quê?) 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
(Como?) 

ORALIDADE 

Oralidade pública 

Expressar-se em situações de 
intercâmbio oral com clareza, usando a 
palavra com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. 

Planejar situações de interação oral em sala de aula, 
como: conversa dirigida; expressão de ideias; relatos 
de fatos vividos; exposição oral sobre conteúdos 
diversos. 
 
 
 
Oportunizar momentos de escuta atenta para 
desenvolver atitudes adequadas às situações de 
interlocução, respeitando os turnos de fala. 
 
 
 
Criar condições para que os alunos identifiquem as 
finalidades da interação oral em diferentes contextos 
comunicativos (solicitar informações, apresentar 
opiniões, informar, relatar experiências, etc.) 
 
 
 
Propor atividades envolvendo declamação de 
poesias, reprodução oral de quadrinhas, trava-
línguas e demais textos rimados. 

Escuta atenta 
Escutar, com atenção, falas de 
professores e colegas, solicitando 
esclarecimentos sempre que necessário. 

Conversação espontânea 

Reconhecer, na conversação 
espontânea presencial, as formas de 
tratamento adequadas, de acordo 
com a situação e a posição do 
interlocutor. 

Relato oral 
Relatar experiências vividas com 
clareza na exposição dos fatos. 

Reprodução oral de texto 

Recitar parlendas, quadras, 
quadrinhas, trava-línguas, com 
entonação adequada e observando as 
rimas, de modo a adquirir gradativa 
fluência. 
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LEITURA/ESCUTA 

Compreensão do 
direcionamento da leitura 

Reconhecer que textos são lidos e 
escritos da esquerda para a direita e de 
cima para baixo da página, como parte do 
processo de compreensão da 
organização da escrita. 

Demonstrar aos alunos, em diferentes 
atividades, o sentido da direção da escrita (da 
esquerda para a direita e de cima para baixo). 
 
 
Planejar a leitura diária como atividade 
permanente, com vistas à formação do leitor 
literário. 
 
 
Realizar leitura e exegese de textos, 
considerando o tema/assunto e relacionando a 
forma de organização textual à sua finalidade.  
 
 
Mediar a leitura de histórias em quadrinhos, 
interpretando os recursos gráficos 
característicos deste gênero (tipos de balões, de 
letras, onomatopeias, expressões faciais das 
personagens e demais artifícios utilizados pelo 
autor. 
 
 
Oportunizar a análise das condições de 
produção e recepção dos textos lidos, tendo em 
vista a compreensão da função social da escrita 
em diferentes contextos. 
 
 
Mediar a leitura de textos multissemióticos, 
relacionando imagem e escrita, atribuindo 
sentido ao texto. 

Compreensão em leitura 
Ler e compreender, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor, 
textos de diferentes gêneros. 

Leitura de imagens em 
narrativas visuais 

Atribuir, em cooperação com os colegas 
e a mediação do professor, o sentido de 
histórias em quadrinhos e tirinhas, 
relacionando imagens e palavras e 
interpretando recursos gráficos. 

Reconhecimento da função 
social da escrita 

Identificar a função social de textos que 
circulam em campos da vida social dos 
quais participa cotidianamente (a casa, a 
rua, a comunidade, a escola), 
reconhecendo para que foram 
produzidos, onde circulam, quem os 
produziu e a quem se destinam. 

Leitura literária 

Apreciar os textos literários, 
compreendendo que fazem parte do 
mundo do imaginário e apresentam uma 
dimensão lúdica, de encantamento, 
valorizando-os, em sua diversidade 
cultural. 

Leitura multissemiótica 
Relacionar texto com ilustrações e outros 
recursos gráficos. 

Leitura colaborativa 

Ler e compreender, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do 
professor textos narrativos de maior 
porte como contos (populares, de 
fadas, acumulativos, de assombração 
etc.). 
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ANÁLISE 
LINGUÍSTICA 
/SEMIÓTICA 

Conhecimento do alfabeto do 
português do Brasil 

Identificar e nomear as letras do 
alfabeto, a fim de, progressivamente, 
dominar o sistema de escrita 
alfabético. 

Apresentar o alfabeto em quatro tipos de letras (na leitura), 
enfatizando o nome de cada letra, com auxílio do 
alfabetário. 
 
Recorrer à listagem dos nomes da turma, exposto em local 
bem visível, para reforçar as relações entre as unidades 
gráficas e sonoras, levando os alunos ao entendimento de 
que as letras representam os sons da fala (consciência 
fonológica). 
 
Propor o uso das letras em CAIXA ALTA nas tentativas de 
escrita espontânea e nas atividades de escrita dirigida. 
 
Construir, em colaboração com os alunos, um silabário 
com as sílabas móveis, para que os alunos possam 
manusear e formar diferentes palavras, compreendendo 
que, embora haja diferentes formações silábicas, o padrão 
CV é mais comum no nosso sistema de escrita.  
 
Desenvolver atividades de comparação e análise (oral) de 
palavras, nas quais as crianças possam perceber as 
relações entre as unidades sonoras das palavras, 
observando semelhanças entre sons iniciais e finais 
(rimas). 
 
Propor atividades com os nomes das crianças, envolvendo 
tanto a identificação como a escrita do nome. 
 
Localizar palavras-chave em textos e proceder (oralmente) 
a segmentação silábica da palavra e identificar a sílaba 
inicial da mesma. 
 
Realizar atividades que auxiliarão no desenvolvimento das 
habilidades metafonológicas: identificar palavras que 
iniciam com a mesma sílaba; identificar palavras com a 
mesma sílaba em posições diferentes; retirar/acrescentar 
sílabas nas palavras, analisando se forma outras palavras. 
 
Fazer, em cooperação com os alunos, listagens de 
palavras, como atividade de fixação das sílabas 
trabalhadas. 

Conhecer, diferenciar e relacionar 
letras em formato imprensa e cursiva, 
maiúsculas e minúsculas. 

Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 

Reconhecer o sistema de escrita 
alfabética como representação dos 
sons da fala. 

Identificar fonemas e sua 
representação por letras. 

Observar escritas convencionais, 
comparando-as às suas produções 
escritas, percebendo semelhanças e 
diferenças. 

Relacionar elementos sonoros 
(sílabas, fonemas, partes de palavras) 
com sua representação escrita. 

Comparar palavras identificando 
semelhanças e diferenças entre sons 
de sílabas iniciais, mediais e finais. 

Reconhecimento do próprio 
nome 

Reconhecer e escrever o próprio 
nome em diferentes contextos. 

Segmentação de palavras 
Segmentar oralmente palavras em 
sílabas. 
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PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Escrita compartilhada 

Planejar e produzir textos, em 
colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto/ 
finalidade.  

Preparar condições de produção coletiva de texto, 
atuando como escriba, ressaltando:  

 Estrutura textual: direção da escrita, 
paragrafação, segmentação, pontuação, 
separação silábica, separação das ideias no 
texto...; 

 Finalidade do texto; 

 Recursos coesivos; 

 Vocabulário adequado; 

 Sequência lógica do texto 
 
Oportunizar situações de escrita espontânea, nas 
quais a criança possa expressar e exercitar a sua 
hipótese de escrita, mobilizando os conhecimentos já 
adquiridos em relação ao nosso sistema de escrita e 
refletindo sobre as possibilidades de combinações de 
letras para formar as palavras que deseja e, assim, 
desenvolver a consciência fonológica. 
 
Planejar, juntamente com os alunos, a produção de 
textos escritos, conduzindo a organização do 
pensamento, considerando as especificidades da 
linguagem escrita, de maneira coletiva. 
 
Oportunizar tentativas de escrita, a partir de 
propostas como: escrita do próprio nome e dos 
nomes dos colegas, produção de listas de palavras, 
ditado e auto-ditado. 
 
Propor a construção de palavras com alfabeto móvel. 

Escrita autônoma 

Escrever, espontaneamente ou por 
ditado, palavras e frases - usando 
letras/grafemas expressando suas 
hipóteses de escrita. 

Planejamento de texto 

Planejar, com a ajuda do professor, o 
texto que será produzido, considerando a 
situação comunicativa, os interlocutores; 
a finalidade ou o propósito; a circulação; 
o suporte; a linguagem, organização e 
forma do texto e seu tema. 

Hipóteses de escrita 

Realizar tentativas de escrita, em 
propostas variadas, demonstrando suas 
hipóteses, evoluindo para a escrita 
alfabética. 

GÊNEROS TEXTUAIS: 
Receitas, cartões, convites e outros que julgar pertinentes. 
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Linguagens: Língua Portuguesa  
1º ANO - 3º TRIMESTRE 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

(O quê?) 

HABILIDADES 
(Para quê?) 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
(Como?) 

ORALIDADE 

Oralidade pública 

Expressar-se em situações de 
intercâmbio oral com clareza, usando 
a palavra com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. 

Planejar situações de interação oral em sala de 
aula, como: conversa dirigida; expressão de 
ideias; relatos de fatos vividos; exposição oral 
sobre conteúdos diversos. 
 
 
 
Oportunizar momentos de escuta atenta para 
desenvolver atitudes adequadas às situações de 
interlocução, respeitando os turnos de fala. 
 
 
 
Criar condições para que os alunos identifiquem 
as finalidades da interação oral em diferentes 
contextos comunicativos (solicitar informações, 
apresentar opiniões, informar, relatar 
experiências, etc.) 
 
 
 
Propor atividades envolvendo declamação de 
poesias, reprodução oral de quadrinhas, trava-
línguas e demais textos rimados. 

Escuta atenta 

Escutar, com atenção, falas de 
professores e colegas, solicitando 
esclarecimentos sempre que 
necessário. 

Conversação espontânea 

Reconhecer, na conversação 
espontânea presencial, as formas de 
tratamento adequadas, de acordo 
com a situação e a posição do 
interlocutor. 

Relato oral 
Relatar experiências vividas com 
clareza na exposição dos fatos. 

Reprodução oral de texto 

Recitar parlendas, quadras, 
quadrinhas, trava-línguas, com 
entonação adequada e observando as 
rimas, de modo a adquirir gradativa 
fluência. 
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LEITURA/ESCUTA 

Compreensão do 
direcionamento da leitura 

Reconhecer que textos são lidos e 
escritos da esquerda para a direita e de 
cima para baixo da página, como parte do 
processo de compreensão da 
organização da escrita.  

Demonstrar aos alunos, em diferentes 
atividades, o sentido da direção da escrita (da 
esquerda para a direita e de cima para baixo). 
 
 
Planejar a leitura diária como atividade 
permanente, com vistas à formação do leitor 
literário. 
 
 
Realizar leitura e exegese de textos, 
considerando o tema/assunto e relacionando a 
forma de organização textual à sua finalidade.  
 
 
Mediar a leitura de histórias em quadrinhos, 
interpretando os recursos gráficos 
característicos deste gênero (tipos de balões, de 
letras, onomatopeias, expressões faciais das 
personagens e demais artifícios utilizados pelo 
autor. 
 
 
Oportunizar a análise das condições de 
produção e recepção dos textos lidos, tendo em 
vista a compreensão da função social da escrita 
em diferentes contextos. 
 
 
Mediar a leitura de textos multissemióticos, 
relacionando imagem e escrita, atribuindo 
sentido ao texto. 
 
 
Iniciar a fase 1 do 1º ciclo da proposta de trabalho 
LeiturAção. 

Compreensão em leitura 
Ler e compreender, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor, 
textos de diferentes gêneros. 

Leitura de imagens em 
narrativas visuais 

Atribuir, em cooperação com os colegas 
e a mediação do professor, o sentido de 
histórias em quadrinhos e tirinhas, 
relacionando imagens e palavras e 
interpretando recursos gráficos. 

Reconhecimento da função 
social da escrita. 

Identificar a função social de textos que 
circulam em campos da vida social dos 
quais participa cotidianamente (a casa, a 
rua, a comunidade, a escola), 
reconhecendo para que foram 
produzidos, onde circulam, quem os 
produziu e a quem se destinam. 

Leitura literária 

Apreciar os textos literários, 
compreendendo que fazem parte do 
mundo do imaginário e apresentam uma 
dimensão lúdica, de encantamento, 
valorizando-os, em sua diversidade 
cultural. 

Leitura multissemiótica. 
Relacionar texto com ilustrações e outros 
recursos gráficos. 

Leitura colaborativa 

Ler e compreender, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do 
professor textos narrativos de maior 
porte como contos (populares, de 
fadas, acumulativos, de assombração 
etc.). 

Fluência de leitura 
Ler palavras e frases, melhorando 
progressivamente a fluência. 
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ANÁLISE 
LINGUÍSTICA 
/SEMIÓTICA 

Conhecimento do alfabeto do 
português do Brasil 

Identificar e nomear as letras do 
alfabeto, a fim de, progressivamente, 
dominar o sistema de escrita 
alfabético. 

Fixar o reconhecimento do alfabeto em diferentes tipos de 
letras (na leitura), enfatizando o nome de cada letra, com 
auxílio do alfabetário. 

Recorrer à listagem dos nomes da turma, exposto em local 
bem visível, para reforçar as relações entre as unidades 
gráficas e sonoras, levando os alunos ao entendimento de 
que as letras representam os sons da fala (consciência 
fonológica). 

Confeccionar crachás com o nome completo dos alunos, 
em CAIXA ALTA de um lado e em letra cursiva do outro. 

Propor o uso das letras em CAIXA ALTA nas tentativas de 
escrita espontânea e nas atividades de escrita dirigida. 

Construir, em colaboração com os alunos, um silabário 
com as sílabas móveis, para que os alunos possam 
manusear e formar palavras, com formações silábicas 
mais complexas (CVV, CCV)  

Desenvolver atividades de comparação e análise de 
palavras, nas quais as crianças possam perceber as 
relações entre as unidades sonoras das palavras, 
observando semelhanças entre sons iniciais e finais 
(rimas). 

Propor atividades de identificação dos nomes completos 
das crianças. 

Localizar palavras-chave em textos e proceder (oralmente) 
a segmentação silábica da palavra e identificar a sílaba 
inicial da mesma. 

Realizar atividades que auxiliarão no desenvolvimento das 
habilidades metafonológicas: identificar palavras que 
iniciam com a mesma sílaba; identificar palavras com a 
mesma sílaba em posições diferentes; retirar/acrescentar 
sílabas nas palavras, analisando se forma outras palavras. 

Fazer, em cooperação com os alunos, listagens de 
palavras, como atividade de fixação das sílabas 
trabalhadas. 

Explorar pares mínimos (VIDA/VILA) 
(PATO/BATO/MATO/GATO) para que a criança perceba 
que apenas a mudança de uma letra/som resulta em outra 
palavra. 

Conhecer, diferenciar e relacionar 
letras em formato imprensa e cursiva, 
maiúsculas e minúsculas. 

Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 

Reconhecer o sistema de escrita 
alfabética como representação dos 
sons da fala.  

Identificar fonemas e sua 
representação por letras. 

Observar escritas convencionais, 
comparando-as às suas produções 
escritas, percebendo semelhanças e 
diferenças.  

Relacionar elementos sonoros 
(sílabas, fonemas, partes de palavras) 
com sua representação escrita. 

Comparar palavras identificando 
semelhanças e diferenças entre sons 
de sílabas iniciais, mediais e finais. 

Reconhecimento do nome 
completo 

Reconhecer o nome próprio completo 
em diferentes contextos. 

Segmentação de palavras 
Segmentar oralmente palavras em 
sílabas. 
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PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Escrita compartilhada 

Planejar e produzir textos, em 
colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, considerando a 
situação comunicativa e o 
tema/assunto/ finalidade. 

Preparar condições de produção coletiva de 
texto, atuando como escriba, ressaltando:  

 Estrutura textual: direção da escrita, 
paragrafação, segmentação, pontuação, 
separação silábica, separação das ideias 
no texto...; 

 Finalidade do texto; 

 Recursos coesivos; 

 Vocabulário adequado; 

 Sequência lógica do texto 
 
Oportunizar situações de escrita espontânea, 
nas quais a criança possa expressar e exercitar 
a sua hipótese de escrita, mobilizando os 
conhecimentos já adquiridos em relação ao 
nosso sistema de escrita e refletindo sobre as 
possibilidades de combinações de letras para 
formar as palavras que deseja e, assim, 
desenvolver a consciência fonológica. 
 
Planejar, juntamente com os alunos, a produção 
de textos escritos, conduzindo a organização do 
pensamento, considerando as especificidades 
da linguagem escrita, de maneira coletiva. 
 
Oportunizar tentativas de escrita, a partir de 
propostas como: escrita do próprio nome e dos 
nomes dos colegas, produção de listas de 
palavras, ditado e auto-ditado. 
 
Propor a construção de palavras com alfabeto 
móvel. 

Escrita autônoma 

Escrever, espontaneamente ou por 
ditado, palavras e frases - usando 
letras/grafemas expressando suas 
hipóteses de escrita. 

Planejamento de texto 

Planejar, com a ajuda do professor, o 
texto que será produzido, 
considerando a situação 
comunicativa, os interlocutores; a 
finalidade ou o propósito; a circulação; 
o suporte; a linguagem, organização e 
forma do texto e seu tema. 

Hipóteses de escrita 

Realizar tentativas de escrita, em 
propostas variadas, demonstrando 
suas hipóteses, evoluindo para a 
escrita alfabética. 

GÊNEROS TEXTUAIS: 
Lendas, cantigas, adivinhas, parlendas, trava-línguas e outros que julgar pertinentes. 
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Linguagens: Língua Portuguesa  
1º ANO - 4º TRIMESTRE 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

(O quê?) 

HABILIDADES 
(Para quê?) 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
(Como?) 

ORALIDADE 

Oralidade pública 

Expressar-se em situações de 
intercâmbio oral com clareza, usando 
a palavra com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. 

Planejar situações de interação oral em sala de 
aula, como: conversa dirigida; expressão de 
ideias; relatos de fatos vividos; exposição oral 
sobre conteúdos diversos. 
 
 
 
Oportunizar momentos de escuta atenta para 
desenvolver atitudes adequadas às situações de 
interlocução, respeitando os turnos de fala. 
 
 
 
Criar condições para que os alunos identifiquem 
as finalidades da interação oral em diferentes 
contextos comunicativos (solicitar informações, 
apresentar opiniões, informar, relatar 
experiências, etc.) 
 
 
 
Propor atividades envolvendo declamação de 
poesias, reprodução oral de quadrinhas, trava-
línguas e demais textos rimados. 

Escuta atenta 

Escutar, com atenção, falas de 
professores e colegas, solicitando 
esclarecimentos sempre que 
necessário. 

Conversação espontânea 

Reconhecer, na conversação 
espontânea presencial, as formas de 
tratamento adequadas, de acordo 
com a situação e a posição do 
interlocutor. 

Relato oral 
Relatar experiências vividas com 
clareza na exposição dos fatos. 

Reprodução oral de texto 

Recitar parlendas, quadras, 
quadrinhas, trava-línguas, com 
entonação adequada e observando as 
rimas, de modo a adquirir gradativa 
fluência. 
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LEITURA/ESCUTA 

Compreensão do 
direcionamento da leitura 

Reconhecer que textos são lidos e 
escritos da esquerda para a direita e de 
cima para baixo da página, como parte do 
processo de compreensão da 
organização da escrita. 

Demonstrar aos alunos, em diferentes 
atividades, o sentido da direção da escrita (da 
esquerda para a direita e de cima para baixo). 
 
 
Planejar a leitura diária como atividade 
permanente, com vistas à formação do leitor 
literário. 
 
 
Realizar leitura e exegese de textos, 
considerando o tema/assunto e relacionando a 
forma de organização textual à sua finalidade.  
 
 
Mediar a leitura de histórias em quadrinhos, 
interpretando os recursos gráficos 
característicos deste gênero (tipos de balões, de 
letras, onomatopeias, expressões faciais das 
personagens e demais artifícios utilizados pelo 
autor. 
 
 
Oportunizar a análise das condições de 
produção e recepção dos textos lidos, tendo em 
vista a compreensão da função social da escrita 
em diferentes contextos. 
 
 
Mediar a leitura de textos multissemióticos, 
relacionando imagem e escrita, atribuindo 
sentido ao texto. 
 
 
Continuar a proposta de trabalho LeiturAção 
(fase 1 e 2 do 1º ciclo). 

Compreensão em leitura 
Ler e compreender, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor, 
textos de diferentes gêneros. 

Leitura de imagens em 
narrativas visuais 

Atribuir, em cooperação com os colegas 
e a mediação do professor, o sentido de 
histórias em quadrinhos e tirinhas, 
relacionando imagens e palavras e 
interpretando recursos gráficos. 

Reconhecimento da função 
social da escrita 

Identificar a função social de textos que 
circulam em campos da vida social dos 
quais participa cotidianamente (a casa, a 
rua, a comunidade, a escola), 
reconhecendo para que foram 
produzidos, onde circulam, quem os 
produziu e a quem se destinam. 

Leitura literária 

Apreciar os textos literários, 
compreendendo que fazem parte do 
mundo do imaginário e apresentam uma 
dimensão lúdica, de encantamento, 
valorizando-os, em sua diversidade 
cultural. 

Leitura multissemiótica 
Relacionar texto com ilustrações e outros 
recursos gráficos. 

Leitura colaborativa 

Ler e compreender, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do 
professor textos narrativos de maior 
porte como contos (populares, de 
fadas, acumulativos, de assombração 
etc.). 

Fluência de leitura 
Ler palavras, frases e pequenos textos, 
melhorando progressivamente a fluência. 
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ANÁLISE 
LINGUÍSTICA 
/SEMIÓTICA 

Conhecimento do alfabeto do 
português do Brasil 

Identificar e nomear as letras do alfabeto, 
a fim de, progressivamente, dominar o 
sistema de escrita alfabético. 

Fixar o reconhecimento do alfabeto em diferentes tipos de 
letras (na leitura), enfatizando o nome de cada letra, com 
auxílio do alfabetário. 
 
Recorrer à listagem dos nomes da turma, exposto em local 
bem visível, para reforçar as relações entre as unidades 
gráficas e sonoras, levando os alunos ao entendimento de 
que as letras representam os sons da fala (consciência 
fonológica). 
 
Propor o uso das letras em CAIXA ALTA nas tentativas de 
escrita espontânea e nas atividades de escrita dirigida. 
 
Construir, em colaboração com os alunos, um silabário 
com as sílabas móveis, para que os alunos possam 
manusear e formar palavras, com formações silábicas 
mais complexas (CVV, CCV)  
 
Desenvolver atividades de comparação e análise de 
palavras, nas quais as crianças possam perceber as 
relações entre as unidades sonoras das palavras, 
observando semelhanças entre sons iniciais e finais 
(rimas). 
 
Propor atividades de identificação dos nomes completos 
das crianças. 
 
Localizar palavras-chave em textos e proceder (oralmente) 
a segmentação silábica da palavra e identificar a sílaba 
inicial da mesma. 
 
Realizar atividades que auxiliarão no desenvolvimento das 
habilidades metafonológicas: identificar palavras que 
iniciam com a mesma sílaba; identificar palavras com a 
mesma sílaba em posições diferentes; retirar/acrescentar 
sílabas nas palavras, analisando se forma outras palavras. 
 
Fazer, em cooperação com os alunos, listagens de 
palavras, como atividade de fixação das sílabas 
trabalhadas. 
 
Apresentar os diferentes sinais gráficos e suas funções 
dentro do texto (pontos: final, de interrogação e 
exclamação). 

Conhecer, diferenciar e relacionar letras 
em formato imprensa e cursiva, 
maiúsculas e minúsculas. 

Construção do sistema alfabético 
e da ortografia 

Reconhecer o sistema de escrita 
alfabética como representação dos sons 
da fala. 

Identificar fonemas e sua representação 
por letras. 

Observar escritas convencionais, 
comparando-as às suas produções 
escritas, percebendo semelhanças e 
diferenças.  

Relacionar elementos sonoros (sílabas, 
fonemas, partes de palavras) com sua 
representação escrita. 

Comparar palavras identificando 
semelhanças e diferenças entre sons de 
sílabas iniciais, mediais e finais. 

Reconhecimento do nome 
completo 

Reconhecer o nome próprio completo em 
diferentes contextos. 

Segmentação de palavras 
Segmentar oralmente palavras em 
sílabas. 

Pontuação 

Identificar outros sinais no texto, além das 
letras, como ponto finai, de interrogação 
e exclamação e seus efeitos na 
entonação. 
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PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Escrita compartilhada 

Planejar e produzir textos, em 
colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, considerando a 
situação comunicativa e o 
tema/assunto/ finalidade. 

Preparar condições de produção coletiva de texto, 
atuando como escriba, ressaltando:  

 Estrutura textual: direção da escrita, 
paragrafação, segmentação, pontuação, 
separação silábica, separação das ideias no 
texto...; 

 Finalidade do texto; 

 Recursos coesivos; 

 Vocabulário adequado; 

 Sequência lógica do texto 
 
Oportunizar situações de escrita espontânea, nas 
quais a criança possa expressar e exercitar a sua 
hipótese de escrita, mobilizando os conhecimentos já 
adquiridos em relação ao nosso sistema de escrita e 
refletindo sobre as possibilidades de combinações de 
letras para formar as palavras que deseja e, assim, 
desenvolver a consciência fonológica. 
 
Planejar, juntamente com os alunos, a produção de 
textos escritos, conduzindo a organização do 
pensamento, considerando as especificidades da 
linguagem escrita, de maneira coletiva. 
 
Oportunizar tentativas de escrita, a partir de 
propostas como: escrita do próprio nome e dos 
nomes dos colegas, produção de listas de palavras, 
ditado e auto-ditado. 
 
Propor a construção de palavras com alfabeto móvel. 
 
Orientar a cópia de pequenos textos produzidos 
coletivamente, observando a sua distribuição gráfica, 
espaçamento entre as palavras, escrita das palavras 
e pontuação.  

Escrita autônoma 

Escrever, espontaneamente ou por 
ditado, palavras e frases - usando 
letras/grafemas expressando suas 
hipóteses de escrita. 

Planejamento de texto 

Planejar, com a ajuda do professor, o 
texto que será produzido, 
considerando a situação 
comunicativa, os interlocutores; a 
finalidade ou o propósito; a circulação; 
o suporte; a linguagem, organização e 
forma do texto e seu tema. 

Hipóteses de escrita 

Realizar tentativas de escrita, em 
propostas variadas, demonstrando 
suas hipóteses, evoluindo para a 
escrita alfabética. 

GÊNEROS TEXTUAIS: 
Regras de jogos e brincadeiras, contos clássicos, contos de acumulação e outros que julgar pertinentes. 
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Linguagens: Língua Portuguesa  
2º ANO - 1º TRIMESTRE 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

(O quê?) 

HABILIDADES 
(Para quê?) 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
(Como?) 

ORALIDADE 

Oralidade pública 

Expressar-se em situações de 
intercâmbio oral com clareza, usando a 
palavra com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. 

Planejar situações de interação oral em sala de 
aula, como: conversa dirigida; expressão de 
ideias; relatos de fatos vividos; exposição oral 
sobre conteúdos diversos. 
 
 
Oportunizar momentos de escuta atenta para 
desenvolver atitudes adequadas às situações 
de interlocução, respeitando os turnos de fala. 
 
 
Criar condições para que os alunos identifiquem 
as finalidades da interação oral em diferentes 
contextos comunicativos (solicitar informações, 
apresentar opiniões, informar, relatar 
experiências, etc.) 
 
 
Propor atividades envolvendo declamação de 
poesias, reprodução oral de quadrinhas, trava-
línguas, cordéis e demais textos rimados. 
 
 
Possibilitar situações em que os alunos criem 
dramatizações a partir de histórias lidas e 
ouvidas. 

Escuta atenta 

Escutar, com atenção, falas de 
professores e colegas, solicitando 
esclarecimentos sempre que 
necessário. 

Conversação espontânea 

Reconhecer, na conversação 
espontânea presencial, as formas de 
tratamento adequadas, de acordo com 
a situação e a posição do interlocutor. 

Relato oral 
Relatar experiências vividas com 
clareza na exposição dos fatos. 

Reprodução oral de texto 

Recontar oralmente, com e sem apoio 
de imagem, textos literários lidos pelo 
professor.  

Recitar parlendas, quadras, 
quadrinhas, trava-línguas, cordéis, 
com entonação adequada e 
observando as rimas, de modo a 
adquirir gradativa fluência. 
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LEITURA/ESCUTA 

Compreensão em leitura 

Ler e compreender, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor, 
textos de diferentes gêneros. Planejar a leitura diária como atividade 

permanente, com vistas à formação do leitor 
literário. 
 
Realizar leitura e exegese de textos, 
considerando o tema/assunto e relacionando a 
forma de organização textual à sua finalidade.  
 
Mediar a leitura de histórias em quadrinhos, 
interpretando os recursos gráficos 
característicos deste gênero (tipos de balões, de 
letras, onomatopeias, expressões faciais das 
personagens e demais artifícios utilizados pelo 
autor). 
 
Oportunizar a análise das condições de 
produção e recepção dos textos lidos, tendo em 
vista a compreensão da função social da escrita 
em diferentes contextos. 
 
Mediar a leitura de textos multissemióticos, 
relacionando imagem e escrita, atribuindo 
sentido ao texto. 
 
Iniciar a proposta de trabalho LeiturAção. 
 
Organizar cantinho da leitura com diferentes 
portadores de texto: livros, gibis, jornais, 
revistas... 
 
Variar as possibilidades de leitura, organizando 
atividades em que a criança leia sozinha, leia 
com outra criança e com o professor em 
diferentes ambientes. 

Ler e compreender, com certa autonomia, 
textos de gêneros variados, 
desenvolvendo o gosto pela leitura. 

Localizar, em colaboração com os colegas 
e com ajuda do professor, informações 
explícitas em textos.  

Leitura de imagens em 
narrativas visuais 

Atribuir, em cooperação com os colegas e 
a mediação do professor, o sentido de 
histórias em quadrinhos e tirinhas, 
relacionando imagens e palavras e 
interpretando recursos gráficos. 

Reconhecimento da função 
social da escrita. 

Identificar a função social de textos que 
circulam em campos da vida social dos 
quais participa cotidianamente (a casa, a 
rua, a comunidade, a escola), 
reconhecendo para que foram produzidos, 
onde circulam, quem os produziu e a quem 
se destinam. 

Leitura literária 

Apreciar os textos literários, 
compreendendo que fazem parte do 
mundo do imaginário e apresentam uma 
dimensão lúdica, de encantamento, 
valorizando-os, em sua diversidade 
cultural. 

Leitura multissemiótica 

Relacionar texto com ilustrações e outros 
recursos gráficos. 

Identificar o efeito de sentido produzido 
pelo uso de recursos expressivos gráfico-
visuais em textos multissemióticos.  

Leitura colaborativa 

Ler e compreender, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor 
textos narrativos de maior porte como 
contos (populares, de fadas, acumulativos, 
de assombração etc.). 

Fluência de leitura 
Ler palavras, frases e pequenos textos, 
melhorando progressivamente a fluência. 
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ANÁLISE 
LINGUÍSTICA 
/SEMIÓTICA 

Conhecimento do alfabeto do 
português do Brasil 

 

Conhecer, diferenciar e relacionar letras 
em formato imprensa e cursiva, 
maiúsculas e minúsculas. 

Organizar a listagem dos nomes completos dos alunos e expor 
em local bem visível, para a fixação da escrita correta do nome 
e sobrenome. 
 

Confeccionar crachás com o nome completo dos alunos. De um 
lado escrita em caixa alta e do outro em cursiva. 
 

Organizar atividades nas quais os alunos tenham necessidade 
de utilizar a ordem alfabética. 
 

Iniciar o traçado da letra cursiva, nas atividades de escrita, 
gradualmente, com o cuidado de ensinar o traçado correto de 
cada letra. 
 

Construir cooperativamente com os alunos um silabário com as 
sílabas móveis, para que os alunos possam manusear e formar 
palavras, com formações silábicas mais complexas e utilizá-lo 
como material recorrente. 
 

Propor atividades como ditado e auto-ditado, nas quais os 
alunos possam ler e escrever corretamente palavras com 
sílabas: CV, V, CVC, CCV. 
 

Realizar atividades diversas que possibilitem a leitura e a escrita 
de palavras com marcas de nasalidade. 
 

Organizar um material para consulta com palavras de grafias 
irregulares (cartazes, dicionários ilustrados, listas de palavras...) 
 

Utilizar o dicionário, juntamente com os alunos, demonstrando-
o como recurso para a escrita correta das palavras. 
 

Desenvolver atividades de comparação e análise de palavras, 
nas quais as crianças possam perceber as relações entre as 
unidades sonoras das palavras, observando semelhanças entre 
sons iniciais e finais (rimas). 
 

Orientar que os alunos pintem os espaços entre as palavras no 
texto, como também, que eles façam a contagem das palavras 
de uma frase. 
 

Realizar atividades que auxiliarão no desenvolvimento das 
habilidades metafonológicas: identificar palavras que iniciam 
com a mesma sílaba; identificar palavras com a mesma sílaba 
em posições diferentes; retirar/acrescentar sílabas nas palavras, 
analisando se forma outras palavras. 
 

Apresentar os diferentes sinais gráficos e suas funções dentro 
do texto (pontos: final, de interrogação, de exclamação, vírgula, 

dois pontos e travessão). 
 

Realizar jogos ortográficos (caça-palavras, bingo, cruzadinha). 

Conhecer a ordem alfabética e fazer uso 
desta sempre que necessário. 

Construção do sistema alfabético 
e da ortografia 

Reconhecer o sistema de escrita 
alfabética como representação dos sons 
da fala.  

Identificar fonemas e sua representação 
por letras. 

Observar escritas convencionais, 
comparando-as às suas produções 
escritas, percebendo semelhanças e 
diferenças.  

Relacionar elementos sonoros (sílabas, 
fonemas, partes de palavras) com sua 
representação escrita. 

 Ler e escrever corretamente palavras com 
sílabas simples e complexas, identificando 
que existem vogais em todas as sílabas. 
 

Ler e escrever corretamente palavras com 
marcas de nasalidade (til,M,N). 

Reconhecimento do nome 
completo 

Reconhecer o nome próprio completo em 
diferentes contextos. 

Segmentação de palavras no 
texto 

Segmentar corretamente as palavras ao 
escrever frases e textos. 

Pontuação 

Identificar outros sinais no texto, além das 
letras, como: ponto finai, de interrogação e 
exclamação e seus efeitos na entonação. 

Usar adequadamente ponto final, ponto de 
interrogação e ponto de exclamação. 
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PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Escrita compartilhada 

Planejar e produzir textos, em 
colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, considerando a 
situação comunicativa e o 
tema/assunto/ finalidade. 

Preparar condições de produção coletiva de 
texto, atuando como escriba, ressaltando:  

 Estrutura textual: direção da escrita, 
paragrafação, segmentação, pontuação, 
separação silábica, separação das ideias 
no texto...; 

 Finalidade do texto; 

 Recursos coesivos; 

 Vocabulário adequado; 

 Sequência lógica do texto 
 
Planejar, juntamente com os alunos, a produção 
de textos escritos, conduzindo a organização do 
pensamento, considerando as especificidades 
da linguagem escrita, de maneira coletiva. 
 
Orientar a cópia de textos produzidos 
coletivamente, observando a sua distribuição 
gráfica, espaçamento entre as palavras, escrita 
das palavras e pontuação.  
 
Conduzir a produção de textos, orientando o uso 
da grafia correta das palavras, letras maiúsculas 
em início de frases e em substantivos próprios, 
segmentação entre as palavras e a pontuação 
adequada. 

Escrita autônoma 
Escrever, espontaneamente ou por 
ditado, palavras, frases e pequenos 
textos. 

Planejamento de texto 

Planejar, com a ajuda do professor, o 
texto que será produzido, 
considerando a situação comunicativa, 
os interlocutores; a finalidade ou o 
propósito; a circulação; o suporte; a 
linguagem, organização e forma do 
texto e seu tema. 

Hipóteses de escrita 

Realizar produções escritas, em 
propostas variadas, demonstrando 
suas hipóteses, evoluindo para a 
escrita ortográfica. 

Gêneros textuais: 
Calendário, bilhetes, quadrinhas, poemas e outros que julgar pertinentes. 
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Linguagens: Língua Portuguesa  
2º ANO - 2º TRIMESTRE 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

(O quê?) 

HABILIDADES 
(Para quê?) 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
(Como?) 

ORALIDADE 

Oralidade pública 

Expressar-se em situações de 
intercâmbio oral com clareza, usando a 
palavra com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. 

Planejar situações de interação oral em sala de 
aula, como: conversa dirigida; expressão de 
ideias; relatos de fatos vividos; exposição oral 
sobre conteúdos diversos. 
 
 
Oportunizar momentos de escuta atenta para 
desenvolver atitudes adequadas às situações 
de interlocução, respeitando os turnos de fala. 
 
 
Criar condições para que os alunos identifiquem 
as finalidades da interação oral em diferentes 
contextos comunicativos (solicitar informações, 
apresentar opiniões, informar, relatar 
experiências, etc.) 
 
 
Propor atividades envolvendo declamação de 
poesias, reprodução oral de quadrinhas, trava-
línguas, cordéis e demais textos rimados. 
 
 
Possibilitar situações em que os alunos criem 
dramatizações a partir de histórias lidas e 
ouvidas. 

Escuta atenta 

Escutar, com atenção, falas de 
professores e colegas, solicitando 
esclarecimentos sempre que 
necessário. 

Conversação espontânea 

Reconhecer, na conversação 
espontânea presencial, as formas de 
tratamento adequadas, de acordo com 
a situação e a posição do interlocutor. 

Relato oral 
Relatar experiências vividas com 
clareza na exposição dos fatos. 

Reprodução oral de texto 

Recontar oralmente, com e sem apoio 
de imagem, textos literários lidos pelo 
professor. 

Recitar parlendas, quadras, 
quadrinhas, trava-línguas, cordéis, 
com entonação adequada e 
observando as rimas, de modo a 
adquirir gradativa fluência. 
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LEITURA/ESCUTA 

Compreensão em leitura 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas 
e com a ajuda do professor, textos de diferentes 
gêneros. 

Planejar a leitura diária como atividade permanente, 
com vistas à formação do leitor literário. 
 
Realizar leitura e exegese de textos, considerando o 
tema/assunto e relacionando a forma de 
organização textual à sua finalidade.  
 
Mediar a leitura de histórias em quadrinhos, 
interpretando os recursos gráficos característicos 
deste gênero (tipos de balões, de letras, 
onomatopeias, expressões faciais das personagens 
e demais artifícios utilizados pelo autor. 
 
Oportunizar a análise das condições de produção e 
recepção dos textos lidos, tendo em vista a 
compreensão da função social da escrita em 
diferentes contextos. 
 
Mediar a leitura de textos multissemióticos, 
relacionando imagem e escrita, atribuindo sentido ao 
texto. 
 
Dar continuidade à proposta de trabalho LeiturAção. 
 
Otimizar o cantinho da leitura com diferentes 
portadores de texto: livros, gibis, jornais, revistas... 
 
Variar as possibilidades de leitura, organizando 
atividades em que a criança leia sozinha, leia com 
outra criança e com o professor em diferentes 
ambientes. 
 
Propor que os alunos expressem suas expectativas 
em relação ao texto que será lido, comentando 
pistas sobre o tema tratado, através da análise das 
imagens, da consideração do gênero textual, e 
outros elementos que possam ser antecipados no 
texto. 

Ler e compreender, com certa autonomia, textos de 
gêneros variados, desenvolvendo o gosto pela 
leitura. 

Localizar, em colaboração com os colegas e com 
ajuda do professor, informações explícitas em 
textos. 

Leitura de imagens em 
narrativas visuais 

Atribuir, em cooperação com os colegas e a 
mediação do professor, o sentido de histórias em 
quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e 
palavras e interpretando recursos gráficos. 

Reconhecimento da função 
social da escrita 

Identificar a função social de textos que circulam em 
campos da vida social dos quais participa 
cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a 
escola), reconhecendo para que foram produzidos, 
onde circulam, quem os produziu e a quem se 
destinam. 

Leitura literária 

Apreciar os textos literários, compreendendo que 
fazem parte do mundo do imaginário e apresentam 
uma dimensão lúdica, de encantamento, 
valorizando-os, em sua diversidade cultural. 

Leitura multissemiótica 

Relacionar texto com ilustrações e outros recursos 
gráficos. 

Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de 
recursos expressivos gráfico-visuais em textos 
multissemióticos. 

Leitura colaborativa 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas 
e com a ajuda do professor textos narrativos de 
maior porte como contos (populares, de fadas, 
acumulativos, de assombração etc.). 

Fluência de leitura 
Ler palavras, frases e pequenos textos, melhorando 
progressivamente a fluência. 

Estratégia de leitura 

Estabelecer expectativas em relação ao texto que 
vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, 
da forma e da função social do texto), apoiando-se 
em seus conhecimentos prévios sobre as condições 
de produção e recepção desse texto, o gênero, o 
suporte e o universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, imagens, 
dados da própria obra (índice, prefácio etc.).  
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ANÁLISE 
LINGUÍSTICA 
/SEMIÓTICA 

Conhecimento do alfabeto do 
português do Brasil 

Conhecer, diferenciar e relacionar letras 
em formato imprensa e cursiva, 
maiúsculas e minúsculas. 

Recorrer à listagem dos nomes dos alunos, exposto em 
local bem visível, para fixação da grafia correta dos 
mesmos. 
 

Organizar atividades nas quais os alunos tenham 
necessidade de utilizar a ordem alfabética. 
 

Trabalhar, progressivamente, o traçado da letra cursiva, 
nas atividades de escrita, com o cuidado de ensinar o 
traçado correto de cada letra. 
 

Utilizar, como material recorrente, um silabário com as 
sílabas móveis, para que os alunos possam manusear e 
formar palavras, com formações silábicas mais 
complexas.  
 

Propor atividades como ditado e auto-ditado, nas quais os 
alunos possam ler e escrever corretamente palavras com 
sílabas: CV, V, CVC, CCV. 
 

Realizar atividades diversas que possibilitem a leitura e a 
escrita de palavras com marcas de nasalidade. 
 

Organizar um material para consulta com palavras de 
grafias irregulares (cartazes, dicionários ilustrados, listas 
de palavras...) 
 

Utilizar o dicionário, juntamente com os alunos, 
demonstrando-o como recurso para a escrita correta das 
palavras. 
 

Desenvolver atividades de comparação e análise de 
palavras, nas quais as crianças possam perceber as 
relações entre as unidades sonoras das palavras, 
observando semelhanças entre sons iniciais e finais 
(rimas). 
 

Orientar que os alunos pintem os espaços entre as 
palavras no texto, como também, que eles façam a 
contagem das palavras de uma frase. 
 

Reforçar o uso dos diferentes sinais gráficos e suas 
funções dentro do texto (pontos: final, de interrogação, de 
exclamação, vírgula, dois pontos e travessão). 
 

Realizar jogos ortográficos (caça-palavras, bingo, 
cruzadinha). 

Conhecer a ordem alfabética e fazer uso 
desta sempre que necessário. 

Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 

Reconhecer o sistema de escrita 
alfabética como representação dos sons 
da fala.  

Identificar fonemas e sua representação 
por letras. 

Observar escritas convencionais, 
comparando-as às suas produções 
escritas, percebendo semelhanças e 
diferenças. 

Relacionar elementos sonoros (sílabas, 
fonemas, partes de palavras) com sua 
representação escrita. 

 Ler e escrever corretamente palavras com 
sílabas simples e complexas, identificando 
que existem vogais em todas as sílabas. 

Ler e escrever corretamente palavras com 
marcas de nasalidade (til,M,N) 

Reconhecimento do nome 
completo 

Reconhecer o nome próprio completo em 
diferentes contextos. 

Segmentação de palavras no 
texto 

Segmentar corretamente as palavras ao 
escrever frases e textos. 

Pontuação 

Identificar outros sinais no texto, além das 
letras, como: ponto finai, de interrogação e 
exclamação e seus efeitos na entonação. 

Usar adequadamente ponto final, ponto de 
interrogação e ponto de exclamação. 

Sinônimos e Antônimos 

Identificar sinônimos de palavras em 
textos, observando a semelhança de 
sentido entre elas e apontar antônimos 
para as mesmas. 
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PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Escrita compartilhada 

Planejar e produzir textos, em 
colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, considerando a 
situação comunicativa e o 
tema/assunto/ finalidade. 

Preparar condições de produção coletiva de 
texto, atuando como escriba, ressaltando:  

 Estrutura textual: direção da escrita, 
paragrafação, segmentação, pontuação, 
separação silábica, separação das ideias 
no texto...; 

 Finalidade do texto; 

 Recursos coesivos; 

 Vocabulário adequado; 

 Sequência lógica do texto 
 
 
Planejar, juntamente com os alunos, a produção 
de textos escritos, conduzindo a organização do 
pensamento, considerando as especificidades 
da linguagem escrita, de maneira coletiva. 
 
 
Orientar a cópia de textos produzidos 
coletivamente, observando a sua distribuição 
gráfica, espaçamento entre as palavras, escrita 
das palavras e pontuação.  
 
 
Conduzir a produção de textos, orientando o uso 
da grafia correta das palavras, letras maiúsculas 
em início de frases e em substantivos próprios, 
segmentação entre as palavras e a pontuação 
adequada. 

Escrita autônoma 
Escrever, espontaneamente ou por 
ditado, palavras, frases e pequenos 
textos. 

Planejamento de texto 

Planejar, com a ajuda do professor, o 
texto que será produzido, 
considerando a situação comunicativa, 
os interlocutores; a finalidade ou o 
propósito; a circulação; o suporte; a 
linguagem, organização e forma do 
texto e seu tema. 

Hipóteses de escrita 

Realizar produções escritas, em 
propostas variadas, demonstrando 
suas hipóteses, evoluindo para a 
escrita ortográfica. 

GÊNEROS TEXTUAIS: 
Tirinhas, convites, canções e outros que julgar pertinentes. 
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Linguagens: Língua Portuguesa  
2º ANO - 3º TRIMESTRE 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

(O quê?) 

HABILIDADES 
(Para quê?) 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
(Como?) 

ORALIDADE 

Oralidade pública 

Expressar-se em situações de 
intercâmbio oral com clareza, usando a 
palavra com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. 

Planejar situações de interação oral em sala de 
aula, como: conversa dirigida; expressão de 
ideias; relatos de fatos vividos; exposição oral 
sobre conteúdos diversos. 
 
 
Oportunizar momentos de escuta atenta para 
desenvolver atitudes adequadas às situações 
de interlocução, respeitando os turnos de fala. 
 
 
Criar condições para que os alunos 
identifiquem as finalidades da interação oral em 
diferentes contextos comunicativos (solicitar 
informações, apresentar opiniões, informar, 
relatar experiências, etc.) 
 
 
Propor atividades envolvendo declamação de 
poesias, reprodução oral de quadrinhas, trava-
línguas, cordéis e demais textos rimados. 
 
 
Possibilitar situações em que os alunos criem 
dramatizações a partir de histórias lidas e 
ouvidas. 

Escuta atenta 

Escutar, com atenção, falas de 
professores e colegas, solicitando 
esclarecimentos sempre que 
necessário. 

Conversação espontânea 

Reconhecer, na conversação 
espontânea presencial, as formas de 
tratamento adequadas, de acordo com 
a situação e a posição do interlocutor. 

Relato oral 
Relatar experiências vividas com 
clareza na exposição dos fatos. 

Reprodução oral de texto 

Recontar oralmente, com e sem apoio 
de imagem, textos literários lidos pelo 
professor. 

Recitar parlendas, quadras, 
quadrinhas, trava-línguas, cordéis, 
com entonação adequada e 
observando as rimas, de modo a 
adquirir gradativa fluência. 
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LEITURA/ESCUTA 

Compreensão em leitura 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas 
e com a ajuda do professor, textos de diferentes 
gêneros. 

Planejar a leitura diária como atividade permanente, 
com vistas à formação do leitor literário. 
 

Realizar leitura e exegese de textos, considerando 
o tema/assunto e relacionando a forma de 
organização textual à sua finalidade.  
 

Mediar a leitura de histórias em quadrinhos, 
interpretando os recursos gráficos característicos 
deste gênero (tipos de balões, de letras, 
onomatopeias, expressões faciais das personagens 
e demais artifícios utilizados pelo autor. 
 

Oportunizar a análise das condições de produção e 
recepção dos textos lidos, tendo em vista a 
compreensão da função social da escrita em 
diferentes contextos. 
 

Mediar a leitura de textos multissemióticos, 
relacionando imagem e escrita, atribuindo sentido 
ao texto. 
 

Dar continuidade à proposta de trabalho 
LeiturAção. 
 

Otimizar o cantinho da leitura com diferentes 
portadores de texto: livros, gibis, jornais, 
revistas... 
 

Variar as possibilidades de leitura, organizando 
atividades em que a criança leia sozinha, leia 
com outra criança e com o professor em 
diferentes ambientes. 
 

Propor que os alunos expressem suas 
expectativas em relação ao texto que será lido, 
comentando pistas sobre o tema tratado, 
através da análise das imagens, da 
consideração do gênero textual, e outros 
elementos que possam ser antecipados antes 
da leitura. 

Ler e compreender, com certa autonomia, textos de 
gêneros variados, desenvolvendo o gosto pela 
leitura. 

Localizar, em colaboração com os colegas e com 
ajuda do professor, informações explícitas em 
textos.  

Leitura de imagens em 
narrativas visuais 

Atribuir, em cooperação com os colegas e a 
mediação do professor, o sentido de histórias em 
quadrinhos e tirinhas, relacionando imagens e 
palavras e interpretando recursos gráficos. 

Reconhecimento da função 
social da escrita 

Identificar a função social de textos que circulam em 
campos da vida social dos quais participa 
cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a 
escola), reconhecendo para que foram produzidos, 
onde circulam, quem os produziu e a quem se 
destinam. 

Leitura literária 

Apreciar os textos literários, compreendendo que 
fazem parte do mundo do imaginário e apresentam 
uma dimensão lúdica, de encantamento, 
valorizando-os, em sua diversidade cultural. 

Leitura multissemiótica 

Relacionar texto com ilustrações e outros recursos 
gráficos. 

Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de 
recursos expressivos gráfico-visuais em textos 
multissemióticos. 

Leitura colaborativa 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas 
e com a ajuda do professor textos narrativos de 
maior porte como contos (populares, de fadas, 
acumulativos, de assombração etc.). 

Fluência de leitura 
Ler palavras, frases e pequenos textos, melhorando 
progressivamente a fluência. 

Estratégia de leitura 

Estabelecer expectativas em relação ao texto que 
vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, 
da forma e da função social do texto), apoiando-se 
em seus conhecimentos prévios sobre as condições 
de produção e recepção desse texto, o gênero, o 
suporte e o universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, imagens, 
dados da própria obra (índice, prefácio etc.).  
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ANÁLISE 
LINGUÍSTICA 
/SEMIÓTICA 

Conhecimento do alfabeto do 
português do Brasil 

Conhecer, diferenciar e relacionar letras 
em formato imprensa e cursiva, 
maiúsculas e minúsculas. 

Organizar atividades nas quais os alunos tenham 
necessidade de utilizar a ordem alfabética. 
 

Continuar trabalhando com o traçado da letra cursiva, 
nas atividades de escrita, progressivamente, com o 
cuidado de ensinar o traçado correto de cada letra. 
 

Utilizar, como material recorrente, um silabário com as 
sílabas móveis, para que os alunos possam manusear e 
formar palavras, com formações silábicas mais 
complexas.  
 

Propor atividades como ditado e auto-ditado, nas quais 
os alunos possam ler e escrever corretamente palavras 
com sílabas: CV, V, CVC, CCV, CVV, VC, CCVCC e 
demais formações silábicas complexas. 
 

Realizar atividades diversas que possibilitem a leitura e 
a escrita de palavras com marcas de nasalidade. 
 

Organizar um material para consulta com palavras de 
grafias irregulares (cartazes, dicionários ilustrados, listas 
de palavras...) 
 

Utilizar o dicionário, juntamente com os alunos, 
demonstrando-o como recurso para a escrita correta das 
palavras. 
 

Realizar atividades que auxiliarão no desenvolvimento 
das habilidades metafonológicas: identificar palavras que 
iniciam com a mesma sílaba; identificar palavras com a 
mesma sílaba em posições diferentes; 
retirar/acrescentar sílabas nas palavras, analisando se 
forma outras palavras. 
 

Reforçar o uso dos diferentes sinais gráficos e suas 
funções dentro do texto (pontos: final, de interrogação, 
de exclamação, vírgula, dois pontos e travessão). 
 

Realizar jogos ortográficos (caça-palavras, bingo, 
cruzadinha). 
Propor aos alunos, em atividades de leitura e escrita, que 
identifiquem semelhanças de sentidos entre palavras, 
substituindo-as por sinônimos. 
Incentivar os alunos a utilizarem o dicionário para 
consultar o significado das palavras e descobrir 
sinônimos. 

Conhecer a ordem alfabética e fazer uso 
desta sempre que necessário. 

Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 

Reconhecer o sistema de escrita 
alfabética como representação dos sons 
da fala. 

Identificar fonemas e sua representação 
por letras. 

Observar escritas convencionais, 
comparando-as às suas produções 
escritas, percebendo semelhanças e 
diferenças. 

Relacionar elementos sonoros (sílabas, 
fonemas, partes de palavras) com sua 
representação escrita. 

Ler e escrever corretamente palavras com 
sílabas simples e complexas, identificando 
que existem vogais em todas as sílabas. 

Ler e escrever corretamente palavras com 
marcas de nasalidade (til,M,N) 

Reconhecimento do nome 
completo 

Reconhecer o nome próprio completo em 
diferentes contextos. 

Segmentação de palavras no 
texto 

Segmentar corretamente as palavras ao 
escrever frases e textos. 

Pontuação 

Identificar outros sinais no texto, além das 
letras, como: ponto finai, de interrogação e 
exclamação e seus efeitos na entonação. 

Usar adequadamente ponto final, ponto de 
interrogação e ponto de exclamação. 

Sinônimos e Antônimos 

Identificar sinônimos de palavras em 
textos, observando a semelhança de 
sentido entre elas e apontar antônimos 
para as mesmas. 
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PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Escrita compartilhada 

Planejar e produzir textos, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do 
professor, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/ finalidade. 

Preparar condições de produção coletiva de texto, 
atuando como escriba, ressaltando:  

 Estrutura textual: direção da escrita, 
paragrafação, segmentação, pontuação, 
separação silábica, separação das ideias no 
texto...; 

 Finalidade do texto; 

 Recursos coesivos; 

 Vocabulário adequado; 

 Sequência lógica do texto 
 

Planejar, juntamente com os alunos, a produção de 
textos escritos, conduzindo a organização do 
pensamento, considerando as especificidades da 
linguagem escrita, de maneira coletiva. 
 

Orientar a cópia de textos produzidos coletivamente, 
observando a sua distribuição gráfica, espaçamento 
entre as palavras, escrita das palavras e pontuação.  
 

Conduzir a produção de textos, orientando o uso da 
grafia correta das palavras, letras maiúsculas em início 
de frases e em substantivos próprios, segmentação entre 
as palavras e a pontuação adequada. 
 

Sinalizar, na produção compartilhada de texto, 
expressões que marquem a passagem do tempo (antes, 
depois, ontem, hoje, amanhã, antigamente...), levando o 
aluno a perceber a função dessas no texto. 
 

Planejar reescrita de textos narrativos, com vistas a 
garantia das condições de escrita. Para tanto, faz-se 
necessária uma leitura comentada do texto, observando 
as características do gênero textual, a sequência dos 
fatos e os recursos de escrita utilizados pelo/a autor/a.  
 

Atividades em que os alunos revisem textos, 
coletivamente, com a mediação do professor, 
observando: coerência, coesão, pontuação, repetições. 

Escrita autônoma 
Escrever, espontaneamente ou por ditado, 
palavras, frases e pequenos textos. 

Planejamento de texto 

Planejar, com a ajuda do professor, o texto 
que será produzido, considerando a 
situação comunicativa, os interlocutores; a 
finalidade ou o propósito; a circulação; o 
suporte; a linguagem, organização e forma 
do texto e seu tema. 

Hipóteses de escrita 
Realizar produções escritas, em propostas 
variadas, demonstrando suas hipóteses, 
evoluindo para a escrita ortográfica. 

Formas de composição do 
texto (marcas de tempo) 

Identificar e reproduzir a sequência dos 
fatos, utilizando expressões que 
marquem a passagem do tempo 
(antes, depois, ontem, hoje, amanhã, 
antigamente...). 

Reescrita de textos 

Reescrever textos narrativos literários, 
lidos pelo professor, observando a 
forma de composição (personagens, 
enredo, tempo e espaço). 

Revisão de texto 

Reler e revisar o texto produzido com a 
ajuda do professor e a colaboração dos 
colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, 
fazendo cortes, acréscimos, 
reformulações, correções de ortografia e 
pontuação. 

Gêneros textuais: 
Fábulas, parlendas, adivinhas, trava-línguas e outros que julgar pertinentes. 
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Linguagens: Língua Portuguesa  
2º ANO - 4º TRIMESTRE 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

(O quê?) 

HABILIDADES 
(Para quê?) 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
(Como?) 

ORALIDADE 

Oralidade pública 

Expressar-se em situações de 
intercâmbio oral com clareza, usando a 
palavra com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. 

Planejar situações de interação oral em sala de 
aula, como: conversa dirigida; expressão de 
ideias; relatos de fatos vividos; exposição oral 
sobre conteúdos diversos. 
 
 
Oportunizar momentos de escuta atenta para 
desenvolver atitudes adequadas às situações 
de interlocução, respeitando os turnos de fala. 
 
 
Criar condições para que os alunos identifiquem 
as finalidades da interação oral em diferentes 
contextos comunicativos (solicitar informações, 
apresentar opiniões, informar, relatar 
experiências, etc.) 
 
 
Propor atividades envolvendo declamação de 
poesias, reprodução oral de quadrinhas, trava-
línguas, cordéis e demais textos rimados. 
 
 
Possibilitar situações em que os alunos criem 
dramatizações a partir de histórias lidas e 
ouvidas. 

Escuta atenta 

Escutar, com atenção, falas de 
professores e colegas, solicitando 
esclarecimentos sempre que 
necessário. 

Conversação espontânea 

Reconhecer, na conversação 
espontânea presencial, as formas de 
tratamento adequadas, de acordo com 
a situação e a posição do interlocutor. 

Relato oral 
Relatar experiências vividas com 
clareza na exposição dos fatos. 

Reprodução oral de texto 

Recontar oralmente, com e sem apoio 
de imagem, textos literários lidos pelo 
professor. 

Recitar parlendas, quadras, 
quadrinhas, trava-línguas, cordéis, 
com entonação adequada e 
observando as rimas, de modo a 
adquirir gradativa fluência. 
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LEITURA/ESCUTA 

Compreensão em leitura 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas 
e com a ajuda do professor, textos de diferentes 
gêneros. Planejar a leitura diária como atividade permanente, 

com vistas à formação do leitor literário. 

Realizar leitura e exegese de textos, considerando o 
tema/assunto e relacionando a forma de 
organização textual à sua finalidade.  

Mediar a leitura de histórias em quadrinhos, 
interpretando os recursos gráficos característicos 
deste gênero (tipos de balões, de letras, 
onomatopeias, expressões faciais das personagens 
e demais artifícios utilizados pelo autor. 

Oportunizar a análise das condições de produção e 
recepção dos textos lidos, tendo em vista a 
compreensão da função social da escrita em 
diferentes contextos. 

Mediar a leitura de textos multissemióticos, 
relacionando imagem e escrita, atribuindo sentido ao 
texto. 

Concluir a proposta de trabalho LeiturAção. 

Otimizar o cantinho da leitura com diferentes 
portadores de texto: livros, gibis, jornais, 
revistas... 

Variar as possibilidades de leitura, organizando 
atividades em que a criança leia sozinha, leia 
com outra criança e com o professor em 
diferentes ambientes. 

Propor que os alunos expressem suas 
expectativas em relação ao texto que será lido, 
comentando pistas sobre o tema tratado, 
através da análise das imagens, da 
consideração do gênero textual, e outros 
elementos que possam ser antecipados antes 
da leitura. 

Ler e compreender, com certa autonomia, textos de 
gêneros variados, desenvolvendo o gosto pela 
leitura. 

Localizar, em colaboração com os colegas e com 
ajuda do professor, informações explícitas em 
textos. 

Leitura de imagens em 
narrativas visuais 

Atribuir, em cooperação com os colegas sob a 
mediação do professor, e também de maneira 
autônoma, o sentido de histórias em quadrinhos e 
tirinhas, relacionando imagens e palavras e 
interpretando recursos gráficos. 

Reconhecimento da função 
social da escrita 

Identificar a função social de textos que circulam em 
campos da vida social dos quais participa 
cotidianamente (a casa, a rua, a comunidade, a 
escola), reconhecendo para que foram produzidos, 
onde circulam, quem os produziu e a quem se 
destinam. 

Leitura literária 

Apreciar os textos literários, compreendendo que 
fazem parte do mundo do imaginário e apresentam 
uma dimensão lúdica, de encantamento, 
valorizando-os, em sua diversidade cultural. 

Leitura multissemiótica 

Relacionar texto com ilustrações e outros recursos 
gráficos. 

Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de 
recursos expressivos gráfico-visuais em textos 
multissemióticos. 

Leitura colaborativa 

Ler e compreender, em colaboração com os colegas 
e com a ajuda do professor textos narrativos de 
maior porte como contos (populares, de fadas, 
acumulativos, de assombração etc.). 

Fluência de leitura 
Ler palavras, frases e pequenos textos, melhorando 
progressivamente a fluência. 

Estratégia de leitura 

Estabelecer expectativas em relação ao texto que 
vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, 
da forma e da função social do texto), apoiando-se 
em seus conhecimentos prévios sobre as condições 
de produção e recepção desse texto, o gênero, o 
suporte e o universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, imagens, 
dados da própria obra (índice, prefácio etc.).  
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ANÁLISE 
LINGUÍSTICA 
/SEMIÓTICA 

Conhecimento do alfabeto do 
português do Brasil 

Conhecer, diferenciar e relacionar letras 
em formato imprensa e cursiva, 
maiúsculas e minúsculas. 

Organizar atividades nas quais os alunos tenham 
necessidade de utilizar a ordem alfabética. 
 

Continuar trabalhando o traçado da letra cursiva, nas 
atividades de escrita, com o cuidado de ensinar o 
traçado correto de cada letra. 
 

Utilizar, como material recorrente, um silabário com as 
sílabas móveis, para que os alunos possam manusear e 
formar palavras, com formações silábicas mais 
complexas. 
 

Propor atividades como ditado e auto-ditado, nas quais 
os alunos possam ler e escrever corretamente palavras 
com sílabas: CV, V, CVC, CCV, CVV, VC, CCVCC e 
demais formações silábicas complexas. 
 

Realizar atividades diversas que possibilitem a leitura e 
a escrita de palavras com marcas de nasalidade. 
 

Organizar um material para consulta com palavras de 
grafias irregulares (cartazes, dicionários ilustrados, listas 
de palavras...) 
 

Utilizar o dicionário, juntamente com os alunos, 
demonstrando-o como recurso para a escrita correta das 
palavras. 
 

Realizar atividades que auxiliarão no desenvolvimento 
das habilidades metafonológicas: identificar palavras que 
iniciam com a mesma sílaba; identificar palavras com a 
mesma sílaba em posições diferentes; 
retirar/acrescentar sílabas nas palavras, analisando se 
forma outras palavras. 
 

Reforçar o uso dos diferentes sinais gráficos e suas 
funções dentro do texto (pontos: final, de interrogação, 
de exclamação, vírgula, dois pontos e travessão). 
 

Realizar jogos ortográficos (caça-palavras, bingo, 
cruzadinha). 
Propor aos alunos, em atividades de leitura e escrita, que 
identifiquem semelhanças de sentidos entre palavras, 
substituindo-as por sinônimos. 
 

Incentivar os alunos a utilizarem o dicionário para 
consultar o significado das palavras e descobrir 
sinônimos. 

Conhecer a ordem alfabética e fazer uso 
desta sempre que necessário. 

Construção do sistema 
alfabético e da ortografia 

Reconhecer o sistema de escrita 
alfabética como representação dos sons 
da fala.  

Identificar fonemas e sua representação 
por letras. 

Observar escritas convencionais, 
comparando-as às suas produções 
escritas, percebendo semelhanças e 
diferenças. 

Relacionar elementos sonoros (sílabas, 
fonemas, partes de palavras) com sua 
representação escrita. 

Ler e escrever corretamente palavras com 
sílabas simples e complexas, identificando 
que existem vogais em todas as sílabas. 

Ler e escrever corretamente palavras com 
marcas de nasalidade (til,M,N) 

Reconhecimento do nome 
completo 

Reconhecer o nome próprio completo em 
diferentes contextos. 

Segmentação de palavras no 
texto 

Segmentar corretamente as palavras ao 
escrever frases e textos. 

Pontuação 

Identificar outros sinais no texto, além das 
letras, como: ponto finai, de interrogação e 
exclamação e seus efeitos na entonação. 

Usar adequadamente ponto final, ponto de 
interrogação e ponto de exclamação. 

Sinônimos e Antônimos 

Identificar sinônimos de palavras em 
textos, observando a semelhança de 
sentido entre elas e apontar antônimos 
para as mesmas. 
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PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Escrita compartilhada 

Planejar e produzir textos, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do 
professor, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/ finalidade. 

Preparar condições de produção coletiva de texto, 
atuando como escriba, ressaltando:  

 Estrutura textual: direção da escrita, 
paragrafação, segmentação, pontuação, 
separação silábica, separação das ideias no 
texto...; 

 Finalidade do texto; 

 Recursos coesivos; 

 Vocabulário adequado; 

 Sequência lógica do texto 
 

Planejar, juntamente com os alunos, a produção de textos 
escritos, conduzindo a organização do pensamento, 
considerando as especificidades da linguagem escrita, de 
maneira coletiva. 
 

Orientar a cópia de textos produzidos coletivamente, 
observando a sua distribuição gráfica, espaçamento entre 
as palavras, escrita das palavras e pontuação.  
 

Conduzir a produção de textos, orientando o uso da grafia 
correta das palavras, letras maiúsculas em início de 
frases e em substantivos próprios, segmentação entre as 
palavras e a pontuação adequada. 
 

Sinalizar, na produção compartilhada de texto, 
expressões que marquem a passagem do tempo (antes, 
depois, ontem, hoje, amanhã, antigamente...), levando o 
aluno a perceber a função dessas no texto. 
 

Planejar reescrita de textos narrativos, com vistas a 
garantia das condições de escrita. Para tanto, faz-se 
necessária uma leitura comentada do texto, observando 
as características do gênero textual, a sequência dos 
fatos e os recursos de escrita utilizados pelo/a autor/a.  
 

Atividades em que os alunos revisem textos, 
coletivamente, com a mediação do professor, 
observando: coerência, coesão, pontuação, repetições. 

Escrita autônoma 
Escrever, espontaneamente ou por ditado, 
palavras, frases e pequenos textos. 

Planejamento de texto 

Planejar, com a ajuda do professor, o texto 
que será produzido, considerando a 
situação comunicativa, os interlocutores; a 
finalidade ou o propósito; a circulação; o 
suporte; a linguagem, organização e forma 
do texto e seu tema. 

Hipóteses de escrita 
Realizar produções escritas, em propostas 
variadas, demonstrando suas hipóteses, 
evoluindo para a escrita ortográfica. 

Formas de composição do 
texto (marcas de tempo) 

Identificar e reproduzir a sequência dos 
fatos, utilizando expressões que 
marquem a passagem do tempo 
(antes, depois, ontem, hoje, amanhã, 
antigamente...). 

Reescrita de textos 

Reescrever textos narrativos literários, 
lidos pelo professor, observando a 
forma de composição (personagens, 
enredo, tempo e espaço). 

Revisão de texto 

Reler e revisar o texto produzido com a 
ajuda do professor e a colaboração dos 
colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, 
fazendo cortes, acréscimos, 
reformulações, correções de ortografia e 
pontuação. 

Gêneros textuais: 
Instruções de uso, cartões, bulas e outros que julgar pertinentes. 
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Linguagens: Língua Portuguesa  
3º ANO - 1º TRIMESTRE 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

(O quê?) 

HABILIDADES 
(Para quê?) 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
(Como?) 

ORALIDADE 

Oralidade pública 
Expressar-se em situações de intercâmbio oral 
com clareza, usando a palavra com tom de voz 
audível, boa articulação e ritmo adequado. Planejar situações de interação oral em sala de aula, 

como: conversa dirigida; expressão de ideias; relatos de 
fatos vividos; exposição oral sobre conteúdos diversos. 
 

Oportunizar momentos de escuta atenta para desenvolver 
atitudes adequadas às situações de interlocução, 
respeitando os turnos de fala. 
 

Propor apresentações pelos alunos (trabalhos e 
pesquisas escolares com apoio de recursos), dentro dos 
diferentes componentes curriculares, propiciando 
debates e questionamentos pertinentes ao tema. 
 

Criar condições para que os alunos identifiquem as 
finalidades da interação oral em diferentes contextos 
comunicativos (solicitar informações, apresentar 
opiniões, informar, relatar experiências, etc.) 
 

Propor atividades envolvendo declamação de poesias, 
reprodução oral de quadrinhas, trava-línguas, cordéis e 
demais textos rimados. 
 

Possibilitar situações em que os alunos criem 
dramatizações a partir de histórias lidas e ouvidas. 
 

Analisar, juntamente com os alunos, as características 
linguístico-expressivas e composicionais dos gêneros do 
discurso oral (conversação espontânea, entrevistas no 
rádio ou na TV, debate, noticiário de rádio e TV, narração 
de jogos esportivos, etc.) 
 

Planejar situações didáticas nas quais os alunos possam 
ouvir textos falados em diferentes variedades linguísticas, 
aprendendo a respeitar a linguagem utilizada por 
diferentes grupos. 

Escuta atenta 
Escutar, com atenção, falas de professores e 
colegas, solicitando esclarecimentos sempre 
que necessário. 

Conversação espontânea 

Reconhecer, na conversação espontânea 
presencial, as formas de tratamento 
adequadas, de acordo com a situação e a 
posição do interlocutor. 

Relato oral 
Relatar experiências vividas com clareza na 
exposição dos fatos. 

Reprodução oral de texto 

Recontar oralmente, com e sem apoio de 
imagem, textos literários lidos pelo professor. 

Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, trava-
línguas, cordéis, com entonação adequada e 
observando as rimas, de modo a adquirir 
gradativa fluência. 

Gêneros do discurso oral 
Identificar gêneros do discurso oral, utilizados 
em diferentes situações e contextos 
comunicativos. 

Variação linguística 

Identificar as características presentes nas 
diferentes variedades linguísticas. 

Respeitar as variantes linguísticas utilizadas 
por diferentes grupos, rejeitando os 
preconceitos. 
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LEITURA/ESCUTA 

Compreensão em leitura 

Ler e compreender, em colaboração e com 
autonomia, textos de diferentes gêneros. 

Planejar a leitura diária como atividade permanente, com 
vistas à formação do leitor literário. 
 

Realizar leitura e exegese de textos, considerando o 
tema/assunto e relacionando a forma de organização 
textual à sua finalidade.  
 

Mediar a leitura de histórias em quadrinhos, interpretando 
os recursos gráficos característicos deste gênero (tipos 
de balões, de letras, onomatopeias, expressões faciais 
das personagens e demais artifícios utilizados pelo autor. 
 

Oportunizar a análise das condições de produção e 
recepção dos textos lidos, tendo em vista a compreensão 
da função social da escrita em diferentes contextos. 
 

Mediar a leitura de textos multissemióticos, relacionando 
imagem e escrita, atribuindo sentido ao texto. 
 

Iniciar a proposta de trabalho LeiturAção. 
 

Organizar um cantinho da leitura com diferentes 
portadores de texto: livros, gibis, jornais, revistas... 
 

Variar as possibilidades de leitura, organizando atividades 
em que a criança leia sozinha, leia com outra criança e 
com o professor em diferentes ambientes. 
 

Organizar roda de leitores em que os alunos possam 
compartilhar as leituras realizadas e opiniões sobre os 
livros. 
 

Possibilitar situações em que os alunos criem 
dramatizações a partir de histórias lidas e ouvidas. 
 

Propor que os alunos expressem suas expectativas em 
relação ao texto que será lido, comentando pistas sobre o 
tema tratado, através da análise das imagens, da 
consideração do gênero textual, e outros elementos que 
possam ser antecipados antes da leitura. 
 

Explicar as relações entre o texto e o seu título. 
 

Realizar atividades para que os alunos consultem fontes 
em diferentes suportes para aprender a buscar 
informações. 

Localizar informações explícitas em textos. 

Realizar inferências de informações implícitas 
em textos. 

Identificar a ideia central do texto, 
demonstrando compreensão global. 

Leitura de imagens em 
narrativas visuais 

Atribuir sentido às histórias em quadrinhos e 
tirinhas, relacionando imagens e palavras e 
interpretando recursos gráficos. 

Reconhecimento da função 
social da escrita. 

Identificar a função social de textos, 
reconhecendo para que foram produzidos, 
onde circulam, quem os produziu e a quem se 
destinam. 

Leitura literária 

Apreciar os textos literários, compreendendo 
que fazem parte do mundo do imaginário e 
apresentam uma dimensão lúdica, de 
encantamento, valorizando-os, em sua 
diversidade cultural. 

Leitura multissemiótica 

Relacionar texto com ilustrações e outros 
recursos gráficos. 

Identificar o efeito de sentido produzido pelo 
uso de recursos expressivos gráfico-visuais 
em textos multissemióticos. 

Leitura colaborativa 

Ler e compreender, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor textos 
narrativos de maior porte como contos 
(populares, de fadas, acumulativos, de 
assombração etc.). 

Fluência de leitura 
Ler textos silenciosamente e em voz alta, com 
nível de textualidade adequado, melhorando 
progressivamente a fluência. 

Estratégia de leitura 

Estabelecer expectativas em relação ao texto 
que vai ler (pressuposições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função social do texto), 
apoiando-se em seus conhecimentos prévios 
sobre as condições de produção e recepção 
desse texto, o gênero, o suporte e o universo 
temático, bem como sobre saliências textuais, 
recursos gráficos, imagens, dados da própria 
obra (índice, prefácio etc.). 
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Inferir o sentido de palavras ou expressões 
desconhecidas em textos com base em seu 
contexto. 

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA 
/SEMIÓTICA 

Ordem alfabética 
Utilizar a ordem alfabética sempre que 
necessário. 

Organizar atividades nas quais os alunos tenham 
necessidade de utilizar a ordem alfabética. 
 

Trabalhar caligrafia, objetivando aprimorar o traçado 
da letra cursiva, nas atividades de escrita. 
 

Propor atividades com uso de: c/qu; g/gu; r/rr; s/ss e 
marcas de nasalidade (til, M,N). 
 

Propor atividades como ditado e auto-ditado, nas 
quais os alunos possam ler e escrever corretamente 
palavras com sílabas: CV, V, CVC, CCV, CVV, VC, 
CCVCC e demais formações silábicas complexas. 
 

Organizar um material para consulta com palavras 
de grafias irregulares (cartazes, dicionários 
ilustrados, listas de palavras...) 
 

Utilizar o dicionário, juntamente com os alunos, 
demonstrando-o como recurso para a escrita correta 
das palavras. 
 

Reforçar o uso dos diferentes sinais gráficos e suas 
funções dentro do texto (pontos: final, de 
interrogação, de exclamação, vírgula, dois pontos e 
travessão). 
 

Realizar jogos ortográficos (caça-palavras, bingo, 
cruzadinha). 
 

Propor aos alunos, em atividades de leitura e escrita, 
que identifiquem semelhanças de sentidos entre 
palavras, substituindo-as por sinônimos. 
 

Incentivar os alunos a utilizarem o dicionário para 
consultar o significado das palavras e descobrir 
sinônimos. 
 

Transformar, coletivamente, discurso direto em 
indireto e vice-versa. 

Ortografia 

Ler e escrever palavras com correspondências 
regulares contextuais entre grafemas e 
fonemas. 

Memorizar a grafia correta de palavras de uso 
frequente. 

Observar escritas convencionais, 
comparando-as às suas produções escritas, 
percebendo semelhanças e diferenças. 

Ler e escrever corretamente palavras com 
sílabas simples e complexas. 

Usar acento gráfico (agudo e circunflexo) 

Reconhecimento do nome 
completo 

Reconhecer o nome próprio completo em 
diferentes contextos. 

Segmentação de palavras no 
texto 

Segmentar corretamente as palavras ao 
escrever frases e textos. 

Pontuação 

Identificar outros sinais no texto, além das 
letras, como: ponto finai, de interrogação e 
exclamação e seus efeitos na entonação. 

Identificar, em diálogos (discurso direto), dois 
pontos e travessão. 

Usar adequadamente ponto final, ponto de 
interrogação e ponto de exclamação. 

Sinônimos e Antônimos 
Identificar sinônimos de palavras em textos, 
observando a semelhança de sentido entre 
elas e apontar antônimos para as mesmas. 

Composição do texto 

Identificar e reproduzir, em textos de diferentes 
gêneros, a formatação própria destes textos. 

Diferenciar discurso indireto e discurso direto. 
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PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Escrita compartilhada 

Planejar e produzir textos, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do 
professor, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/ finalidade.  

Preparar condições de produção coletiva de texto, 
atuando como escriba, ressaltando:  

 Estrutura textual: direção da escrita, 
paragrafação, segmentação, pontuação, 
separação silábica, separação das ideias no 
texto...; 

 Finalidade do texto; 

 Recursos coesivos; 

 Vocabulário adequado; 

 Sequência lógica do texto 
 

Planejar, juntamente com os alunos, a produção de textos 
escritos, conduzindo a organização do pensamento, 
considerando as especificidades da linguagem escrita, de 
maneira coletiva. 
 

Orientar a cópia de textos produzidos coletivamente, 
observando a sua distribuição gráfica, espaçamento entre 
as palavras, escrita das palavras e pontuação.  
 

Conduzir a produção de textos, orientando o uso da grafia 
correta das palavras, letras maiúsculas em início de 
frases e em substantivos próprios, segmentação entre as 
palavras e a pontuação adequada. 
 

Planejar atividades nas quais os alunos deverão 
completar textos: final, início e meio. 
 

Sinalizar, na produção compartilhada de texto, 
expressões que marquem a passagem do tempo (antes, 
depois, ontem, hoje, amanhã, antigamente...), levando o 
aluno a perceber a função dessas no texto. 
 

Planejar reescrita de textos narrativos, com vistas a 
garantia das condições de escrita. Para tanto, faz-se 
necessária uma leitura comentada do texto, observando 
as características do gênero textual, a sequência dos 
fatos e os recursos de escrita utilizados pelo/a autor/a.  
 

Orientar a revisão de textos, levando os alunos à 
observação crítica e análise da presença de elementos 
necessários a um bom texto como: coerência, coesão, 
pontuação, repetições... 

Escrita autônoma 

Produzir textos de forma autônoma, 
utilizando conhecimentos linguísticos e 
gramaticais, de acordo com as 
características do gênero textual. 

Organizar o texto em unidades de sentido, 
dividindo-os em parágrafos. 

Planejamento de texto 

Planejar, com a ajuda do professor, o texto 
que será produzido, considerando a 
situação comunicativa, os interlocutores; a 
finalidade ou o propósito; a circulação; o 
suporte; a linguagem, organização e forma 
do texto e seu tema. 

Formas de composição do 
texto (marcas de tempo) 

Identificar e reproduzir a sequência dos 
fatos, utilizando expressões que 
marquem a passagem do tempo 
(antes, depois, ontem, hoje, amanhã, 
antigamente...). 

Reescrita de textos 

Reescrever textos narrativos literários, 
lidos pelo professor, observando a 
forma de composição (personagens, 
enredo, tempo e espaço). 

Revisão de texto 

Reler e revisar os textos produzidos, 
individual e coletivamente, para corrigi-los 
e aprimorá-los, fazendo cortes, 
acréscimos, reformulações, correções de 
ortografia e pontuação. 

Gêneros textuais: 
Calendário, acrósticos, bilhetes, poemas, trava-línguas, canções e outros que julgar pertinentes. 
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Linguagens: Língua Portuguesa  
3º ANO - 2º TRIMESTRE 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

(O quê?) 

HABILIDADES 
(Para quê?) 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
(Como?) 

ORALIDADE 

Oralidade pública 
Expressar-se em situações de intercâmbio oral 
com clareza, usando a palavra com tom de voz 
audível, boa articulação e ritmo adequado. Planejar situações de interação oral em sala de aula, 

como: conversa dirigida; expressão de ideias; relatos de 
fatos vividos; exposição oral sobre conteúdos diversos. 
 

Oportunizar momentos de escuta atenta para 
desenvolver atitudes adequadas às situações de 
interlocução, respeitando os turnos de fala. 
 

Propor apresentações pelos alunos (trabalhos e 
pesquisas escolares com apoio de recursos), dentro dos 
diferentes componentes curriculares, propiciando 
debates e questionamentos pertinentes ao tema. 
 

Criar condições para que os alunos identifiquem as 
finalidades da interação oral em diferentes contextos 
comunicativos (solicitar informações, apresentar 
opiniões, informar, relatar  experiências, etc.) 
 

Propor atividades envolvendo declamação de poesias, 
reprodução oral de quadrinhas, trava-línguas, cordéis e 
demais textos rimados. 
 

Possibilitar situações em que os alunos criem 
dramatizações a partir de histórias lidas e ouvidas. 
 

Analisar, juntamente com os alunos, as características 
linguístico-expressivas e composicionais dos gêneros do 
discurso oral (conversação espontânea, entrevistas no 
rádio ou na TV, debate, noticiário de rádio e TV, narração 
de jogos esportivos, etc.) 
 

Planejar situações didáticas nas quais os alunos possam 
ouvir textos falados em diferentes variedades 
linguísticas, aprendendo a respeitar a linguagem 
utilizada por diferentes grupos. 

Escuta atenta 
Escutar, com atenção, falas de professores e 
colegas, solicitando esclarecimentos sempre 
que necessário. 

Conversação espontânea 

Reconhecer, na conversação espontânea 
presencial, as formas de tratamento 
adequadas, de acordo com a situação e a 
posição do interlocutor. 

Relato oral 
Relatar experiências vividas com clareza na 
exposição dos fatos. 

Reprodução oral de texto 

Recontar oralmente, com e sem apoio de 
imagem, textos literários lidos pelo professor. 

Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, trava-
línguas, cordéis, com entonação adequada e 
observando as rimas, de modo a adquirir 
gradativa fluência. 

Gêneros do discurso oral 
Identificar gêneros do discurso oral, utilizados 
em diferentes situações e contextos 
comunicativos. 

Variação linguística 

Identificar as características presentes nas 
diferentes variedades linguísticas. 

Respeitar as variantes linguísticas utilizadas 
por diferentes grupos, rejeitando os 
preconceitos. 
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LEITURA/ESCUTA 

Compreensão em leitura 

Ler e compreender, em colaboração e com 
autonomia, textos de diferentes gêneros. 

Planejar a leitura diária como atividade permanente, com 
vistas à formação do leitor literário. 
 

Realizar leitura e exegese de textos, considerando o 
tema/assunto e relacionando a forma de organização 
textual à sua finalidade.  
 

Mediar a leitura de histórias em quadrinhos, 
interpretando os recursos gráficos característicos deste 
gênero (tipos de balões, de letras, onomatopeias, 
expressões faciais das personagens e demais artifícios 
utilizados pelo autor. 
 

Oportunizar a análise das condições de produção e 
recepção dos textos lidos, tendo em vista a compreensão 
da função social da escrita em diferentes contextos. 
 

Mediar a leitura de textos multissemióticos, relacionando 
imagem e escrita, atribuindo sentido ao texto. 
 

Dar continuidade à proposta de trabalho LeiturAção. 
 

Otimizar o um cantinho da leitura com diferentes 
portadores de texto: livros, gibis, jornais, revistas... 
 

Variar as possibilidades de leitura, organizando 
atividades em que a criança leia sozinha, leia com outra 
criança e com o professor em diferentes ambientes. 
 

Organizar roda de leitores em que os alunos possam 
compartilhar as leituras realizadas e opiniões sobre os 
livros. 
 

Possibilitar situações em que os alunos criem 
dramatizações a partir de histórias lidas e ouvidas. 
 

Propor que os alunos expressem suas expectativas em 
relação ao texto que será lido, comentando pistas sobre 
o tema tratado, através da análise das imagens, da 
consideração do gênero textual, e outros elementos que 
possam ser antecipados antes da leitura. 
 

Explicar as relações entre o texto e o seu título. 
 

Realizar atividades para que os alunos consultem fontes 
em diferentes suportes para aprender a buscar 
informações. 

Localizar informações explícitas em textos.  

Realizar inferências de informações implícitas 
em textos. 

Identificar a ideia central do texto, 
demonstrando compreensão global. 

Leitura de imagens em narrativas 
visuais 

Atribuir sentido às histórias em quadrinhos e 
tirinhas, relacionando imagens e palavras e 
interpretando recursos gráficos. 

Reconhecimento da função social da 
escrita. 

Identificar a função social de textos, 
reconhecendo para que foram produzidos, 
onde circulam, quem os produziu e a quem se 
destinam. 

Leitura literária 

Apreciar os textos literários, compreendendo 
que fazem parte do mundo do imaginário e 
apresentam uma dimensão lúdica, de 
encantamento, valorizando-os, em sua 
diversidade cultural. 

Leitura multissemiótica. 

 Relacionar texto com ilustrações e outros 
recursos gráficos. 

Identificar o efeito de sentido produzido pelo 
uso de recursos expressivos gráfico-visuais 
em textos multissemióticos.  

Leitura colaborativa 

Ler e compreender, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor textos 
narrativos de maior porte como contos 
(populares, de fadas, acumulativos, de 
assombração etc.). 

Fluência de leitura 
Ler textos silenciosamente e em voz alta, com 
nível de textualidade adequado, melhorando 
progressivamente a fluência. 

Estratégia de leitura 

Estabelecer expectativas em relação ao texto 
que vai ler (pressuposições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função social do texto), 
apoiando-se em seus conhecimentos prévios 
sobre as condições de produção e recepção 
desse texto, o gênero, o suporte e o universo 
temático, bem como sobre saliências textuais, 
recursos gráficos, imagens, dados da própria 
obra (índice, prefácio etc.). 
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Inferir o sentido de palavras ou expressões 
desconhecidas em textos com base em seu 
contexto. 

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA 
/SEMIÓTICA 

Ordem alfabética 
Utilizar a ordem alfabética sempre que 
necessário. Organizar atividades nas quais os alunos tenham 

necessidade de utilizar a ordem alfabética. 

Trabalhar caligrafia, objetivando aprimorar o 
traçado da letra cursiva, nas atividades de escrita. 

Propor atividades com uso de: c/qu; g/gu; r/rr; s/ss 
e marcas de nasalidade (til, M,N). 

Propor atividades como ditado e auto-ditado, nas 
quais os alunos possam ler e escrever 
corretamente palavras com sílabas: CV, V, CVC, 
CCV, CVV, VC, CCVCC e demais formações 
silábicas complexas. 

Organizar um material para consulta com palavras 
de grafias irregulares (cartazes, dicionários 
ilustrados, listas de palavras...) 

Utilizar o dicionário, juntamente com os alunos, 
demonstrando-o como recurso para a escrita 
correta das palavras. 

Reforçar o uso dos diferentes sinais gráficos e suas 
funções dentro do texto (pontos: final, de 
interrogação, de exclamação, vírgula, dois pontos e 
travessão). 

Realizar jogos ortográficos (caça-palavras, bingo, 
cruzadinha). 

Propor aos alunos, em atividades de leitura e 
escrita, que identifiquem semelhanças de sentidos 
entre palavras, substituindo-as por sinônimos. 

Incentivar os alunos a utilizarem o dicionário para 
consultar o significado das palavras e descobrir 
sinônimos. 

Transformar, coletivamente, discurso direto em 
indireto e vice-versa. 

Ortografia 

Ler e escrever palavras com correspondências 
regulares contextuais entre grafemas e 
fonemas. 

Memorizar a grafia correta de palavras de uso 
frequente. 

Observar escritas convencionais, 
comparando-as às suas produções escritas, 
percebendo semelhanças e diferenças.  

Ler e escrever corretamente palavras com 
sílabas simples e complexas. 

Usar acento gráfico (agudo e circunflexo). 

Pontuação 

Identificar outros sinais no texto, além das 
letras, como: ponto finai, de interrogação e 
exclamação e seus efeitos na entonação. 

Identificar, em diálogos (discurso direto), dois 
pontos e travessão. 

Usar adequadamente ponto final, ponto de 
interrogação e ponto de exclamação. 

Sinônimos e Antônimos 
Identificar sinônimos de palavras em textos, 
observando a semelhança de sentido entre 
elas e apontar antônimos para as mesmas. 

Composição do texto 

Identificar e reproduzir, em textos de diferentes 
gêneros, a formatação própria destes textos. 

Diferenciar discurso indireto e discurso direto. 
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PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Escrita compartilhada 

Planejar e produzir textos, em colaboração 
com os colegas e com a ajuda do 
professor, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/ finalidade. 

Preparar condições de produção coletiva de texto, 
atuando como escriba, ressaltando:  

 Estrutura textual: direção da escrita, paragrafação, 
segmentação, pontuação, separação silábica, 
separação das ideias no texto...; 

 Finalidade do texto; 

 Recursos coesivos; 

 Vocabulário adequado; 

 Sequência lógica do texto 
 

Planejar, juntamente com os alunos, a produção de 
textos escritos, conduzindo a organização do 
pensamento, considerando as especificidades da 
linguagem escrita, de maneira coletiva. 
 

Orientar a cópia de textos produzidos coletivamente, 
observando a sua distribuição gráfica, espaçamento 
entre as palavras, escrita das palavras e pontuação.  
 

Conduzir a produção de textos, orientando o uso da 
grafia correta das palavras, letras maiúsculas em início 
de frases e em substantivos próprios, segmentação entre 
as palavras e a pontuação adequada. 
 

Planejar atividades nas quais os alunos deverão 
completar textos: final, início e meio. 
 

Sinalizar, na produção compartilhada de texto, 
expressões que marquem a passagem do tempo (antes, 
depois, ontem, hoje, amanhã, antigamente...), levando o 
aluno a perceber a função dessas no texto. 
 

Planejar reescrita de textos narrativos, com vistas a 
garantia das condições de escrita. Para tanto, faz-se 
necessária uma leitura comentada do texto, observando 
as características do gênero textual, a sequência dos 
fatos e os recursos de escrita utilizados pelo/a autor/a.  
 

Orientar a revisão de textos, levando os alunos à 
observação crítica e análise da presença de elementos 
necessários a um bom texto como: coerência, coesão, 
pontuação, repetições... 

Escrita autônoma 

Produzir textos de forma autônoma, 
utilizando conhecimentos linguísticos e 
gramaticais, de acordo com as 
características do gênero textual. 

Organizar o texto em unidades de sentido, 
dividindo-os em parágrafos. 

Planejamento de texto 

Planejar, com a ajuda do professor, o texto 
que será produzido, considerando a 
situação comunicativa, os interlocutores; a 
finalidade ou o propósito; a circulação; o 
suporte; a linguagem, organização e forma 
do texto e seu tema. 

Formas de composição do 
texto (marcas de tempo) 

Identificar e reproduzir a sequência dos 
fatos, utilizando expressões que 
marquem a passagem do tempo 
(antes, depois, ontem, hoje, amanhã, 
antigamente...). 

Reescrita de textos 

Reescrever textos narrativos literários, 
lidos pelo professor, observando a 
forma de composição (personagens, 
enredo, tempo e espaço). 

Revisão de texto 

Reler e revisar os textos produzidos, 
individual e coletivamente, para corrigi-los 
e aprimorá-los, fazendo cortes, 
acréscimos, reformulações, correções de 
ortografia e pontuação. 

Gêneros textuais: 
Verbetes, regulamentos, tirinhas e outros que julgar pertinentes. 
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Linguagens: Língua Portuguesa  
3º ANO - 3º TRIMESTRE 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

(O quê?) 

HABILIDADES 
(Para quê?) 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
(Como?) 

ORALIDADE 

Oralidade pública 

Expressar-se em situações de intercâmbio 
oral com clareza, usando a palavra com tom 
de voz audível, boa articulação e ritmo 
adequado. 

Planejar situações de interação oral em sala de aula, 
como: conversa dirigida; expressão de ideias; relatos de 
fatos vividos; exposição oral sobre conteúdos diversos. 
 
Oportunizar momentos de escuta atenta para desenvolver 
atitudes adequadas às situações de interlocução, 
respeitando os turnos de fala. 
 
Propor apresentações pelos alunos (trabalhos e pesquisas 
escolares com apoio de recursos), dentro dos diferentes 
componentes curriculares, propiciando debates e 
questionamentos pertinentes ao tema. 
 
Criar condições para que os alunos identifiquem as 
finalidades da interação oral em diferentes contextos 
comunicativos (solicitar informações, apresentar opiniões, 
informar, relatar experiências, etc.) 
 
Propor atividades envolvendo declamação de poesias, 
reprodução oral de quadrinhas, trava-línguas, cordéis e 
demais textos rimados. 
 
Possibilitar situações em que os alunos criem 
dramatizações a partir de histórias lidas e ouvidas. 
 
Analisar, juntamente com os alunos, as características 
linguístico-expressivas e composicionais dos gêneros do 
discurso oral (conversação espontânea, entrevistas no 
rádio ou na TV, debate, noticiário de rádio e TV, narração 
de jogos esportivos, etc.) 
 
Planejar situações didáticas nas quais os alunos possam 
ouvir textos falados em diferentes variedades linguísticas, 
aprendendo a respeitar a linguagem utilizada por 
diferentes grupos. 

Escuta atenta 
Escutar, com atenção, falas de professores e 
colegas, solicitando esclarecimentos sempre 
que necessário. 

Conversação espontânea 

Reconhecer, na conversação espontânea 
presencial, as formas de tratamento 
adequadas, de acordo com a situação e a 
posição do interlocutor. 

Relato oral 
Relatar experiências vividas com clareza na 
exposição dos fatos. 

Reprodução oral de texto 

Recontar oralmente, com e sem apoio de 
imagem, textos literários lidos pelo professor. 

Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, 
trava-línguas, cordéis, com entonação 
adequada e observando as rimas, de modo a 
adquirir gradativa fluência. 

Gêneros do discurso oral 
Identificar gêneros do discurso oral, utilizados 
em diferentes situações e contextos 
comunicativos. 

Variação linguística 

Identificar as características presentes nas 
diferentes variedades linguísticas. 

Respeitar as variantes linguísticas utilizadas 
por diferentes grupos, rejeitando os 
preconceitos. 
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LEITURA/ESCUTA 

Compreensão em leitura 

Ler e compreender, em colaboração e com 
autonomia, textos de diferentes gêneros. 

Planejar a leitura diária como atividade permanente, com 
vistas à formação do leitor literário. 
 
Realizar leitura e exegese de textos, considerando o 
tema/assunto e relacionando a forma de organização 
textual à sua finalidade.  
 
Mediar a leitura de histórias em quadrinhos, interpretando 
os recursos gráficos característicos deste gênero (tipos de 
balões, de letras, onomatopeias, expressões faciais das 
personagens e demais artifícios utilizados pelo autor. 
 
Oportunizar a análise das condições de produção e 
recepção dos textos lidos, tendo em vista a compreensão 
da função social da escrita em diferentes contextos. 
 
Mediar a leitura de textos multissemióticos, relacionando 
imagem e escrita, atribuindo sentido ao texto. 
 
Dar continuidade à proposta de trabalho LeiturAção. 
 
Otimizar o cantinho da leitura com diferentes portadores 
de texto: livros, gibis, jornais, revistas... 
 
Variar as possibilidades de leitura, organizando atividades 
em que a criança leia sozinha, leia com outra criança e 
com o professor em diferentes ambientes. 
 
Organizar roda de leitores em que os alunos possam 
compartilhar as leituras realizadas e opiniões sobre os 
livros. 
 
Possibilitar situações em que os alunos criem 
dramatizações a partir de histórias lidas e ouvidas. 
 
Propor que os alunos expressem suas expectativas em 
relação ao texto que será lido, comentando pistas sobre o 
tema tratado, através da análise das imagens, da 
consideração do gênero textual, e outros elementos que 
possam ser antecipados antes da leitura. 
 
Explicar as relações entre o texto e o seu título. 
 

Localizar informações explícitas em textos. 

Realizar inferências de informações implícitas 
em textos. 

Identificar a ideia central do texto, 
demonstrando compreensão global. 

Leitura de imagens em 
narrativas visuais 

Atribuir sentido às histórias em quadrinhos e 
tirinhas, relacionando imagens e palavras e 
interpretando recursos gráficos. 

Reconhecimento da função 
social da escrita 

Identificar a função social de textos, 
reconhecendo para que foram produzidos, 
onde circulam, quem os produziu e a quem se 
destinam. 

Leitura literária 

Apreciar os textos literários, compreendendo 
que fazem parte do mundo do imaginário e 
apresentam uma dimensão lúdica, de 
encantamento, valorizando-os, em sua 
diversidade cultural. 

Leitura multissemiótica 

Relacionar texto com ilustrações e outros 
recursos gráficos. 

Identificar o efeito de sentido produzido pelo 
uso de recursos expressivos gráfico-visuais 
em textos multissemióticos. 

Leitura colaborativa 

Ler e compreender, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor textos 
narrativos de maior porte como contos 
(populares, de fadas, acumulativos, de 
assombração etc.). 

Fluência de leitura 
Ler textos silenciosamente e em voz alta, com 
nível de textualidade adequado, melhorando 
progressivamente a fluência. 

Estratégia de leitura 

Estabelecer expectativas em relação ao texto 
que vai ler (pressuposições antecipadoras dos 
sentidos, da forma e da função social do 
texto), apoiando-se em seus conhecimentos 
prévios sobre as condições de produção e 
recepção desse texto, o gênero, o suporte e o 
universo temático, bem como sobre saliências 
textuais, recursos gráficos, imagens, dados da 
própria obra (índice, prefácio etc.). 
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Inferir o sentido de palavras ou expressões 
desconhecidas em textos com base em seu 
contexto. 

Realizar atividades para que os alunos consultem fontes 
em diferentes suportes para aprender a buscar 
informações. 

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA 
/SEMIÓTICA 

Ortografia 

Ler e escrever palavras com 
correspondências regulares 
contextuais e irregulares entre 
grafemas e fonemas, ampliando o 
domínio da ortografia. 

Trabalhar caligrafia, objetivando aprimorar o 
traçado da letra cursiva, nas atividades de 
escrita. 

Propor atividades com uso de palavras com 
correspondências regulares contextuais e 
irregulares, como também com marcas de 
nasalidade (til, M,N). 

Organizar um material para consulta com 
palavras de grafias irregulares (cartazes, 
dicionários ilustrados, listas de palavras...) 

Utilizar o dicionário, juntamente com os alunos, 
demonstrando-o como recurso para a escrita 
correta das palavras. 

Reforçar o uso dos diferentes sinais gráficos e 
suas funções dentro do texto (pontos: final, de 
interrogação, de exclamação, vírgula, dois 
pontos e travessão). 

Realizar jogos ortográficos (caça-palavras, 
bingo, cruzadinha). 

Propor aos alunos, em atividades de leitura e 
escrita, que identifiquem semelhanças de 
sentidos entre palavras, substituindo-as por 
sinônimos. 

Incentivar os alunos a utilizarem o dicionário 
para consultar o significado das palavras, 
sempre que houver necessidade. 

Transformar, coletivamente, discurso direto em 
indireto e vice-versa. 

Memorizar a grafia correta de palavras 
de uso frequente. 

Observar escritas convencionais, 
comparando-as às suas produções 
escritas, percebendo semelhanças e 
diferenças.  

 Usar acento gráfico (agudo e 
circunflexo). 

Pontuação 

Identificar outros sinais no texto, além 
das letras, como: ponto finai, de 
interrogação e exclamação e seus 
efeitos na entonação. 

Identificar, em diálogos (discurso 
direto), dois pontos e travessão. 

Usar adequadamente ponto final, 
ponto de interrogação e ponto de 
exclamação. 

Composição do texto 

Identificar e reproduzir, em textos de 
diferentes gêneros, a formatação 
própria destes textos. 

Diferenciar discurso indireto e 
discurso direto. 
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PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Escrita compartilhada 

Planejar e produzir textos, em 
colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto/ 
finalidade. 

Preparar condições de produção coletiva de texto, atuando 
como escriba, ressaltando:  

 Estrutura textual: direção da escrita, paragrafação, 
segmentação, pontuação, separação silábica, 
separação das ideias no texto...; 

 Finalidade do texto; 

 Recursos coesivos; 

 Vocabulário adequado; 

 Sequência lógica do texto 
 

Planejar, juntamente com os alunos, a produção de textos 
escritos, conduzindo a organização do pensamento, 
considerando as especificidades da linguagem escrita, de 
maneira coletiva. 
 

Orientar a cópia de textos produzidos coletivamente, 
observando a sua distribuição gráfica, espaçamento entre 
as palavras, escrita das palavras e pontuação.  
 

Conduzir a produção de textos, orientando o uso da grafia 
correta das palavras, letras maiúsculas em início de frases 
e em substantivos próprios, segmentação entre as 
palavras e a pontuação adequada. 
 

Planejar atividades nas quais os alunos deverão completar 
textos: final, início e meio. 
 

Sinalizar, na produção compartilhada de texto, expressões 
que marquem a passagem do tempo (antes, depois, 
ontem, hoje, amanhã, antigamente...), levando o aluno a 
perceber a função dessas no texto. 
 

Planejar reescrita de textos narrativos, com vistas a 
garantia das condições de escrita. Para tanto, faz-se 
necessária uma leitura comentada do texto, observando 
as características do gênero textual, a sequência dos fatos 
e os recursos de escrita utilizados pelo/a autor/a.  
 

Orientar a revisão de textos, levando os alunos à 
observação crítica e análise da presença de elementos 
necessários a um bom texto como: coerência, coesão, 
pontuação, repetições... 

Escrita autônoma 

Produzir textos de forma autônoma, 
utilizando conhecimentos linguísticos e 
gramaticais, de acordo com as 
características do gênero textual. 

Organizar o texto em unidades de sentido, 
dividindo-os em parágrafos. 

Planejamento de texto 

Planejar, com a ajuda do professor, o 
texto que será produzido, considerando a 
situação comunicativa, os interlocutores; 
a finalidade ou o propósito; a circulação; o 
suporte; a linguagem, organização e 
forma do texto e seu tema. 

Formas de composição do 
texto (marcas de tempo) 

Identificar e reproduzir a sequência 
dos fatos, utilizando expressões que 
marquem a passagem do tempo 
(antes, depois, ontem, hoje, amanhã, 
antigamente...). 

Reescrita de textos 

Reescrever textos narrativos literários, 
lidos pelo professor, observando a 
forma de composição (personagens, 
enredo, tempo e espaço). 

Revisão de texto 

Reler e revisar os textos produzidos, 
individual e coletivamente, para corrigi-los 
e aprimorá-los, fazendo cortes, 
acréscimos, reformulações, correções de 
ortografia e pontuação. 

Gêneros textuais: 
Lendas, cordel, piadas e outros que julgar pertinentes. 
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Linguagens: Língua Portuguesa  
3º ANO - 4º TRIMESTRE 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

(O quê?) 

HABILIDADES 
(Para quê?) 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
(Como?) 

ORALIDADE 

Oralidade pública 

Expressar-se em situações de 
intercâmbio oral com clareza, usando a 
palavra com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. 

Planejar situações de interação oral em sala de aula, 
como: conversa dirigida; expressão de ideias; relatos de 
fatos vividos; exposição oral sobre conteúdos diversos. 
 

Oportunizar momentos de escuta atenta para desenvolver 
atitudes adequadas às situações de interlocução, 
respeitando os turnos de fala. 
 

Propor apresentações pelos alunos (trabalhos e pesquisas 
escolares com apoio de recursos), dentro dos diferentes 
componentes curriculares, propiciando debates e 
questionamentos pertinentes ao tema. 
 

Criar condições para que os alunos identifiquem as 
finalidades da interação oral em diferentes contextos 
comunicativos (solicitar informações, apresentar opiniões, 
informar, relatar experiências, etc.) 
 

Propor atividades envolvendo declamação de poesias, 
reprodução oral de quadrinhas, trava-línguas, cordéis e 
demais textos rimados. 
 

Possibilitar situações em que os alunos criem 
dramatizações a partir de histórias lidas e ouvidas. 
 

Organizar entrevistas com pessoas da escola pais e 
comunidade. 
 

Analisar, juntamente com os alunos, as características 
linguístico-expressivas e composicionais dos gêneros do 
discurso oral (conversação espontânea, entrevistas no 
rádio ou na TV, debate, noticiário de rádio e TV, narração 
de jogos esportivos, etc.) 
 

Escuta atenta 
Escutar, com atenção, falas de 
professores e colegas, solicitando 
esclarecimentos sempre que necessário. 

Conversação espontânea 

Reconhecer, na conversação espontânea 
presencial, as formas de tratamento 
adequadas, de acordo com a situação e a 
posição do interlocutor. 

Relato oral 
Relatar experiências vividas com clareza 
na exposição dos fatos. 

Reprodução oral de texto 

Recontar oralmente, com e sem apoio de 
imagem, textos literários lidos pelo 
professor. 

Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, 
trava-línguas, cordéis, com entonação 
adequada e observando as rimas, de 
modo a adquirir gradativa fluência. 

Gêneros do discurso oral 
Identificar gêneros do discurso oral, 
utilizados em diferentes situações e 
contextos comunicativos. 

Variação linguística 
Identificar as características presentes 
nas diferentes variedades linguísticas. 
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Respeitar as variantes linguísticas 
utilizadas por diferentes grupos, 
rejeitando os preconceitos. 

Planejar situações didáticas nas quais os alunos possam 
ouvir textos falados em diferentes variedades linguísticas, 
aprendendo a respeitar a linguagem utilizada por 
diferentes grupos. 

LEITURA/ESCUTA 

Compreensão em leitura 

Ler e compreender, em colaboração e com 
autonomia, textos de diferentes gêneros. Planejar a leitura diária como atividade permanente, com 

vistas à formação do leitor literário. 
 

Realizar leitura e exegese de textos, considerando o 
tema/assunto e relacionando a forma de organização 
textual à sua finalidade.  
 

Mediar a leitura de histórias em quadrinhos, interpretando 
os recursos gráficos característicos deste gênero (tipos de 
balões, de letras, onomatopeias, expressões faciais das 
personagens e demais artifícios utilizados pelo autor. 
 

Oportunizar a análise das condições de produção e 
recepção dos textos lidos, tendo em vista a compreensão 
da função social da escrita em diferentes contextos. 
 

Mediar a leitura de textos multissemióticos, relacionando 
imagem e escrita, atribuindo sentido ao texto. 
 

Dar continuidade à proposta de trabalho LeiturAção. 
 

Otimizar o cantinho da leitura com diferentes portadores de 
texto: livros, gibis, jornais, revistas... 
 

Variar as possibilidades de leitura, organizando atividades 
em que a criança leia sozinha, leia com outra criança e com 
o professor em diferentes ambientes. 
 

Organizar roda de leitores em que os alunos possam 
compartilhar as leituras realizadas e opiniões sobre os 
livros. 
 

Possibilitar situações em que os alunos criem 
dramatizações a partir de histórias lidas e ouvidas. 
 

Propor que os alunos expressem suas expectativas em 
relação ao texto que será lido, comentando pistas sobre o 
tema tratado, através da análise das imagens, da 
consideração do gênero textual, e outros elementos que 
possam ser antecipados antes da leitura. 
 

Explicar as relações entre o texto e o seu título. 
 

Localizar informações explícitas em textos. 

Realizar inferências de informações 
implícitas em textos. 

Identificar a ideia central do texto, 
demonstrando compreensão global. 

Leitura de imagens em 
narrativas visuais 

Atribuir sentido às histórias em quadrinhos e 
tirinhas, relacionando imagens e palavras e 
interpretando recursos gráficos. 

Reconhecimento da função 
social da escrita. 

Identificar a função social de textos, 
reconhecendo para que foram produzidos, 
onde circulam, quem os produziu e a quem 
se destinam. 

Leitura literária 

Apreciar os textos literários, compreendendo 
que fazem parte do mundo do imaginário e 
apresentam uma dimensão lúdica, de 
encantamento, valorizando-os, em sua 
diversidade cultural. 

Leitura multissemiótica 

Relacionar texto com ilustrações e outros 
recursos gráficos. 

Identificar o efeito de sentido produzido pelo 
uso de recursos expressivos gráfico-visuais 
em textos multissemióticos.  

Leitura colaborativa 

Ler e compreender, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor textos 
narrativos de maior porte como contos 
(populares, de fadas, acumulativos, de 
assombração etc.). 

Fluência de leitura 
Ler textos silenciosamente e em voz alta, com 
nível de textualidade adequado, melhorando 
progressivamente a fluência. 

Estratégia de leitura 

Estabelecer expectativas em relação ao texto 
que vai ler (pressuposições antecipadoras 
dos sentidos, da forma e da função social do 
texto), apoiando-se em seus conhecimentos 
prévios sobre as condições de produção e 
recepção desse texto, o gênero, o suporte e 
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o universo temático, bem como sobre 
saliências textuais, recursos gráficos, 
imagens, dados da própria obra (índice, 
prefácio etc.).  

Realizar atividades para que os alunos consultem fontes 
em diferentes suportes para aprender a buscar 
informações. 

Inferir o sentido de palavras ou expressões 
desconhecidas em textos com base em seu 
contexto. 

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA 
/SEMIÓTICA 

Ortografia 

Ler e escrever palavras com 
correspondências regulares contextuais 
e irregulares entre grafemas e fonemas, 
ampliando o domínio da ortografia. 

Trabalhar caligrafia, objetivando aprimorar o traçado da 
letra cursiva, nas atividades de escrita. 
 
Propor atividades com uso de palavras com 
correspondências regulares contextuais e irregulares, 
como também com marcas de nasalidade (til, M,N). 
 
Organizar um material para consulta com palavras de 
grafias irregulares (cartazes, dicionários ilustrados, listas 
de palavras...) 
 
Utilizar o dicionário, juntamente com os alunos, 
demonstrando-o como recurso para a escrita correta das 
palavras. 
 
Reforçar o uso dos diferentes sinais gráficos e suas 
funções dentro do texto (pontos: final, de interrogação, de 
exclamação, vírgula, dois pontos e travessão). 
 
Realizar jogos ortográficos (caça-palavras, bingo, 
cruzadinha). 
 
Propor aos alunos, em atividades de leitura e escrita, que 
identifiquem semelhanças de sentidos entre palavras, 
substituindo-as por sinônimos. 
 
Incentivar os alunos a utilizarem o dicionário para consultar 
o significado das palavras, sempre que houver 
necessidade. 
 
Transformar, coletivamente, discurso direto em indireto e 
vice-versa. 

Memorizar a grafia correta de palavras de 
uso frequente. 

Observar escritas convencionais, 
comparando-as às suas produções 
escritas, percebendo semelhanças e 
diferenças.  

Usar acento gráfico (agudo e 
circunflexo). 

Pontuação 

Identificar outros sinais no texto, além 
das letras, como: ponto finai, de 
interrogação e exclamação e seus efeitos 
na entonação. 

Identificar, em diálogos (discurso direto), 
dois pontos e travessão. 

Usar adequadamente ponto final, ponto 
de interrogação e ponto de exclamação. 

Composição do texto 

Identificar e reproduzir, em textos de 
diferentes gêneros, a formatação 
própria destes textos. 

Diferenciar discurso indireto e 
discurso direto. 
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PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Escrita compartilhada 

Planejar e produzir textos, em 
colaboração com os colegas e com a 
ajuda do professor, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto/ 
finalidade. 

Preparar condições de produção coletiva de texto, atuando 
como escriba, ressaltando:  

 Estrutura textual: direção da escrita, paragrafação, 
segmentação, pontuação, separação silábica, 
separação das ideias no texto...; 

 Finalidade do texto; 

 Recursos coesivos; 

 Vocabulário adequado; 

 Sequência lógica do texto 

 
Planejar, juntamente com os alunos, a produção de textos 
escritos, conduzindo a organização do pensamento, 
considerando as especificidades da linguagem escrita, de 
maneira coletiva. 
 
Orientar a cópia de textos produzidos coletivamente, 
observando a sua distribuição gráfica, espaçamento entre 
as palavras, escrita das palavras e pontuação.  
 
Conduzir a produção de textos, orientando o uso da grafia 
correta das palavras, letras maiúsculas em início de frases 
e em substantivos próprios, segmentação entre as 
palavras e a pontuação adequada. 
 
Planejar atividades nas quais os alunos deverão completar 
textos: final, início e meio. 
 
Sinalizar, na produção compartilhada de texto, expressões 
que marquem a passagem do tempo (antes, depois, 
ontem, hoje, amanhã, antigamente...), levando o aluno a 
perceber a função dessas no texto. 
 
Planejar reescrita de textos narrativos, com vistas a 
garantia das condições de escrita. Para tanto, faz-se 
necessária uma leitura comentada do texto, observando as 
características do gênero textual, a sequência dos fatos e 
os recursos de escrita utilizados pelo/a autor/a.  
 
Orientar a revisão de textos, levando os alunos à 
observação crítica e análise da presença de elementos 
necessários a um bom texto como: coerência, coesão, 
pontuação, repetições... 

Escrita autônoma 

Produzir textos de forma autônoma, 
utilizando conhecimentos linguísticos e 
gramaticais, de acordo com as 
características do gênero textual. 

Organizar o texto em unidades de 
sentido, dividindo-os em parágrafos. 

Planejamento de texto 

Planejar, com a ajuda do professor, o 
texto que será produzido, considerando a 
situação comunicativa, os interlocutores; 
a finalidade ou o propósito; a circulação; 
o suporte; a linguagem, organização e 
forma do texto e seu tema. 

Formas de composição do texto 
(marcas de tempo) 

Identificar e reproduzir a sequência 
dos fatos, utilizando expressões que 
marquem a passagem do tempo 
(antes, depois, ontem, hoje, amanhã, 
antigamente...). 

Reescrita de textos 

Reescrever textos narrativos 
literários, lidos pelo professor, 
observando a forma de composição 
(personagens, enredo, tempo e 
espaço). 

Revisão de texto 

Reler e revisar os textos produzidos, 
individual e coletivamente, para corrigi-
los e aprimorá-los, fazendo cortes, 
acréscimos, reformulações, correções de 
ortografia e pontuação. 

Gêneros textuais: 
Cartazes, anúncios, notícias e outros que julgar pertinentes. 
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Linguagens: Língua Portuguesa  
4º ANO - 1º TRIMESTRE 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

(O quê?) 

HABILIDADES 
(Para quê?) 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
(Como?) 

ORALIDADE 

Oralidade pública 

Expressar-se em situações de intercâmbio oral com 
clareza, usando a palavra com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. 

Planejar situações de interação oral em sala de aula, 
como: conversa dirigida; expressão de ideias; relatos de 
fatos vividos; exposição oral sobre conteúdos diversos. 
 
Oportunizar momentos de escuta atenta para desenvolver 
atitudes adequadas às situações de interlocução, 
respeitando os turnos de fala. 
 
Propor apresentações em que os alunos possam expor 
oralmente um tema, utilizando suporte escrito (roteiros, 
cartazes, transparências ou slides), dentro dos diferentes 
componentes curriculares. 
 
Criar condições para que os alunos identifiquem as 
finalidades da interação oral em diferentes contextos 
comunicativos (solicitar informações, apresentar opiniões, 
informar, relatar  experiências, etc.) 
 
Organizar saraus literários para que os alunos possam 
narrar ou recontar histórias, declamar poesias, parlendas 
e outros textos rimados. 
 
Possibilitar situações em que os alunos criem 
dramatizações a partir de histórias lidas e ouvidas. 
 
Analisar, juntamente com os alunos, as características 
linguístico-expressivas e composicionais dos gêneros do 
discurso oral (conversação espontânea, entrevistas no 
rádio ou na TV, debate, noticiário de rádio e TV, narração 
de jogos esportivos, etc.) 
 
Planejar situações didáticas nas quais os alunos possam 
ouvir textos falados em diferentes variedades linguísticas, 
aprendendo a respeitar a linguagem utilizada por 
diferentes grupos. 

Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico 
relacionado a situações vivenciadas na escola e/ou na 
comunidade. 

Escuta atenta 
Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, 
solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 

Conversação 
espontânea 

Reconhecer, na conversação espontânea presencial, as 
formas de tratamento adequadas, de acordo com a 
situação e a posição do interlocutor. 

Relato oral 
Relatar experiências vividas com clareza na exposição 
dos fatos. 

Reprodução oral de 
texto 

Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos 
literários. 

Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, trava-línguas, 
cordéis, com entonação adequada e observando as 
rimas, de modo a adquirir gradativa fluência. 

Gêneros do discurso 
oral 

Identificar gêneros do discurso oral, utilizados em 
diferentes situações e contextos comunicativos. 

Variação linguística 

Identificar as características presentes nas diferentes 
variedades linguísticas. 

Respeitar as variantes linguísticas utilizadas por 
diferentes grupos, rejeitando os preconceitos. 
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LEITURA/ 
ESCUTA 

Compreensão em 
leitura 

Ler, compreender e interpretar, em colaboração e com 
autonomia, textos de diferentes gêneros. Planejar a leitura diária como atividade permanente, com 

vistas à formação do leitor literário. 
 

Realizar leitura e exegese de textos, considerando o 
tema/assunto e relacionando a forma de organização 
textual à sua finalidade.  
 

Mediar a leitura de textos multissemióticos, interpretando 
os recursos gráficos utilizados pelo autor, atribuindo 
sentido ao texto. 
 

Oportunizar a análise das condições de produção e 
recepção dos textos lidos, tendo em vista a compreensão 
da função social da escrita em diferentes contextos. 
 

Iniciar a proposta de LeiturAção. 
 

Organizar o cantinho da leitura com diferentes portadores 
de texto: livros, gibis, jornais, revistas... 
 

Oportunizar o empréstimo de livros para que os alunos 
possam ler em casa. 
 

Variar as possibilidades de leitura, organizando atividades 
em que a criança leia sozinha, leia com outra criança e com 
o professor em diferentes ambientes. 
 

Propiciar momentos em que os alunos leiam histórias para 
os colegas de outras classes. 
 

Organizar roda de leitores em que os alunos possam 
compartilhar as leituras realizadas e opiniões sobre os 
livros. 
 

Possibilitar situações em que os alunos criem 
dramatizações a partir de histórias lidas e ouvidas. 
 

Propor que os alunos expressem suas expectativas em 
relação ao texto que será lido, comentando pistas sobre o 
tema tratado, através da análise das imagens, da 
consideração do gênero textual, e outros elementos que 
possam ser antecipados antes da leitura. 
 

Analisar as relações entre o texto e o seu título. 
 

Realizar atividades para que os alunos consultem fontes 
em diferentes suportes para aprender a buscar 
informações. 

Localizar informações explícitas em textos. 

Realizar inferências de informações implícitas em textos. 

Identificar a ideia central do texto, demonstrando 
compreensão global. 

Distinguir um fato da opinião relativa a este fato, em 
textos. 

Reconhecer os diferentes gêneros textuais e suas 
finalidades. 

Reconhecimento da 
função social da escrita 

Identificar a função social de textos, reconhecendo para 
que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu 
e a quem se destinam. 

Leitura literária 
Selecionar livros (em material impresso ou digital) para 
leitura individual, justificando a escolha e compartilhando 
com os colegas sua opinião, após a leitura. 

Leitura multissemiótica 

Relacionar texto com ilustrações e outros recursos 
gráficos. 

Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de 
recursos expressivos gráfico-visuais em textos 
multissemióticos. 

Reconhecer a função de gráficos, diagramas e tabelas 
em textos, como forma de apresentação de dados e 
informações. 

Pesquisa 

Buscar e selecionar, com apoio do professor, 
informações de interesse sobre fenômenos sociais e 
naturais, em textos que circulam em meios impressos ou 
digitais. 

Fluência de leitura 
Ler textos silenciosamente e em voz alta, com nível de 
textualidade adequado, melhorando progressivamente a 
fluência. 

Estratégia de leitura 

Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler 
(pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e 
da função social do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as condições de produção 
e recepção desse texto, o gênero, o suporte e o universo 
temático, bem como sobre saliências textuais, recursos 
gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio 
etc.). 

Inferir o sentido de palavras ou expressões 
desconhecidas em textos com base em seu contexto. 

119



 

 

Recuperar as relações entre as partes de um texto 
identificando substituições lexicais ou pronominais que 
contribuem para a continuidade do texto. 

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA 
/SEMIÓTICA 

Ortografia 

Memorizar a grafia correta das palavras de uso 
frequente. 

Trabalhar caligrafia, objetivando aprimorar o traçado da 
letra cursiva, nas atividades de escrita. 
 

Oportunizar aos alunos a correção ortográfica das 
palavras, nas produções textuais. 
 

Promover a discussão entre os alunos sobre a forma 
correta de grafar uma palavra, justificando suas ideias. 
 

Realizar atividades de fixação da ortografia de palavras 
com dígrafos (ch, lh, qu, gu) 
  

Elaborar, em cooperação com os alunos, painel de regras 
ortográficas para palavras com relações regulares 
contextuais entre grafemas e fonemas. 
 

Propiciar o uso do dicionário, pelos alunos, como recurso 
para a escrita correta das palavras e para esclarecer 
significados. 
 

Reforçar o uso dos diferentes sinais gráficos e suas 
funções dentro do texto (pontos: final, de interrogação, de 
exclamação, vírgula, dois pontos e travessão). 
 

Propor aos alunos, em atividades de leitura e escrita, que 
identifiquem semelhanças de sentidos entre palavras, 
substituindo-as por sinônimos. 
 

Transformar, coletivamente, discurso direto em indireto e 
vice-versa. 
 

Trabalhar a concordância entre substantivo ou pronome 
pessoal e verbo (concordância verbal), em diferentes 
atividades. 
 

Trabalhar a concordância entre artigo, substantivo e 
adjetivo (concordância nominal), em diferentes atividades. 
 

Conduzir a análise de textos, observando o uso de 
elementos coesivos e a coerência textual. 
 

Propor atividades em que os alunos são convidados a 
analisar textos bem escritos, de autores consagrados, com 
a orientação do professor, destacando aspectos 
interessantes no que se refere à escolha de palavras, 
recursos de substituição, de concordância e de pontuação, 
reconhecendo as qualidades estéticas do texto. 

Usar acento gráfico (agudo e circunflexo). 

Observar escritas convencionais, comparando-as às 
suas produções escritas, percebendo semelhanças e 
diferenças. 

Escrever corretamente palavras com dígrafos: ch, lh, nh, 
qu, gu. 

Gramática 
Identificar o número de sílabas de palavras, 
classificando-as em: monossílabas, dissílabas, 
trissílabas, polissílabas. 

Pontuação 

Identificar a função na leitura e usar, adequadamente, na 
escrita ponto final, de interrogação, de exclamação, dois 
pontos e travessão em diálogos (discurso direto), vírgula 
em enumerações e em separação de vocativo e de 
aposto. 

Composição do texto 

Observar e reproduzir, em textos de diferentes gêneros, 
a formatação própria destes textos. 

Diferenciar discurso indireto e discurso direto. 

Identificar a concordância verbal e nominal em textos e 
empregar na produção textual. 

Utilizar, ao produzir um texto, recursos de coesão e 
articuladores de relações de sentido, adequadamente, 
atribuindo coerência ao texto. 
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PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Escrita compartilhada 
Planejar e produzir textos, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto/ finalidade.  

Preparar condições de produção coletiva de texto, 
atuando como escriba, ressaltando:  

 Estrutura textual: direção da escrita, 
paragrafação, segmentação, pontuação, 
separação silábica, separação das ideias no 
texto...; 

 Finalidade do texto; 

 Recursos coesivos; 

 Vocabulário adequado; 

 Sequência lógica do texto. 
 
Orientar a produção de textos escritos, conduzindo a 
organização do pensamento, considerando as 
especificidades da linguagem escrita. 
 
Sinalizar, na produção compartilhada de texto, 
expressões que marquem a passagem do tempo 
(antes, depois, ontem, hoje, amanhã, antigamente...), 
levando o aluno a perceber a função dessas no texto. 
 
Planejar reescrita de textos narrativos, com vistas a 
garantia das condições de escrita. Para tanto, faz-se 
necessária uma leitura comentada do texto, 
observando as características do gênero textual, a 
sequência dos fatos e os recursos de escrita 
utilizados pelo/a autor/a.  
 
Promover atividades de reescrita em duplas, 
orientando os papéis de cada um: quem dita, quem 
escreve e quem revisa, alternadamente. 
 

Orientar a revisão de textos, levando os alunos à 
observação crítica e análise da presença de 
elementos necessários a um bom texto como: 
coerência, coesão, pontuação, repetições... 

Escrita autônoma 

Produzir textos de forma autônoma, utilizando 
conhecimentos linguísticos e gramaticais, de acordo com 
as características do gênero textual. 

Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-os 
em parágrafos. 

Planejamento de texto 

Organizar, com a ajuda do professor, o texto que será 
produzido, considerando a situação comunicativa, os 
interlocutores; a finalidade ou o propósito; a circulação; o 
suporte; a linguagem, organização e forma do texto e seu 
tema. 

Planejar e produzir texto sobre tema de interesse, 
utilizando resultados de pesquisa em fontes de 
informação impressas e digitais, incluindo imagens e 
gráficos ou tabelas. 

Formas de composição 
do texto (marcas de 

tempo) 

Identificar e reproduzir a sequência dos fatos, utilizando 
expressões que marquem a passagem do tempo (antes, 
depois, ontem, hoje, amanhã, antigamente...). 

Reescrita de textos 
Reescrever textos narrativos literários, lidos pelo 
professor, observando a forma de composição 
(personagens, enredo, tempo e espaço). 

Revisão de texto 

Reler e revisar os textos produzidos, individual e 
coletivamente, para corrigi-los e aprimorá-los, fazendo 
cortes, acréscimos, reformulações, correções de 
ortografia e pontuação. 

Gêneros textuais: 
Poemas, canções, diário pessoal, contos e outros que julgar pertinentes. 

121



 

 

Linguagens: Língua Portuguesa  
4º ANO - 2º TRIMESTRE 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

(O quê?) 

HABILIDADES 
(Para quê?) 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
(Como?) 

ORALIDADE 

Oralidade pública 

Expressar-se em situações de intercâmbio oral com 
clareza, usando a palavra com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. Planejar situações de interação oral em sala de aula, 

como: conversa dirigida; expressão de ideias; relatos de 
fatos vividos; exposição oral sobre conteúdos diversos. 
 

Oportunizar momentos de escuta atenta para desenvolver 
atitudes adequadas às situações de interlocução, 
respeitando os turnos de fala. 
 

Propor apresentações em que os alunos possam expor 
oralmente um tema, utilizando suporte escrito (roteiros, 
cartazes, transparências ou slides), dentro dos diferentes 
componentes curriculares. 
 

Criar condições para que os alunos identifiquem as 
finalidades da interação oral em diferentes contextos 
comunicativos (solicitar informações, apresentar opiniões, 
informar, relatar  experiências, etc.) 
 

Organizar saraus literários para que os alunos possam 
narrar ou recontar histórias, declamar poesias, parlendas 
e outros textos rimados. 
 

Possibilitar situações em que os alunos criem 
dramatizações a partir de histórias lidas e ouvidas. 
 

Analisar, juntamente com os alunos, as características 
linguístico-expressivas e composicionais dos gêneros do 
discurso oral (conversação espontânea, entrevistas no 
rádio ou na TV, debate, noticiário de rádio e TV, narração 
de jogos esportivos, etc.) 
 

Planejar situações didáticas nas quais os alunos possam 
ouvir textos falados em diferentes variedades linguísticas, 
aprendendo a respeitar a linguagem utilizada por 
diferentes grupos. 

Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico 
relacionado a situações vivenciadas na escola e/ou na 
comunidade. 

Escuta atenta 
Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, 
solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 

Conversação 
espontânea 

Reconhecer, na conversação espontânea presencial, as 
formas de tratamento adequadas, de acordo com a 
situação e a posição do interlocutor. 

Relato oral 
Relatar experiências vividas com clareza na exposição 
dos fatos. 

Reprodução oral de 
texto 

Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos 
literários. 

Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, trava-línguas, 
cordéis, com entonação adequada e observando as 
rimas, de modo a adquirir gradativa fluência. 

Gêneros do discurso 
oral 

Identificar gêneros do discurso oral, utilizados em 
diferentes situações e contextos comunicativos. 

Variação linguística 

Identificar as características presentes nas diferentes 
variedades linguísticas. 

Respeitar as variantes linguísticas utilizadas por diferentes 
grupos, rejeitando os preconceitos. 
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LEITURA/ 
ESCUTA 

Compreensão em leitura 

Ler, compreender e interpretar, em colaboração e com 
autonomia, textos de diferentes gêneros. 

Planejar a leitura diária como atividade permanente, com 
vistas à formação do leitor literário. 
 

Realizar leitura e exegese de textos, considerando o 
tema/assunto e relacionando a forma de organização 
textual à sua finalidade.  
 

Mediar a leitura de textos multissemióticos, interpretando 
os recursos gráficos utilizados pelo autor, atribuindo 
sentido ao texto. 
 

Oportunizar a análise das condições de produção e 
recepção dos textos lidos, tendo em vista a compreensão 
da função social da escrita em diferentes contextos. 
 

Dar continuidade à proposta de LeiturAção. 
 

Otimizar o cantinho da leitura com diferentes portadores 
de texto: livros, gibis, jornais, revistas... 
 

Oportunizar o empréstimo de livros para que os alunos 
possam ler em casa. 
 

Variar as possibilidades de leitura, organizando atividades 
em que a criança leia sozinha, leia com outra criança e 
com o professor em diferentes ambientes. 
 

Propiciar momentos em que os alunos leiam histórias para 
os colegas de outras classes. 
 

Organizar roda de leitores em que os alunos possam 
compartilhar as leituras realizadas e opiniões sobre os 
livros. 
 

Possibilitar situações em que os alunos criem 
dramatizações a partir de histórias lidas e ouvidas. 
 

Propor que os alunos expressem suas expectativas em 
relação ao texto que será lido, comentando pistas sobre o 
tema tratado, através da análise das imagens, da 
consideração do gênero textual, e outros elementos que 
possam ser antecipados antes da leitura. 
 

Analisar as relações entre o texto e o seu título. 
 

Realizar atividades para que os alunos consultem fontes 
em diferentes suportes para aprender a buscar 
informações. 

Localizar informações explícitas em textos. 

Realizar inferências de informações implícitas em textos. 

Identificar a ideia central do texto, demonstrando 
compreensão global. 

Distinguir um fato da opinião relativa a este fato, em 
textos. 

Reconhecer os diferentes gêneros textuais e suas 
finalidades. 

Reconhecimento da 
função social da escrita 

Identificar a função social de textos, reconhecendo para 
que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu 
e a quem se destinam. 

Leitura literária 
Selecionar livros (em material impresso ou digital) para 
leitura individual, justificando a escolha e compartilhando 
com os colegas sua opinião, após a leitura. 

Leitura multissemiótica 

Relacionar texto com ilustrações e outros recursos 
gráficos. 

Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de 
recursos expressivos gráfico-visuais em textos 
multissemióticos.  

Reconhecer a função de gráficos, diagramas e tabelas em 
textos, como forma de apresentação de dados e 
informações. 

Pesquisa 
Buscar e selecionar, com apoio do professor, informações 
de interesse sobre fenômenos sociais e naturais, em 
textos que circulam em meios impressos ou digitais. 

Fluência de leitura 
Ler textos silenciosamente e em voz alta, com nível de 
textualidade adequado, melhorando progressivamente a 
fluência. 

Estratégia de leitura 

Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler 
(pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e 
da função social do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as condições de produção 
e recepção desse texto, o gênero, o suporte e o universo 
temático, bem como sobre saliências textuais, recursos 
gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio 
etc.). 

Inferir o sentido de palavras ou expressões 
desconhecidas em textos com base em seu contexto. 

Recuperar as relações entre as partes de um texto 
identificando substituições lexicais ou pronominais que 
contribuem para a continuidade do texto. 
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ANÁLISE 
LINGUÍSTICA 
/SEMIÓTICA 

Ortografia 

Utilizar, em textos, palavras com correspondências 
regulares contextuais e irregulares entre grafemas e 
fonemas, ampliando o domínio da ortografia. 

Trabalhar caligrafia, objetivando aprimorar o traçado da 
letra cursiva, nas atividades de escrita. 
 

Oportunizar aos alunos a correção ortográfica das 
palavras, nas produções textuais. 
 

Promover a discussão entre os alunos sobre a forma 
correta de grafar uma palavra, justificando suas ideias. 
 

Elaborar, em cooperação com os alunos, painel de regras 
ortográficas para palavras com relações regulares 
contextuais entre grafemas e fonemas. 
 

Propiciar o uso do dicionário, pelos alunos, como recurso 
para a escrita correta das palavras e para esclarecer 
significados. 
 

Reforçar o uso dos diferentes sinais gráficos e suas 
funções dentro do texto (pontos: final, de interrogação, de 
exclamação, vírgula, dois pontos e travessão). 
 

Propor aos alunos, em atividades de leitura e escrita, que 
identifiquem semelhanças de sentidos entre palavras, 
substituindo-as por sinônimos. 
 

Transformar, coletivamente, discurso direto em indireto e 
vice-versa. 
 

Trabalhar a concordância entre substantivo ou pronome 
pessoal e verbo (concordância verbal), em diferentes 
atividades. 
 

Trabalhar a concordância entre artigo, substantivo e 
adjetivo (concordância nominal), em diferentes atividades. 
 

Conduzir a análise de textos, observando o uso de 
elementos coesivos e a coerência textual. 
 

Propor atividades em que os alunos são convidados a 
analisar textos bem escritos, de autores consagrados, 
com a orientação do professor, destacando aspectos 
interessantes no que se refere à escolha de palavras, 
recursos de substituição, de concordância e de 
pontuação, reconhecendo as qualidades estéticas do 
texto. 

Localizar palavras no dicionário, utilizando-o como 
um recurso de escrita. 

Reconhecer e grafar corretamente palavras 
derivadas com os sufixos: -agem, -oso, -eza, -
izar/isar. 

Memorizar a grafia correta das palavras de uso 
frequente. 

Observar escritas convencionais, comparando-as às 
suas produções escritas, percebendo semelhanças 
e diferenças. 

Usar acento gráfico (agudo e circunflexo). 

Escrever corretamente palavras terminadas em: 
am/ão, zinho/sinhô, isse/ice, ez/ês, eza/esa, 
isar/izar, oso/osa. 

Gramática 
Identificar sílaba tônica em palavras, classificando-
as em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. 

Pontuação 

Identificar a função na leitura e usar, 
adequadamente, na escrita ponto final, de 
interrogação, de exclamação, dois pontos e 
travessão em diálogos (discurso direto), vírgula em 
enumerações e em separação de vocativo e de 
aposto. 

Composição do texto 

Observar e reproduzir, em textos de diferentes 
gêneros, a formatação própria destes textos. 

Diferenciar discurso indireto e discurso direto. 

Identificar a concordância verbal e nominal em 
textos e empregar na produção textual. 

Utilizar, ao produzir um texto, recursos de 
coesão e articuladores de relações de sentido, 
adequadamente, atribuindo coerência ao texto. 
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PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Escrita compartilhada 

Planejar e produzir textos, em colaboração com 
os colegas e com a ajuda do professor, 
considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/ finalidade. 

Preparar condições de produção coletiva de texto, 
atuando como escriba, ressaltando:  

 Estrutura textual: direção da escrita, 
paragrafação, segmentação, pontuação, 
separação silábica, separação das ideias no 
texto...; 

 Finalidade do texto; 

 Recursos coesivos; 

 Vocabulário adequado; 

 Sequência lógica do texto. 
 

Orientar a produção de textos escritos, conduzindo a 
organização do pensamento, considerando as 
especificidades da linguagem escrita. 
 

Sinalizar, na produção compartilhada de texto, 
expressões que marquem a passagem do tempo 
(antes, depois, ontem, hoje, amanhã, 
antigamente...), levando o aluno a perceber a função 
dessas no texto. 
 

Planejar reescrita de textos narrativos, com vistas a 
garantia das condições de escrita. Para tanto, faz-se 
necessária uma leitura comentada do texto, 
observando as características do gênero textual, a 
sequência dos fatos e os recursos de escrita 
utilizados pelo/a autor/a.  
 

Promover atividades de reescrita em duplas, 
orientando os papéis de cada um: quem dita, quem 
escreve e quem revisa, alternadamente. 
 

Orientar a revisão de textos, levando os alunos 
à observação crítica e análise da presença de 
elementos necessários a um bom texto como: 
coerência, coesão, pontuação, repetições... 

Escrita autônoma 

Produzir textos de forma autônoma, utilizando 
conhecimentos linguísticos e gramaticais, de 
acordo com as características do gênero textual. 

Organizar o texto em unidades de sentido, 
dividindo-os em parágrafos. 

Planejamento de texto Organizar, com a ajuda do professor, o texto que 
será produzido, considerando a situação 
comunicativa, os interlocutores; a finalidade ou 
o propósito; a circulação; o suporte; a 
linguagem, organização e forma do texto e seu 
tema. 

Formas de composição do 
texto (marcas de tempo) 

Planejar e produzir texto sobre tema de 
interesse, utilizando resultados de pesquisa em 
fontes de informação impressas e digitais, 
incluindo imagens e gráficos ou tabelas. 

Reescrita de textos Identificar e reproduzir a sequência dos fatos, 
utilizando expressões que marquem a 
passagem do tempo (antes, depois, ontem, 
hoje, amanhã, antigamente...). 

Revisão de texto Reler e revisar os textos produzidos, individual e 
coletivamente, para corrigi-los e aprimorá-los, 
fazendo cortes, acréscimos, reformulações, 
correções de ortografia e pontuação. 

Gêneros textuais: 
Biografias, relatórios, histórias em quadrinhos e outros que achar pertinentes. 
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Linguagens: Língua Portuguesa  
4º ANO - 3º TRIMESTRE 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

(O quê?) 

HABILIDADES 
(Para quê?) 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
(Como?) 

ORALIDADE 

Oralidade pública 

Expressar-se em situações de intercâmbio oral com 
clareza, usando a palavra com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. Planejar situações de interação oral em sala de aula, 

como: conversa dirigida; expressão de ideias; relatos de 
fatos vividos; exposição oral sobre conteúdos diversos. 
 

Oportunizar momentos de escuta atenta para desenvolver 
atitudes adequadas às situações de interlocução, 
respeitando os turnos de fala. 
 

Propor apresentações em que os alunos possam expor 
oralmente um tema, utilizando suporte escrito (roteiros, 
cartazes, transparências ou slides), dentro dos diferentes 
componentes curriculares. 
 

Criar condições para que os alunos identifiquem as 
finalidades da interação oral em diferentes contextos 
comunicativos (solicitar informações, apresentar opiniões, 
informar, relatar  experiências, etc.) 
 

Organizar saraus literários para que os alunos possam 
narrar ou recontar histórias, declamar poesias, parlendas 
e outros textos rimados. 
 

Possibilitar situações em que os alunos criem 
dramatizações a partir de histórias lidas e ouvidas. 
 

Analisar, juntamente com os alunos, as características 
linguístico-expressivas e composicionais dos gêneros do 
discurso oral (conversação espontânea, entrevistas no 
rádio ou na TV, debate, noticiário de rádio e TV, narração 
de jogos esportivos, etc.) 
 

Planejar situações didáticas nas quais os alunos possam 
ouvir textos falados em diferentes variedades linguísticas, 
aprendendo a respeitar a linguagem utilizada por 
diferentes grupos. 

Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico 
relacionado a situações vivenciadas na escola e/ou na 
comunidade. 

Escuta atenta 
Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, 
solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 

Conversação espontânea 
Reconhecer, na conversação espontânea presencial, as 
formas de tratamento adequadas, de acordo com a 
situação e a posição do interlocutor. 

Relato oral 
Relatar experiências vividas com clareza na exposição 
dos fatos. 

Reprodução oral de texto 

Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos 
literários.  

Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, trava-línguas, 
cordéis, com entonação adequada e observando as 
rimas, de modo a adquirir gradativa fluência. 

Gêneros do discurso oral 
Identificar gêneros do discurso oral, utilizados em 
diferentes situações e contextos comunicativos. 

Variação linguística 

Identificar as características presentes nas diferentes 
variedades linguísticas. 

Respeitar as variantes linguísticas utilizadas por 
diferentes grupos, rejeitando os preconceitos. 
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LEITURA/ 
ESCUTA 

Compreensão em leitura 

Ler, compreender e interpretar, em colaboração e com 
autonomia, textos de diferentes gêneros. 

Planejar a leitura diária como atividade permanente, com 
vistas à formação do leitor literário. 
 

Realizar leitura e exegese de textos, considerando o 
tema/assunto e relacionando a forma de organização 
textual à sua finalidade.  
 

Mediar a leitura de textos multissemióticos, interpretando 
os recursos gráficos utilizados pelo autor, atribuindo 
sentido ao texto. 
 

Oportunizar a análise das condições de produção e 
recepção dos textos lidos, tendo em vista a compreensão 
da função social da escrita em diferentes contextos. 
 

Dar continuidade à proposta de LeiturAção. 
 

Otimizar o cantinho da leitura com diferentes portadores 
de texto: livros, gibis, jornais, revistas... 
 

Oportunizar o empréstimo de livros para que os alunos 
possam ler em casa. 
 

Variar as possibilidades de leitura, organizando atividades 
em que a criança leia sozinha, leia com outra criança e 
com o professor em diferentes ambientes. 
 

Propiciar momentos em que os alunos leiam histórias para 
os colegas de outras classes. 
 

Organizar roda de leitores em que os alunos possam 
compartilhar as leituras realizadas e opiniões sobre os 
livros. 
 

Possibilitar situações em que os alunos criem 
dramatizações a partir de histórias lidas e ouvidas. 
 

Propor que os alunos expressem suas expectativas em 
relação ao texto que será lido, comentando pistas sobre o 
tema tratado, através da análise das imagens, da 
consideração do gênero textual, e outros elementos que 
possam ser antecipados antes da leitura. 
 

Analisar as relações entre o texto e o seu título. 
 

Realizar atividades para que os alunos consultem fontes 
em diferentes suportes para aprender a buscar 
informações. 

Localizar informações explícitas em textos. 

Realizar inferências de informações implícitas em textos. 

Identificar a ideia central do texto, demonstrando 
compreensão global. 

Distinguir um fato da opinião relativa a este fato, em 
textos. 

Reconhecer os diferentes gêneros textuais e suas 
finalidades. 

Reconhecimento da 
função social da escrita 

Identificar a função social de textos, reconhecendo para 
que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu 
e a quem se destinam. 

Leitura literária 
Selecionar livros (em material impresso ou digital) para 
leitura individual, justificando a escolha e compartilhando 
com os colegas sua opinião, após a leitura. 

Leitura multissemiótica 

Relacionar texto com ilustrações e outros recursos 
gráficos. 

Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de 
recursos expressivos gráfico-visuais em textos 
multissemióticos. 

Reconhecer a função de gráficos, diagramas e tabelas em 
textos, como forma de apresentação de dados e 
informações. 

Pesquisa 
Buscar e selecionar, com apoio do professor, informações 
de interesse sobre fenômenos sociais e naturais, em 
textos que circulam em meios impressos ou digitais. 

Fluência de leitura 
Ler textos silenciosamente e em voz alta, com nível de 
textualidade adequado, melhorando progressivamente a 
fluência. 

Estratégia de leitura 

Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler 
(pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e 
da função social do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as condições de produção 
e recepção desse texto, o gênero, o suporte e o universo 
temático, bem como sobre saliências textuais, recursos 
gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio 
etc.). 

Inferir o sentido de palavras ou expressões 
desconhecidas em textos com base em seu contexto. 

Recuperar as relações entre as partes de um texto 
identificando substituições lexicais ou pronominais que 
contribuem para a continuidade do texto. 
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ANÁLISE 
LINGUÍSTICA 
/SEMIÓTICA 

Ortografia 

Utilizar, em textos, palavras com correspondências 
regulares contextuais e irregulares entre grafemas e 
fonemas, ampliando o domínio da ortografia. 

Trabalhar caligrafia, objetivando aprimorar o traçado da 
letra cursiva, nas atividades de escrita. 
 

Oportunizar aos alunos a correção ortográfica das 
palavras, nas produções textuais. 
 

Promover a discussão entre os alunos sobre a forma 
correta de grafar uma palavra, justificando suas ideias. 
 

Elaborar, em cooperação com os alunos, painel de regras 
ortográficas para palavras com relações regulares 
contextuais entre grafemas e fonemas. 
 

Propiciar o uso do dicionário, pelos alunos, como recurso 
para a escrita correta das palavras e para esclarecer 
significados. 
 

Reforçar o uso dos diferentes sinais gráficos e suas 
funções dentro do texto (pontos: final, de interrogação, de 
exclamação, vírgula, dois pontos e travessão). 
 

Propor aos alunos, em atividades de leitura e escrita, que 
identifiquem semelhanças de sentidos entre palavras, 
substituindo-as por sinônimos. 
 

Transformar, coletivamente, discurso direto em indireto e 
vice-versa. 
 

Trabalhar a concordância entre substantivo ou pronome 
pessoal e verbo (concordância verbal), em diferentes 
atividades. 
 

Trabalhar a concordância entre artigo, substantivo e 
adjetivo (concordância nominal), em diferentes atividades. 
 

Conduzir a análise de textos, observando o uso de 
elementos coesivos e a coerência textual. 
 

Propor atividades em que os alunos são convidados a 
analisar textos bem escritos, de autores consagrados, 
com a orientação do professor, destacando aspectos 
interessantes no que se refere à escolha de palavras, 
recursos de substituição, de concordância e de 
pontuação, reconhecendo as qualidades estéticas do 
texto. 

Localizar palavras no dicionário, utilizando-o como um 
recurso de escrita. 

Memorizar a grafia correta das palavras de uso frequente. 

Observar escritas convencionais, comparando-as às suas 
produções escritas, percebendo semelhanças e 
diferenças. 

Usar acento gráfico (agudo e circunflexo). 

Escrever corretamente palavras com vogais nasais 
formadas por acréscimo de m e n e palavras com h inicial. 

Gramática 
Identificar e diferenciar em textos, substantivos e verbos 
e suas funções na oração: agente da ação e objeto da 
ação. 

Pontuação 

Identificar a função na leitura e usar, adequadamente, na 
escrita ponto final, de interrogação, de exclamação, dois 
pontos e travessão em diálogos (discurso direto), vírgula 
em enumerações e em separação de vocativo e de 
aposto. 

Composição do texto 

Observar e reproduzir, em textos de diferentes gêneros, a 
formatação própria destes textos. 

Diferenciar discurso indireto e discurso direto. 

Identificar a concordância verbal e nominal em textos e 
empregar na produção textual. 

Utilizar, ao produzir um texto, recursos de coesão e 
articuladores de relações de sentido, adequadamente, 
atribuindo coerência ao texto. 
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PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Escrita compartilhada 
Planejar e produzir textos, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto/ finalidade. 

Preparar condições de produção coletiva de texto, 
atuando como escriba, ressaltando:  

 Estrutura textual: direção da escrita, 
paragrafação, segmentação, pontuação, 
separação silábica, separação das ideias no 
texto...; 

 Finalidade do texto; 

 Recursos coesivos; 

 Vocabulário adequado; 

 Sequência lógica do texto. 
 
Orientar a produção de textos escritos, conduzindo a 
organização do pensamento, considerando as 
especificidades da linguagem escrita. 
 
Sinalizar, na produção compartilhada de texto, 
expressões que marquem a passagem do tempo 
(antes, depois, ontem, hoje, amanhã, 
antigamente...), levando o aluno a perceber a função 
dessas no texto. 
 
Planejar reescrita de textos narrativos, com vistas a 
garantia das condições de escrita. Para tanto, faz-se 
necessária uma leitura comentada do texto, 
observando as características do gênero textual, a 
sequência dos fatos e os recursos de escrita 
utilizados pelo/a autor/a.  
 
Promover atividades de reescrita em duplas, 
orientando os papéis de cada um: quem dita, quem 
escreve e quem revisa, alternadamente. 
 

Orientar a revisão de textos, levando os alunos 
à observação crítica e análise da presença de 
elementos necessários a um bom texto como: 
coerência, coesão, pontuação, repetições... 

Escrita autônoma 

Produzir textos de forma autônoma, utilizando 
conhecimentos linguísticos e gramaticais, de acordo 
com as características do gênero textual. 

Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-
os em parágrafos. 

Planejamento de texto 

Organizar, com a ajuda do professor, o texto que 
será produzido, considerando a situação 
comunicativa, os interlocutores; a finalidade ou o 
propósito; a circulação; o suporte; a linguagem, 
organização e forma do texto e seu tema. 

Planejar e produzir texto sobre tema de interesse, 
utilizando resultados de pesquisa em fontes de 
informação impressas e digitais, incluindo imagens 
e gráficos ou tabelas. 

Formas de composição do 
texto (marcas de tempo) 

Identificar e reproduzir a sequência dos fatos, 
utilizando expressões que marquem a passagem do 
tempo (antes, depois, ontem, hoje, amanhã, 
antigamente...). 

Reescrita de textos 
Reescrever textos narrativos literários, lidos pelo 
professor, observando a forma de composição 
(personagens, enredo, tempo e espaço). 

Revisão de texto 

Reler e revisar os textos produzidos, individual e 
coletivamente, para corrigi-los e aprimorá-los, 
fazendo cortes, acréscimos, reformulações, 
correções de ortografia e pontuação. 

Gêneros textuais: 
Lendas, causos, cordéis e outros que julgar pertinentes. 
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Linguagens: Língua Portuguesa  
4º ANO - 4º TRIMESTRE 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

(O quê?) 

HABILIDADES 
(Para quê?) 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
(Como?) 

ORALIDADE 

Oralidade pública 

Expressar-se em situações de intercâmbio oral com 
clareza, usando a palavra com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. Planejar situações de interação oral em sala de aula, 

como: conversa dirigida; expressão de ideias; relatos de 
fatos vividos; exposição oral sobre conteúdos diversos. 
 

Oportunizar momentos de escuta atenta para 
desenvolver atitudes adequadas às situações de 
interlocução, respeitando os turnos de fala. 
 

Propor apresentações em que os alunos possam expor 
oralmente um tema, utilizando suporte escrito (roteiros, 
cartazes, transparências ou slides), dentro dos 
diferentes componentes curriculares. 
 

Criar condições para que os alunos identifiquem as 
finalidades da interação oral em diferentes contextos 
comunicativos (solicitar informações, apresentar 
opiniões, informar, relatar  experiências, etc.) 
 

Organizar saraus literários para que os alunos possam 
narrar ou recontar histórias, declamar poesias, 
parlendas e outros textos rimados. 
 

Possibilitar situações em que os alunos criem 
dramatizações a partir de histórias lidas e ouvidas. 
 

Analisar, juntamente com os alunos, as características 
linguístico-expressivas e composicionais dos gêneros 
do discurso oral (conversação espontânea, entrevistas 
no rádio ou na TV, debate, noticiário de rádio e TV, 
narração de jogos esportivos, etc.) 
 

Planejar situações didáticas nas quais os alunos 
possam ouvir textos falados em diferentes variedades 
linguísticas, aprendendo a respeitar a linguagem 
utilizada por diferentes grupos. 

Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico 
relacionado a situações vivenciadas na escola e/ou na 
comunidade. 

Escuta atenta 
Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, 
solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 

Conversação espontânea 
Reconhecer, na conversação espontânea presencial, as 
formas de tratamento adequadas, de acordo com a 
situação e a posição do interlocutor. 

Relato oral 
Relatar experiências vividas com clareza na exposição 
dos fatos. 

Reprodução oral de texto 

Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos 
literários. 

Recitar parlendas, quadras, quadrinhas, trava-línguas, 
cordéis, com entonação adequada e observando as 
rimas, de modo a adquirir gradativa fluência. 

Gêneros do discurso oral 
Identificar gêneros do discurso oral, utilizados em 
diferentes situações e contextos comunicativos. 

Variação linguística 

Identificar as características presentes nas diferentes 
variedades linguísticas. 

Respeitar as variantes linguísticas utilizadas por 
diferentes grupos, rejeitando os preconceitos. 
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LEITURA/ 
ESCUTA 

Compreensão em leitura 

Ler, compreender e interpretar, em colaboração e com 
autonomia, textos de diferentes gêneros. Planejar a leitura diária como atividade permanente, 

com vistas à formação do leitor literário. 
 

Realizar leitura e exegese de textos, considerando o 
tema/assunto e relacionando a forma de organização 
textual à sua finalidade.  
 

Mediar a leitura de textos multissemióticos, 
interpretando os recursos gráficos utilizados pelo autor, 
atribuindo sentido ao texto. 
 

Oportunizar a análise das condições de produção e 
recepção dos textos lidos, tendo em vista a 
compreensão da função social da escrita em diferentes 
contextos. 
 

Dar continuidade à proposta de LeiturAção. 
 

Otimizar o cantinho da leitura com diferentes portadores 
de texto: livros, gibis, jornais, revistas... 
 

Oportunizar o empréstimo de livros para que os alunos 
possam ler em casa. 
 

Variar as possibilidades de leitura, organizando 
atividades em que a criança leia sozinha, leia com outra 
criança e com o professor em diferentes ambientes. 
 

Propiciar momentos em que os alunos leiam histórias 
para os colegas de outras classes. 
 

Organizar roda de leitores em que os alunos possam 
compartilhar as leituras realizadas e opiniões sobre os 
livros. 
 

Possibilitar situações em que os alunos criem 
dramatizações a partir de histórias lidas e ouvidas. 
 

Propor que os alunos expressem suas expectativas em 
relação ao texto que será lido, comentando pistas sobre 
o tema tratado, através da análise das imagens, da 
consideração do gênero textual, e outros elementos que 
possam ser antecipados antes da leitura. 
 

Analisar as relações entre o texto e o seu título. 
 

Realizar atividades para que os alunos consultem fontes 
em diferentes suportes para aprender a buscar 
informações. 

Localizar informações explícitas em textos. 

Realizar inferências de informações implícitas em textos. 

Identificar a ideia central do texto, demonstrando 
compreensão global. 

Distinguir um fato da opinião relativa a este fato, em 
textos. 

Reconhecer os diferentes gêneros textuais e suas 
finalidades. 

Reconhecimento da 
função social da escrita. 

Identificar a função social de textos, reconhecendo para 
que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e 
a quem se destinam. 

Leitura literária 
Selecionar livros (em material impresso ou digital) para 
leitura individual, justificando a escolha e compartilhando 
com os colegas sua opinião, após a leitura. 

Leitura multissemiótica 

Relacionar texto com ilustrações e outros recursos 
gráficos. 

Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de 
recursos expressivos gráfico-visuais em textos 
multissemióticos.  

Reconhecer a função de gráficos, diagramas e tabelas em 
textos, como forma de apresentação de dados e 
informações. 

Pesquisa 
Buscar e selecionar, com apoio do professor, informações 
de interesse sobre fenômenos sociais e naturais, em 
textos que circulam em meios impressos ou digitais. 

Fluência de leitura 
Ler textos silenciosamente e em voz alta, com nível de 
textualidade adequado, melhorando progressivamente a 
fluência. 

Estratégia de leitura 

Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler 
(pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e 
da função social do texto), apoiando-se em seus 
conhecimentos prévios sobre as condições de produção e 
recepção desse texto, o gênero, o suporte e o universo 
temático, bem como sobre saliências textuais, recursos 
gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio 
etc.). 

Inferir o sentido de palavras ou expressões 
desconhecidas em textos com base em seu contexto. 

Recuperar as relações entre as partes de um texto 
identificando substituições lexicais ou pronominais que 
contribuem para a continuidade do texto. 
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ANÁLISE 
LINGUÍSTICA 
/SEMIÓTICA 

Ortografia 

Utilizar, em textos, palavras com correspondências 
regulares contextuais e irregulares entre grafemas e 
fonemas, ampliando o domínio da ortografia. 

Trabalhar caligrafia, objetivando aprimorar o traçado da 
letra cursiva, nas atividades de escrita. 
 

Oportunizar aos alunos a correção ortográfica das 
palavras, nas produções textuais. 
 

Promover a discussão entre os alunos sobre a forma 
correta de grafar uma palavra, justificando suas ideias. 
  

Elaborar, em cooperação com os alunos, painel de 
regras ortográficas para palavras com relações 
regulares contextuais entre grafemas e fonemas. 
 

Propiciar o uso do dicionário, pelos alunos, como 
recurso para a escrita correta das palavras e para 
esclarecer significados. 
 

Reforçar o uso dos diferentes sinais gráficos e suas 
funções dentro do texto (pontos: final, de interrogação, 
de exclamação, vírgula, dois pontos e travessão). 
 

Propor aos alunos, em atividades de leitura e escrita, 
que identifiquem semelhanças de sentidos entre 
palavras, substituindo-as por sinônimos. 
 

Transformar, coletivamente, discurso direto em indireto 
e vice-versa. 
 

Trabalhar a concordância entre substantivo ou pronome 
pessoal e verbo (concordância verbal), em diferentes 
atividades. 
 

Trabalhar a concordância entre artigo, substantivo e 
adjetivo (concordância nominal), em diferentes 
atividades. 
 

Conduzir a análise de textos, observando o uso de 
elementos coesivos e a coerência textual. 
 

Propor atividades em que os alunos são convidados a 
analisar textos bem escritos, de autores consagrados, 
com a orientação do professor, destacando aspectos 
interessantes no que se refere à escolha de palavras, 
recursos de substituição, de concordância e de 
pontuação, reconhecendo as qualidades estéticas do 
texto. 

Localizar palavras no dicionário, utilizando-o como um 
recurso de escrita. 

Memorizar a grafia correta das palavras de uso frequente. 

Observar escritas convencionais, comparando-as às suas 
produções escritas, percebendo semelhanças e 
diferenças. 

Usar acento gráfico (agudo e circunflexo). 

Escrever corretamente palavras usuais com s com som 
de z, x com som de z, je/ge, ji/gi, ce/se, ci/si, ss/ç. 

Gramática 
Identificar em textos, adjetivos e sua função de atribuição 
de propriedades aos substantivos. 

Pontuação 

Identificar a função na leitura e usar, adequadamente, na 
escrita ponto final, de interrogação, de exclamação, dois 
pontos e travessão em diálogos (discurso direto), vírgula 
em enumerações e em separação de vocativo e de 
aposto. 

Composição do texto 

Observar e reproduzir, em textos de diferentes gêneros, a 
formatação própria destes textos. 

Diferenciar discurso indireto e discurso direto. 

Identificar a concordância verbal e nominal em textos e 
empregar na produção textual. 

Utilizar, ao produzir um texto, recursos de coesão e 
articuladores de relações de sentido, adequadamente, 
atribuindo coerência ao texto. 
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PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Escrita compartilhada 
Planejar e produzir textos, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto/ finalidade. 

Preparar condições de produção coletiva de texto, 
atuando como escriba, ressaltando:  

 Estrutura textual: direção da escrita, 
paragrafação, segmentação, pontuação, 
separação silábica, separação das ideias 
no texto...; 

 Finalidade do texto; 

 Recursos coesivos; 

 Vocabulário adequado; 

 Sequência lógica do texto. 
 
Orientar a produção de textos escritos, conduzindo 
a organização do pensamento, considerando as 
especificidades da linguagem escrita. 
 
Sinalizar, na produção compartilhada de texto, 
expressões que marquem a passagem do tempo 
(antes, depois, ontem, hoje, amanhã, 
antigamente...), levando o aluno a perceber a 
função dessas no texto. 
 
Planejar reescrita de textos narrativos, com vistas 
a garantia das condições de escrita. Para tanto, 
faz-se necessária uma leitura comentada do texto, 
observando as características do gênero textual, a 
sequência dos fatos e os recursos de escrita 
utilizados pelo/a autor/a.  
 
Promover atividades de reescrita em duplas, 
orientando os papéis de cada um: quem dita, quem 
escreve e quem revisa, alternadamente. 
 

Orientar a revisão de textos, levando os alunos 
à observação crítica e análise da presença de 
elementos necessários a um bom texto como: 
coerência, coesão, pontuação, repetições... 

Escrita autônoma 

Produzir textos de forma autônoma, utilizando 
conhecimentos linguísticos e gramaticais, de acordo 
com as características do gênero textual. 

Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-
os em parágrafos. 

Planejamento de texto 

Organizar, com a ajuda do professor, o texto que 
será produzido, considerando a situação 
comunicativa, os interlocutores; a finalidade ou o 
propósito; a circulação; o suporte; a linguagem, 
organização e forma do texto e seu tema. 

Planejar e produzir texto sobre tema de 
interesse, utilizando resultados de pesquisa em 
fontes de informação impressas e digitais, 
incluindo imagens e gráficos ou tabelas. 

Formas de composição do 
texto (marcas de tempo) 

Identificar e reproduzir a sequência dos fatos, 
utilizando expressões que marquem a 
passagem do tempo (antes, depois, ontem, 
hoje, amanhã, antigamente...).  

Reescrita de textos 
Reescrever textos narrativos literários, lidos pelo 
professor, observando a forma de composição 
(personagens, enredo, tempo e espaço). 

Revisão de texto 

Reler e revisar os textos produzidos, individual e 
coletivamente, para corrigi-los e aprimorá-los, 
fazendo cortes, acréscimos, reformulações, 
correções de ortografia e pontuação. 

Gêneros textuais: 
E-mail, reportagens, resumos e outros. 

133



 

 

Linguagens: Língua Portuguesa  
5º ANO - 1º TRIMESTRE 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

(O quê?) 

HABILIDADES 
(Para quê?) 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
(Como?) 

ORALIDADE 

Oralidade pública 

Expressar-se em situações de intercâmbio oral com 
clareza, usando a palavra com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. 

Planejar situações de interação oral em sala de aula, 
como: conversa dirigida; expressão de ideias; relatos 
de fatos vividos; exposição oral sobre conteúdos 
diversos. 
 

Oportunizar momentos de escuta atenta para 
desenvolver atitudes adequadas às situações de 
interlocução, respeitando os turnos de fala. 
 

Propor apresentações em que os alunos possam 
expor oralmente um tema, utilizando suporte escrito 
(roteiros, cartazes, transparências ou slides), dentro 
dos diferentes componentes curriculares. 
 

Criar condições para que os alunos identifiquem as 
finalidades da interação oral em diferentes contextos 
comunicativos (solicitar informações, apresentar 
opiniões, informar, relatar  experiências, etc.) 
 

Organizar saraus literários para que os alunos possam 
narrar ou recontar histórias, declamar poesias, 
parlendas e outros textos rimados. 
 

Possibilitar situações em que os alunos criem 
dramatizações a partir de histórias lidas e ouvidas. 
 

Analisar, juntamente com os alunos, as características 
linguístico-expressivas e composicionais dos gêneros 
do discurso oral (conversação espontânea, entrevistas 
no rádio ou na TV, debate, noticiário de rádio e TV, 
narração de jogos esportivos, etc.) 
 

Planejar situações didáticas nas quais os alunos 
possam ouvir textos falados em diferentes variedades 
linguísticas, aprendendo a respeitar a linguagem 
utilizada por diferentes grupos. 

Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico 
relacionado a situações vivenciadas na escola e/ou na 
comunidade. 

Escuta atenta 
Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, 
solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 

Conversação 
espontânea 

Reconhecer, na conversação espontânea 
presencial, as formas de tratamento adequadas, de 
acordo com a situação e a posição do interlocutor. 

Relato oral 
Relatar experiências vividas com clareza na 
exposição dos fatos. 

Reprodução oral de 
texto 

Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, 
textos literários lidos. 

Gêneros do discurso 
oral 

Identificar gêneros do discurso oral, utilizados em 
diferentes situações e contextos comunicativos. 

Variação linguística 

Respeitar as variantes linguísticas utilizadas por 
diferentes grupos, rejeitando os preconceitos. 

Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o 
locutor e o interlocutor de um texto. 
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LEITURA/ESCUTA 

Compreensão em 
leitura 

Ler, compreender e interpretar, em colaboração e com 
autonomia, textos de diferentes gêneros. 

Planejar a leitura diária como atividade permanente, 
com vistas à formação do leitor literário. 
 

Realizar leitura e exegese de textos, considerando o 
tema/assunto e relacionando a forma de organização 
textual à sua finalidade.  
 

Mediar a leitura de textos multissemióticos, 
interpretando os recursos gráficos utilizados pelo 
autor, atribuindo sentido ao texto. 
 

Oportunizar a análise das condições de produção e 
recepção dos textos lidos, tendo em vista a 
compreensão da função social da escrita em diferentes 
contextos. 
 

Dar continuidade à proposta de LeiturAção. 
 

Otimizar o cantinho da leitura com diferentes 
portadores de texto: livros, gibis, jornais, revistas... 
 

Oportunizar o empréstimo de livros para que os alunos 
possam ler em casa. 
 

Variar as possibilidades de leitura, organizando 
atividades em que a criança leia sozinha, leia com 
outra criança e com o professor em diferentes 
ambientes. 
 

Propiciar momentos em que os alunos leiam histórias 
para os colegas de outras classes. 
 

Organizar roda de leitores em que os alunos possam 
compartilhar as leituras realizadas e opiniões sobre os 
livros. 
 

Possibilitar situações em que os alunos criem 
dramatizações a partir de histórias lidas e ouvidas. 
 

Propor que os alunos expressem suas expectativas 
em relação ao texto que será lido, comentando pistas 
sobre o tema tratado, através da análise das imagens, 
da consideração do gênero textual, e outros elementos 
que possam ser antecipados antes da leitura. 
 

Analisar as relações entre o texto e o seu título. 
 

Realizar atividades para que os alunos consultem 
fontes em diferentes suportes para aprender a buscar 
informações. 

Localizar informações explícitas em textos.  

Realizar inferências de informações implícitas em textos. 

Identificar a ideia central do texto, demonstrando 
compreensão global. 

Distinguir um fato da opinião relativa a este fato, em textos. 

Reconhecer relação de causa e consequência em textos. 

Reconhecer os diferentes gêneros textuais e suas finalidades. 

Identificar o efeito de ironia ou humor em textos variados. 

Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na 
comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função 
das condições em que ele foi produzido e daquelas em que 
será recebido. 

Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que 
constroem a narrativa. 

Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, 
marcadas por conjunções, advérbios, etc. 

Leitura literária 
Selecionar livros (em material impresso ou digital) para leitura 
individual, justificando a escolha e compartilhando com os 
colegas sua opinião, após a leitura. 

Leitura multissemiótica 

Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. 

Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos 
expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos.  

Reconhecer a função de gráficos, diagramas e tabelas em 
textos, como forma de apresentação de dados e informações. 

Pesquisa 
Buscar e selecionar, com apoio do professor, informações de 
interesse sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que 
circulam em meios impressos ou digitais. 

Fluência de leitura 
Ler textos silenciosamente e em voz alta, com nível de 
textualidade adequado, melhorando progressivamente a 
fluência. 

Estratégia de leitura 

Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler 
(pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da 
função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos 
prévios sobre as condições de produção e recepção desse 
texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como 
sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados 
da própria obra (índice, prefácio etc.).  

Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em 
textos com base em seu contexto. 
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Recuperar as relações entre as partes de um texto 
identificando substituições lexicais ou pronominais que 
contribuem para a continuidade do texto. 

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA 
/SEMIÓTICA 

Ortografia 

Utilizar, em textos, palavras com correspondências 
regulares contextuais e irregulares entre grafemas e 
fonemas, ampliando o domínio da ortografia. 

Trabalhar caligrafia, objetivando aprimorar o traçado 
da letra cursiva, nas atividades de escrita. 
 

Oportunizar aos alunos a correção ortográfica das 
palavras, nas produções textuais. 
 

Promover a discussão entre os alunos sobre a forma 
correta de grafar uma palavra, justificando suas ideias. 
 

Elaborar, em cooperação com os alunos, painel de 
regras ortográficas para palavras com relações 
regulares contextuais entre grafemas e fonemas. 
 

Propiciar o uso do dicionário, pelos alunos, como 
recurso para a escrita correta das palavras e para 
esclarecer significados. 
 

Reforçar o uso dos diferentes sinais gráficos e suas 
funções dentro do texto (pontos: final, de interrogação, 
de exclamação, vírgula, dois-pontos e travessão, 
ponto e vírgula, reticências, aspas e parênteses). 
 

Propor aos alunos, em atividades de leitura e escrita, 
que identifiquem semelhanças de sentidos entre 
palavras, substituindo-as por sinônimos. 
 

Favorecer o entendimento que uma mesma palavra 
pode ter diferentes significados de acordo com o 
contexto de uso. 
 

Trabalhar a concordância entre substantivo ou 
pronome pessoal e verbo (concordância verbal), em 
diferentes atividades. 
 

Trabalhar a concordância entre artigo, substantivo e 
adjetivo (concordância nominal), em diferentes 
atividades. 
 

Conduzir a análise de textos, observando o uso de 
elementos coesivos e a coerência textual. 
 

Propor atividades em que os alunos são convidados a 
analisar textos bem escritos, de autores consagrados, 
com a orientação do professor, destacando aspectos 
interessantes no que se refere à escolha de palavras, 
recursos de substituição, de concordância e de 

Localizar palavras no dicionário, utilizando-o como um 
recurso de escrita. 

Escrever corretamente palavras escritas com: 
s/ss/ç/x/sc/sç/xc/c. 

Memorizar a grafia correta das palavras de uso 
frequente. 

Observar escritas convencionais, comparando-as às 
suas produções escritas, percebendo semelhanças e 
diferenças. 

Usar acento gráfico (agudo e circunflexo). 

Gramática 
Identificar, em textos, os tempos verbais: presente, 
passado e futuro. 

Polissemia Identificar o caráter polissêmico das palavras. 

Pontuação 

Identificar a função na leitura e usar, adequadamente, 
na escrita ponto final, de interrogação, de exclamação, 
dois pontos e travessão em diálogos (discurso direto), 
vírgula em enumerações e em separação de vocativo e 
de aposto. 

Diferenciar na leitura de textos, vírgula, ponto e vírgula, 
dois-pontos e reconhecer o efeito de sentido que 
decorre do uso de reticências, aspas, parênteses. 

Composição do texto 

Observar e reproduzir, em textos de diferentes 
gêneros, a formatação própria destes textos. 

Identificar a concordância verbal e nominal em 
textos e empregar na produção textual. 

Utilizar, ao produzir um texto, recursos de coesão e 
articuladores de relações de sentido, 
adequadamente, atribuindo coerência ao texto. 
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pontuação, reconhecendo as qualidades estéticas do 
texto. 

PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Escrita compartilhada 
Planejar e produzir textos, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto/ finalidade. 

Preparar condições de produção coletiva de texto, 
atuando como escriba, ressaltando:  

 Estrutura textual: direção da escrita, 
paragrafação, segmentação, pontuação, 
separação silábica, separação das ideias no 
texto...; 

 Finalidade do texto; 

 Recursos coesivos; 

 Vocabulário adequado; 

 Sequência lógica do texto. 

Orientar a produção de textos escritos, conduzindo a 
organização do pensamento, considerando as 
especificidades da linguagem escrita. 

Sinalizar, na produção compartilhada de texto, 
expressões que marquem a passagem do tempo 
(antes, depois, ontem, hoje, amanhã, antigamente...), 
levando o aluno a perceber a função dessas no texto. 

Elaborar com os alunos síntese dos conteúdos 
trabalhados nos diferentes componentes curriculares. 

Planejar reescrita de textos narrativos, com vistas a 
garantia das condições de escrita. Para tanto, faz-se 
necessária uma leitura comentada do texto, 
observando as características do gênero textual, a 
sequência dos fatos e os recursos de escrita utilizados 
pelo/a autor/a.  

Promover atividades de reescrita em duplas, 
orientando os papéis de cada um: quem dita, quem 
escreve e quem revisa, alternadamente. 

Orientar a revisão de textos, levando os alunos à 
observação crítica e análise da presença de elementos 
necessários a um bom texto como: coerência, coesão, 
pontuação, repetições... 

Escrita autônoma 

Produzir textos de forma autônoma, utilizando 
conhecimentos linguísticos e gramaticais, de acordo 
com as características do gênero textual. 

Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-os 
em parágrafos. 

Planejamento de texto 

Organizar, com a ajuda do professor, o texto que será 
produzido, considerando a situação comunicativa, os 
interlocutores; a finalidade ou o propósito; a circulação; 
o suporte; a linguagem, organização e forma do texto e 
seu tema. 

Planejar e produzir texto sobre tema de interesse, 
utilizando resultados de pesquisa em fontes de 
informação impressas e digitais, incluindo imagens e 
gráficos ou tabelas. 

Formas de composição 
do texto (marcas de 

tempo) 

Identificar e reproduzir a sequência dos fatos, 
utilizando expressões que marquem a passagem 
do tempo (antes, depois, ontem, hoje, amanhã, 
antigamente...). 

Reescrita de textos 
Reescrever textos narrativos literários, lidos pelo 
professor, observando a forma e composição 
(personagens, enredo, tempo e espaço). 

Revisão de texto 

Reler e revisar os textos produzidos, individual e 
coletivamente, para corrigi-los e aprimorá-los, fazendo 
cortes, acréscimos, reformulações, correções de 
ortografia e pontuação. 

Gêneros textuais: 
Reportagens, fábulas, receitas, manuais e regulamentos e outros que achar pertinentes. 
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Linguagens: Língua Portuguesa  
5º ANO - 2º TRIMESTRE 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

(O quê?) 

HABILIDADES 
(Para quê?) 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
(Como?) 

ORALIDADE 

Oralidade pública 

Expressar-se em situações de intercâmbio oral com 
clareza, usando a palavra com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. 

Planejar situações de interação oral em sala de aula, 
como: conversa dirigida; expressão de ideias; relatos 
de fatos vividos; exposição oral sobre conteúdos 
diversos. 
 

Oportunizar momentos de escuta atenta para 
desenvolver atitudes adequadas às situações de 
interlocução, respeitando os turnos de fala. 
 

Propor apresentações em que os alunos possam 
expor oralmente um tema, utilizando suporte escrito 
(roteiros, cartazes, transparências ou slides), dentro 
dos diferentes componentes curriculares. 
 

Criar condições para que os alunos identifiquem as 
finalidades da interação oral em diferentes contextos 
comunicativos (solicitar informações, apresentar 
opiniões, informar, relatar  experiências, etc.) 
 

Organizar saraus literários para que os alunos 
possam narrar ou recontar histórias, declamar 
poesias, parlendas e outros textos rimados. 
 

Possibilitar situações em que os alunos criem 
dramatizações a partir de histórias lidas e ouvidas. 
 

Analisar, juntamente com os alunos, as 
características linguístico-expressivas e 
composicionais dos gêneros do discurso oral 
(conversação espontânea, entrevistas no rádio ou na 
TV, debate, noticiário de rádio e TV, narração de 
jogos esportivos, etc.) 
 

Planejar situações didáticas nas quais os alunos 
possam ouvir textos falados em diferentes 
variedades linguísticas, aprendendo a respeitar a 
linguagem utilizada por diferentes grupos. 

Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico 
relacionado a situações vivenciadas na escola e/ou na 
comunidade. 

Escuta atenta 
Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, 
solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 

Conversação 
espontânea 

Reconhecer, na conversação espontânea 
presencial, as formas de tratamento adequadas, de 
acordo com a situação e a posição do interlocutor. 

Relato oral 
Relatar experiências vividas com clareza na 
exposição dos fatos. 

Reprodução oral de 
texto 

Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, 
textos literários lidos. 

Gêneros do discurso 
oral 

Identificar gêneros do discurso oral, utilizados em 
diferentes situações e contextos comunicativos. 

Variação linguística 

Respeitar as variantes linguísticas utilizadas por 
diferentes grupos, rejeitando os preconceitos. 

Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o 
locutor e o interlocutor de um texto. 
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LEITURA/ESCUTA 

Compreensão em 
leitura 

Ler, compreender e interpretar, em colaboração e com 
autonomia, textos de diferentes gêneros. Planejar a leitura diária como atividade permanente, 

com vistas à formação do leitor literário. 
 

Realizar leitura e exegese de textos, considerando o 
tema/assunto e relacionando a forma de organização 
textual à sua finalidade.  
 

Mediar a leitura de textos multissemióticos, 
interpretando os recursos gráficos utilizados pelo 
autor, atribuindo sentido ao texto. 
 

Oportunizar a análise das condições de produção e 
recepção dos textos lidos, tendo em vista a 
compreensão da função social da escrita em 
diferentes contextos. 
 

Dar continuidade à proposta de LeiturAção. 
 

Otimizar o cantinho da leitura com diferentes 
portadores de texto: livros, gibis, jornais, revistas... 
 

Oportunizar o empréstimo de livros para que os 
alunos possam ler em casa. 
 

Variar as possibilidades de leitura, organizando 
atividades em que a criança leia sozinha, leia com 
outra criança e com o professor em diferentes 
ambientes. 
 

Propiciar momentos em que os alunos leiam 
histórias para os colegas de outras classes. 
 

Organizar roda de leitores em que os alunos possam 
compartilhar as leituras realizadas e opiniões sobre 
os livros. 
 

Possibilitar situações em que os alunos criem 
dramatizações a partir de histórias lidas e ouvidas. 
 

Propor que os alunos expressem suas expectativas 
em relação ao texto que será lido, comentando pistas 
sobre o tema tratado, através da análise das 
imagens, da consideração do gênero textual, e 
outros elementos que possam ser antecipados antes 
da leitura. 
 

Analisar as relações entre o texto e o seu título. 
 

Localizar informações explícitas em textos.  

Realizar inferências de informações implícitas em textos. 

Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão 
global. 

Distinguir um fato da opinião relativa a este fato, em textos. 

Reconhecer relação de causa e consequência em textos. 

Reconhecer os diferentes gêneros textuais e suas finalidades. 

Identificar o efeito de ironia ou humor em textos variados. 

Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na 
comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função 
das condições em que ele foi produzido e daquelas em que 
será recebido. 

Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que 
constroem a narrativa. 

Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, 
marcadas por conjunções, advérbios, etc. 

Leitura literária 
Selecionar livros (em material impresso ou digital) para leitura 
individual, justificando a escolha e compartilhando com os 
colegas sua opinião, após a leitura. 

Leitura multissemiótica 

Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. 

Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos 
expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos.  

Reconhecer a função de gráficos, diagramas e tabelas em 
textos, como forma de apresentação de dados e informações. 

Pesquisa 
Buscar e selecionar, com apoio do professor, informações de 
interesse sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que 
circulam em meios impressos ou digitais. 

Fluência de leitura 
Ler textos silenciosamente e em voz alta, com nível de 
textualidade adequado, melhorando progressivamente a 
fluência. 

Estratégia de leitura 

Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler 
(pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da 
função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos 
prévios sobre as condições de produção e recepção desse 
texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como 
sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da 
própria obra (índice, prefácio etc.). 

Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em 
textos com base em seu contexto. 
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Recuperar as relações entre as partes de um texto 
identificando substituições lexicais ou pronominais que 
contribuem para a continuidade do texto. 

Realizar atividades para que os alunos consultem 
fontes em diferentes suportes para aprender a 
buscar informações. 

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA 
/SEMIÓTICA 

Ortografia 

Utilizar, em textos, palavras com correspondências regulares 
contextuais e irregulares entre grafemas e fonemas, ampliando 
o domínio da ortografia. 

Trabalhar caligrafia, objetivando aprimorar o traçado 
da letra cursiva, nas atividades de escrita. 
 

Oportunizar aos alunos a correção ortográfica das 
palavras, nas produções textuais. 
 

Promover a discussão entre os alunos sobre a forma 
correta de grafar uma palavra, justificando suas 
ideias. 
 

Elaborar, em cooperação com os alunos, painel de 
regras ortográficas para palavras com relações 
regulares contextuais entre grafemas e fonemas. 
 

Propiciar o uso do dicionário, pelos alunos, como 
recurso para a escrita correta das palavras e para 
esclarecer significados. 
 

Reforçar o uso dos diferentes sinais gráficos e suas 
funções dentro do texto (pontos: final, de 
interrogação, de exclamação, vírgula, dois-pontos e 
travessão, ponto e vírgula, reticências, aspas e 
parênteses). 
 

Propor aos alunos, em atividades de leitura e escrita, 
que identifiquem semelhanças de sentidos entre 
palavras, substituindo-as por sinônimos. 
 

Favorecer o entendimento que uma mesma palavra 
pode ter diferentes significados de acordo com o 
contexto de uso. 
 

Trabalhar a concordância entre substantivo ou 
pronome pessoal e verbo (concordância verbal), em 
diferentes atividades. 
 

Trabalhar a concordância entre artigo, substantivo e 
adjetivo (concordância nominal), em diferentes 
atividades. 
 

Conduzir a análise de textos, observando o uso de 
elementos coesivos e a coerência textual. 
 

Propor atividades em que os alunos são convidados 
a analisar textos bem escritos, de autores 
consagrados, com a orientação do professor, 

Localizar palavras no dicionário, utilizando-o como um recurso 
de escrita. 

Escrever corretamente palavras terminadas em: am/ão, 
zinho/sinho, isse/ice. 

Memorizar a grafia correta das palavras de uso frequente. 

Observar escritas convencionais, comparando-as às suas 
produções escritas, percebendo semelhanças e diferenças.  

Usar acento gráfico (agudo e circunflexo). 

Gramática 
Identificar, em textos, o uso de conjunções e a relação que 
estabelecem entre as partes do texto: adição, oposição, tempo, 
causa, condição, finalidade. 

Polissemia Identificar o caráter polissêmico das palavras. 

Pontuação 

Identificar a função na leitura e usar, adequadamente, na 
escrita ponto final, de interrogação, de exclamação, dois 
pontos e travessão em diálogos (discurso direto), vírgula em 
enumerações e em separação de vocativo e de aposto. 

Diferenciar na leitura de textos, vírgula, ponto e vírgula, dois-
pontos e reconhecer o efeito de sentido que decorre do uso de 
reticências, aspas, parênteses. 

Composição do texto 

Observar e reproduzir, em textos de diferentes gêneros, a 
formatação própria destes textos. 

Identificar a concordância verbal e nominal em textos e 
empregar na produção textual. 
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Utilizar, ao produzir um texto, recursos de coesão e 
articuladores de relações de sentido, adequadamente, 
atribuindo coerência ao texto. 

destacando aspectos interessantes no que se refere 
à escolha de palavras, recursos de substituição, de 
concordância e de pontuação, reconhecendo as 
qualidades estéticas do texto. 

PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Escrita compartilhada 
Planejar e produzir textos, em colaboração com os colegas e 
com a ajuda do professor, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto/ finalidade. 

Preparar condições de produção coletiva de texto, 
atuando como escriba, ressaltando:  

 Estrutura textual: direção da escrita, 
paragrafação, segmentação, pontuação, 
separação silábica, separação das ideias 
no texto...; 

 Finalidade do texto; 

 Recursos coesivos; 

 Vocabulário adequado; 

 Sequência lógica do texto. 

Orientar a produção de textos escritos, conduzindo a 
organização do pensamento, considerando as 
especificidades da linguagem escrita. 

Sinalizar, na produção compartilhada de texto, 
expressões que marquem a passagem do tempo 
(antes, depois, ontem, hoje, amanhã, 
antigamente...), levando o aluno a perceber a função 
dessas no texto. 

Elaborar com os alunos síntese dos conteúdos 
trabalhados nos diferentes componentes 
curriculares. 

Planejar reescrita de textos narrativos, com vistas a 
garantia das condições de escrita. Para tanto, faz-se 
necessária uma leitura comentada do texto, 
observando as características do gênero textual, a 
sequência dos fatos e os recursos de escrita 
utilizados pelo/a autor/a.  

Promover atividades de reescrita em duplas, 
orientando os papéis de cada um: quem dita, quem 
escreve e quem revisa, alternadamente. 

Orientar a revisão de textos, levando os alunos à 
observação crítica e análise da presença de 
elementos necessários a um bom texto como: 
coerência, coesão, pontuação, repetições... 

Escrita autônoma 

Produzir textos de forma autônoma, utilizando conhecimentos 
linguísticos e gramaticais, de acordo com as características do 
gênero textual. 

Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-os em 
parágrafos. 

Planejamento de texto 

Organizar, com a ajuda do professor, o texto que será 
produzido, considerando a situação comunicativa, os 
interlocutores; a finalidade ou o propósito; a circulação; o 
suporte; a linguagem, organização e forma do texto e seu tema. 

Planejar e produzir texto sobre tema de interesse, utilizando 
resultados de pesquisa em fontes de informação impressas e 
digitais, incluindo imagens e gráficos ou tabelas. 

Formas de 
composição do texto 
(marcas de tempo) 

Identificar e reproduzir a sequência dos fatos, utilizando 
expressões que marquem a passagem do tempo (antes, 
depois, ontem, hoje, amanhã, antigamente...). 

Reescrita de textos 
Reescrever textos narrativos literários, lidos pelo professor, 
observando a forma e composição (personagens, enredo, 
tempo e espaço). 

Revisão de texto 

Reler e revisar os textos produzidos, individual e 
coletivamente, para corrigi-los e aprimorá-los, fazendo 
cortes, acréscimos, reformulações, correções de 
ortografia e pontuação. 

Gêneros textuais: 
Poemas, tirinhas, história em quadrinhos, cartas, contos e outros que julgar pertinentes. 
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Linguagens: Língua Portuguesa  
5º ANO - 3º TRIMESTRE 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

(O quê?) 

HABILIDADES 
(Para quê?) 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
(Como?) 

ORALIDADE 

Oralidade pública 

Expressar-se em situações de intercâmbio oral com 
clareza, usando a palavra com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. 

Planejar situações de interação oral em sala de aula, 
como: conversa dirigida; expressão de ideias; relatos 
de fatos vividos; exposição oral sobre conteúdos 
diversos. 
 

Oportunizar momentos de escuta atenta para 
desenvolver atitudes adequadas às situações de 
interlocução, respeitando os turnos de fala. 
 

Propor apresentações em que os alunos possam 
expor oralmente um tema, utilizando suporte escrito 
(roteiros, cartazes, transparências ou slides), dentro 
dos diferentes componentes curriculares. 
 

Criar condições para que os alunos identifiquem as 
finalidades da interação oral em diferentes contextos 
comunicativos (solicitar informações, apresentar 
opiniões, informar, relatar  experiências, etc.) 
 

Organizar saraus literários para que os alunos 
possam narrar ou recontar histórias, declamar 
poesias, parlendas e outros textos rimados. 
 

Possibilitar situações em que os alunos criem 
dramatizações a partir de histórias lidas e ouvidas. 
 

Analisar, juntamente com os alunos, as 
características linguístico-expressivas e 
composicionais dos gêneros do discurso oral 
(conversação espontânea, entrevistas no rádio ou na 
TV, debate, noticiário de rádio e TV, narração de 
jogos esportivos, etc.) 
 

Planejar situações didáticas nas quais os alunos 
possam ouvir textos falados em diferentes 
variedades linguísticas, aprendendo a respeitar a 
linguagem utilizada por diferentes grupos. 

Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico 
relacionado a situações vivenciadas na escola e/ou na 
comunidade. 

Escuta atenta 
Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, 
solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 

Conversação 
espontânea 

Reconhecer, na conversação espontânea 
presencial, as formas de tratamento adequadas, de 
acordo com a situação e a posição do interlocutor. 

Relato oral 
Relatar experiências vividas com clareza na 
exposição dos fatos. 

Reprodução oral de 
texto 

Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, 
textos literários lidos. 

Gêneros do discurso 
oral 

Identificar gêneros do discurso oral, utilizados em 
diferentes situações e contextos comunicativos. 

Variação linguística 

Respeitar as variantes linguísticas utilizadas por 
diferentes grupos, rejeitando os preconceitos. 

Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o 
locutor e o interlocutor de um texto. 
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LEITURA/ESCUTA 

Compreensão em 
leitura 

Ler, compreender e interpretar, em colaboração e com 
autonomia, textos de diferentes gêneros. 

Planejar a leitura diária como atividade permanente, 
com vistas à formação do leitor literário. 
 

Realizar leitura e exegese de textos, considerando o 
tema/assunto e relacionando a forma de organização 
textual à sua finalidade.  
 

Mediar a leitura de textos multissemióticos, 
interpretando os recursos gráficos utilizados pelo 
autor, atribuindo sentido ao texto. 
 

Oportunizar a análise das condições de produção e 
recepção dos textos lidos, tendo em vista a 
compreensão da função social da escrita em 
diferentes contextos. 
 

Dar continuidade à proposta de LeiturAção. 
 

Otimizar o cantinho da leitura com diferentes 
portadores de texto: livros, gibis, jornais, revistas... 
 

Oportunizar o empréstimo de livros para que os 
alunos possam ler em casa. 
 

Variar as possibilidades de leitura, organizando 
atividades em que a criança leia sozinha, leia com 
outra criança e com o professor em diferentes 
ambientes. 
 

Propiciar momentos em que os alunos leiam 
histórias para os colegas de outras classes. 
 

Organizar roda de leitores em que os alunos possam 
compartilhar as leituras realizadas e opiniões sobre 
os livros. 
 

Possibilitar situações em que os alunos criem 
dramatizações a partir de histórias lidas e ouvidas. 
 

Propor que os alunos expressem suas expectativas 
em relação ao texto que será lido, comentando pistas 
sobre o tema tratado, através da análise das 
imagens, da consideração do gênero textual, e 
outros elementos que possam ser antecipados antes 
da leitura. 
 

Analisar as relações entre o texto e o seu título. 
 

Realizar atividades para que os alunos consultem 
fontes em diferentes suportes para aprender a 
buscar informações. 

Localizar informações explícitas em textos. 

Realizar inferências de informações implícitas em textos. 

Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão 
global. 

Distinguir um fato da opinião relativa a este fato, em textos. 

Reconhecer relação de causa e consequência em textos. 

Reconhecer os diferentes gêneros textuais e suas finalidades. 

Identificar o efeito de ironia ou humor em textos variados. 

Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na 
comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função 
das condições em que ele foi produzido e daquelas em que 
será recebido. 

Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que 
constroem a narrativa. 

Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, 
marcadas por conjunções, advérbios, etc. 

Leitura literária 
Selecionar livros (em material impresso ou digital) para leitura 
individual, justificando a escolha e compartilhando com os 
colegas sua opinião, após a leitura. 

Leitura multissemiótica 

Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. 

Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos 
expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos.  

Reconhecer a função de gráficos, diagramas e tabelas em 
textos, como forma de apresentação de dados e informações. 

Pesquisa 
Buscar e selecionar, com apoio do professor, informações de 
interesse sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que 
circulam em meios impressos ou digitais. 

Fluência de leitura 
Ler textos silenciosamente e em voz alta, com nível de 
textualidade adequado, melhorando progressivamente a 
fluência. 

Estratégia de leitura 

Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler 
(pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da 
função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos 
prévios sobre as condições de produção e recepção desse 
texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como 
sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da 
própria obra (índice, prefácio etc.). 

Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em 
textos com base em seu contexto. 
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Recuperar as relações entre as partes de um texto 
identificando substituições lexicais ou pronominais que 
contribuem para a continuidade do texto. 

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA 
/SEMIÓTICA 

Ortografia 

Utilizar, em textos, palavras com correspondências 
regulares contextuais e irregulares entre grafemas e 
fonemas, ampliando o domínio da ortografia. 

Trabalhar caligrafia, objetivando aprimorar o traçado 
da letra cursiva, nas atividades de escrita. 
 

Oportunizar aos alunos a correção ortográfica das 
palavras, nas produções textuais. 
 

Promover a discussão entre os alunos sobre a forma 
correta de grafar uma palavra, justificando suas 
ideias. 
 

Elaborar, em cooperação com os alunos, painel de 
regras ortográficas para palavras com relações 
regulares contextuais entre grafemas e fonemas. 
 

Propiciar o uso do dicionário, pelos alunos, como 
recurso para a escrita correta das palavras e para 
esclarecer significados. 
 

Reforçar o uso dos diferentes sinais gráficos e suas 
funções dentro do texto (pontos: final, de 
interrogação, de exclamação, vírgula, dois-pontos e 
travessão, ponto e vírgula, reticências, aspas e 
parênteses). 
 

Propor aos alunos, em atividades de leitura e escrita, 
que identifiquem semelhanças de sentidos entre 
palavras, substituindo-as por sinônimos. 
 

Favorecer o entendimento que uma mesma palavra 
pode ter diferentes significados de acordo com o 
contexto de uso. 
 

Trabalhar a concordância entre substantivo ou 
pronome pessoal e verbo (concordância verbal), em 
diferentes atividades. 
 

Trabalhar a concordância entre artigo, substantivo e 
adjetivo (concordância nominal), em diferentes 
atividades. 
 

Conduzir a análise de textos, observando o uso de 
elementos coesivos e a coerência textual. 
 

Propor atividades em que os alunos são convidados 
a analisar textos bem escritos, de autores 

Localizar palavras no dicionário, utilizando-o como um 
recurso de escrita. 

Usar corretamente as palavras mal/mau, mas/mais. 

Escrever corretamente o plural das palavras terminadas 
em ão. 

Memorizar a grafia correta das palavras de uso frequente. 

Observar escritas convencionais, comparando-as às 
suas produções escritas, percebendo semelhanças e 
diferenças. 

Usar acento gráfico (agudo e circunflexo). 

Gramática 
Reconhecer os pronomes pessoais (reto e oblíquo) e 
suas funções no texto. 

Polissemia Identificar o caráter polissêmico das palavras. 

Pontuação 

Identificar a função na leitura e usar, adequadamente, na 
escrita ponto final, de interrogação, de exclamação, dois 
pontos e travessão em diálogos (discurso direto), vírgula 
em enumerações e em separação de vocativo e de 
aposto. 

Diferenciar na leitura de textos, vírgula, ponto e vírgula, 
dois-pontos e reconhecer o efeito de sentido que decorre 
do uso de reticências, aspas, parênteses. 

Composição do texto 
Observar e reproduzir, em textos de diferentes 
gêneros, a formatação própria destes textos. 
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Identificar a concordância verbal e nominal em 
textos e empregar na produção textual. 

consagrados, com a orientação do professor, 
destacando aspectos interessantes no que se refere 
à escolha de palavras, recursos de substituição, de 
concordância e de pontuação, reconhecendo as 
qualidades estéticas do texto. 

Utilizar, ao produzir um texto, recursos de coesão e 
articuladores de relações de sentido, 
adequadamente, atribuindo coerência ao texto. 

PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Escrita compartilhada 
Planejar e produzir textos, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto/ finalidade. 

Preparar condições de produção coletiva de texto, 
atuando como escriba, ressaltando:  

 Estrutura textual: direção da escrita, 
paragrafação, segmentação, pontuação, 
separação silábica, separação das ideias 
no texto...; 

 Finalidade do texto; 

 Recursos coesivos; 

 Vocabulário adequado; 

 Sequência lógica do texto. 
 

Orientar a produção de textos escritos, conduzindo a 
organização do pensamento, considerando as 
especificidades da linguagem escrita. 
 

Sinalizar, na produção compartilhada de texto, 
expressões que marquem a passagem do tempo 
(antes, depois, ontem, hoje, amanhã, 
antigamente...), levando o aluno a perceber a função 
dessas no texto. 
 

Elaborar com os alunos síntese dos conteúdos 
trabalhados nos diferentes componentes 
curriculares. 
 

Planejar reescrita de textos narrativos, com vistas a 
garantia das condições de escrita. Para tanto, faz-se 
necessária uma leitura comentada do texto, 
observando as características do gênero textual, a 
sequência dos fatos e os recursos de escrita 
utilizados pelo/a autor/a.  
 

Promover atividades de reescrita em duplas, 
orientando os papéis de cada um: quem dita, quem 
escreve e quem revisa, alternadamente. 
 

Orientar a revisão de textos, levando os alunos à 
observação crítica e análise da presença de 
elementos necessários a um bom texto como: 
coerência, coesão, pontuação, repetições... 

Escrita autônoma 

Produzir textos de forma autônoma, utilizando 
conhecimentos linguísticos e gramaticais, de acordo com 
as características do gênero textual. 

Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-os 
em parágrafos. 

Planejamento de texto 

Organizar, com a ajuda do professor, o texto que será 
produzido, considerando a situação comunicativa, os 
interlocutores; a finalidade ou o propósito; a circulação; o 
suporte; a linguagem, organização e forma do texto e seu 
tema. 

Planejar e produzir texto sobre tema de interesse, 
utilizando resultados de pesquisa em fontes de 
informação impressas e digitais, incluindo imagens e 
gráficos ou tabelas. 

Formas de 
composição do texto 
(marcas de tempo) 

Identificar e reproduzir a sequência dos fatos, 
utilizando expressões que marquem a passagem do 
tempo (antes, depois, ontem, hoje, amanhã, 
antigamente...). 

Reescrita de textos 
Reescrever textos narrativos literários, lidos pelo 
professor, observando a forma e composição 
(personagens, enredo, tempo e espaço). 

Revisão de texto 

Reler e revisar os textos produzidos, individual e 
coletivamente, para corrigi-los e aprimorá-los, fazendo 
cortes, acréscimos, reformulações, correções de 
ortografia e pontuação. 

Gêneros textuais: Sinopses, letras de músicas, piadas, lendas, verbetes e outros que julgar pertinentes. 
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Linguagens: Língua Portuguesa  
5º ANO - 4º TRIMESTRE 

PRÁTICAS DE 
LINGUAGEM 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

(O quê?) 

HABILIDADES 
(Para quê?) 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
(Como?) 

ORALIDADE 

Oralidade pública 

Expressar-se em situações de intercâmbio oral com 
clareza, usando a palavra com tom de voz audível, boa 
articulação e ritmo adequado. 

Planejar situações de interação oral em sala de aula, 
como: conversa dirigida; expressão de ideias; relatos 
de fatos vividos; exposição oral sobre conteúdos 
diversos. 
 

Oportunizar momentos de escuta atenta para 
desenvolver atitudes adequadas às situações de 
interlocução, respeitando os turnos de fala. 
 

Propor apresentações em que os alunos possam 
expor oralmente um tema, utilizando suporte escrito 
(roteiros, cartazes, transparências ou slides), dentro 
dos diferentes componentes curriculares. 
 

Criar condições para que os alunos identifiquem as 
finalidades da interação oral em diferentes contextos 
comunicativos (solicitar informações, apresentar 
opiniões, informar, relatar experiências, etc.) 
 
Organizar saraus literários para que os alunos 
possam narrar ou recontar histórias, declamar 
poesias, parlendas e outros textos rimados. 
 
Possibilitar situações em que os alunos criem 
dramatizações a partir de histórias lidas e ouvidas. 
 
Analisar, juntamente com os alunos, as 
características linguístico-expressivas e 
composicionais dos gêneros do discurso oral 
(conversação espontânea, entrevistas no rádio ou na 
TV, debate, noticiário de rádio e TV, narração de jogos 
esportivos, etc.) 
 
Planejar situações didáticas nas quais os alunos 
possam ouvir textos falados em diferentes variedades 
linguísticas, aprendendo a respeitar a linguagem 
utilizada por diferentes grupos. 

Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico 
relacionado a situações vivenciadas na escola e/ou na 
comunidade. 

Escuta atenta 
Escutar, com atenção, falas de professores e colegas, 
solicitando esclarecimentos sempre que necessário. 

Conversação 
espontânea 

Reconhecer, na conversação espontânea 
presencial, as formas de tratamento adequadas, de 
acordo com a situação e a posição do interlocutor. 

Relato oral 
Relatar experiências vividas com clareza na 
exposição dos fatos. 

Reprodução oral de 
texto 

Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, 
textos literários lidos 

Gêneros do discurso 
oral 

Identificar gêneros do discurso oral, utilizados em 
diferentes situações e contextos comunicativos. 

Variação linguística 

Respeitar as variantes linguísticas utilizadas por 
diferentes grupos, rejeitando os preconceitos. 

Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o 
locutor e o interlocutor de um texto. 
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LEITURA/ESCUTA 

Compreensão em 
leitura 

Ler, compreender e interpretar, em colaboração e com 
autonomia, textos de diferentes gêneros. Planejar a leitura diária como atividade permanente, 

com vistas à formação do leitor literário. 
 

Realizar leitura e exegese de textos, considerando o 
tema/assunto e relacionando a forma de organização 
textual à sua finalidade.  
 

Mediar a leitura de textos multissemióticos, 
interpretando os recursos gráficos utilizados pelo 
autor, atribuindo sentido ao texto. 
 

Oportunizar a análise das condições de produção e 
recepção dos textos lidos, tendo em vista a 
compreensão da função social da escrita em 
diferentes contextos. 
 

Dar continuidade à proposta de LeiturAção. 
 

Otimizar o cantinho da leitura com diferentes 
portadores de texto: livros, gibis, jornais, revistas... 
 

Oportunizar o empréstimo de livros para que os 
alunos possam ler em casa. 
 

Variar as possibilidades de leitura, organizando 
atividades em que a criança leia sozinha, leia com 
outra criança e com o professor em diferentes 
ambientes. 
 

Propiciar momentos em que os alunos leiam histórias 
para os colegas de outras classes. 
 

Organizar roda de leitores em que os alunos possam 
compartilhar as leituras realizadas e opiniões sobre os 
livros. 
 

Possibilitar situações em que os alunos criem 
dramatizações a partir de histórias lidas e ouvidas. 
 

Propor que os alunos expressem suas expectativas 
em relação ao texto que será lido, comentando pistas 
sobre o tema tratado, através da análise das imagens, 
da consideração do gênero textual, e outros 
elementos que possam ser antecipados antes da 
leitura. 
 

Analisar as relações entre o texto e o seu título. 
 

Localizar informações explícitas em textos. 

Realizar inferências de informações implícitas em textos. 

Identificar a ideia central do texto, demonstrando 
compreensão global. 

Distinguir um fato da opinião relativa a este fato, em textos. 

Reconhecer relação de causa e consequência em textos. 

Reconhecer os diferentes gêneros textuais e suas finalidades. 

Identificar o efeito de ironia ou humor em textos variados. 

Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na 
comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função 
das condições em que ele foi produzido e daquelas em que 
será recebido. 

Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que 
constroem a narrativa. 

Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, 
marcadas por conjunções, advérbios, etc. 

Leitura literária 
Selecionar livros (em material impresso ou digital) para leitura 
individual, justificando a escolha e compartilhando com os 
colegas sua opinião, após a leitura. 

Leitura multissemiótica 

Relacionar texto com ilustrações e outros recursos gráficos. 

Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos 
expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos.  

Reconhecer a função de gráficos, diagramas e tabelas em 
textos, como forma de apresentação de dados e informações. 

Pesquisa 
Buscar e selecionar, com apoio do professor, informações de 
interesse sobre fenômenos sociais e naturais, em textos que 
circulam em meios impressos ou digitais. 

Fluência de leitura 
Ler textos silenciosamente e em voz alta, com nível de 
textualidade adequado, melhorando progressivamente a 
fluência. 

Estratégia de leitura 

Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler 
(pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da 
função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos 
prévios sobre as condições de produção e recepção desse 
texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como 
sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados 
da própria obra (índice, prefácio etc.). 

Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em 
textos com base em seu contexto. 
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Recuperar as relações entre as partes de um texto 
identificando substituições lexicais ou pronominais que 
contribuem para a continuidade do texto. 

Realizar atividades para que os alunos consultem 
fontes em diferentes suportes para aprender a buscar 
informações. 

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA 
/SEMIÓTICA 

Ortografia 

Utilizar, em textos, palavras com correspondências 
regulares contextuais e irregulares entre grafemas e 
fonemas, ampliando o domínio da ortografia. 

Trabalhar caligrafia, objetivando aprimorar o traçado 
da letra cursiva, nas atividades de escrita. 
 

Oportunizar aos alunos a correção ortográfica das 
palavras, nas produções textuais. 
 

Promover a discussão entre os alunos sobre a forma 
correta de grafar uma palavra, justificando suas 
ideias. 
 

Elaborar, em cooperação com os alunos, painel de 
regras ortográficas para palavras com relações 
regulares contextuais entre grafemas e fonemas. 
 

Propiciar o uso do dicionário, pelos alunos, como 
recurso para a escrita correta das palavras e para 
esclarecer significados. 
 

Reforçar o uso dos diferentes sinais gráficos e suas 
funções dentro do texto (pontos: final, de 
interrogação, de exclamação, vírgula, dois-pontos e 
travessão, ponto e vírgula, reticências, aspas e 
parênteses). 
 

Propor aos alunos, em atividades de leitura e escrita, 
que identifiquem semelhanças de sentidos entre 
palavras, substituindo-as por sinônimos. 
 

Favorecer o entendimento que uma mesma palavra 
pode ter diferentes significados de acordo com o 
contexto de uso. 
 

Trabalhar a concordância entre substantivo ou 
pronome pessoal e verbo (concordância verbal), em 
diferentes atividades. 
 

Trabalhar a concordância entre artigo, substantivo e 
adjetivo (concordância nominal), em diferentes 
atividades. 
 

Conduzir a análise de textos, observando o uso de 
elementos coesivos e a coerência textual. 
 

Propor atividades em que os alunos são convidados a 
analisar textos bem escritos, de autores consagrados, 
com a orientação do professor, destacando aspectos 
interessantes no que se refere à escolha de palavras, 

Localizar palavras no dicionário, utilizando-o como um 
recurso de escrita. 

Usar corretamente porquê/ por quê / porque/ por que. 

Memorizar a grafia correta das palavras de uso 
frequente. 

Observar escritas convencionais, comparando-as às 
suas produções escritas, percebendo semelhanças e 
diferenças. 

Usar acento gráfico (agudo e circunflexo). 

Gramática 
Reconhecer os pronomes possessivos e demonstrativos 
e suas funções no texto. 

Polissemia Identificar o caráter polissêmico das palavras. 

Pontuação 

Identificar a função na leitura e usar, adequadamente, 
na escrita ponto final, de interrogação, de exclamação, 
dois pontos e travessão em diálogos (discurso direto), 
vírgula em enumerações e em separação de vocativo e 
de aposto. 

Diferenciar na leitura de textos, vírgula, ponto e vírgula, 
dois-pontos e reconhecer o efeito de sentido que 
decorre do uso de reticências, aspas, parênteses. 

Composição do texto 

Observar e reproduzir, em textos de diferentes 
gêneros, a formatação própria destes textos. 

Identificar a concordância verbal e nominal em 
textos e empregar na produção textual. 

Identificar, em textos, o uso de conjunções e a 
relação que estabelecem entre as partes do texto: 
adição, oposição, tempo, causa, condição, 
finalidade. 
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Utilizar, ao produzir um texto, recursos de coesão e 
articuladores de relações de sentido, 
adequadamente, atribuindo coerência ao texto. 

recursos de substituição, de concordância e de 
pontuação, reconhecendo as qualidades estéticas do 
texto. 

PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Escrita compartilhada 
Planejar e produzir textos, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor, considerando a 
situação comunicativa e o tema/assunto/ finalidade. 

Preparar condições de produção coletiva de texto, 
atuando como escriba, ressaltando:  

 Estrutura textual: direção da escrita, 
paragrafação, segmentação, pontuação, 
separação silábica, separação das ideias no 
texto...; 

 Finalidade do texto; 

 Recursos coesivos; 

 Vocabulário adequado; 

 Sequência lógica do texto. 
 
Orientar a produção de textos escritos, conduzindo a 
organização do pensamento, considerando as 
especificidades da linguagem escrita. 
 
Sinalizar, na produção compartilhada de texto, 
expressões que marquem a passagem do tempo 
(antes, depois, ontem, hoje, amanhã, antigamente...), 
levando o aluno a perceber a função dessas no texto. 
 
Elaborar com os alunos síntese dos conteúdos 
trabalhados nos diferentes componentes curriculares. 
 
Planejar reescrita de textos narrativos, com vistas a 
garantia das condições de escrita. Para tanto, faz-se 
necessária uma leitura comentada do texto, 
observando as características do gênero textual, a 
sequência dos fatos e os recursos de escrita utilizados 
pelo/a autor/a.  
 
Promover atividades de reescrita em duplas, 
orientando os papéis de cada um: quem dita, quem 
escreve e quem revisa, alternadamente. 
 
Orientar a revisão de textos, levando os alunos à 
observação crítica e análise da presença de 
elementos necessários a um bom texto como: 
coerência, coesão, pontuação, repetições... 

Escrita autônoma 

Produzir textos de forma autônoma, utilizando 
conhecimentos linguísticos e gramaticais, de acordo 
com as características do gênero textual. 

Organizar o texto em unidades de sentido, dividindo-os 
em parágrafos. 

Planejamento de texto 

Organizar, com a ajuda do professor, o texto que será 
produzido, considerando a situação comunicativa, os 
interlocutores; a finalidade ou o propósito; a circulação; 
o suporte; a linguagem, organização e forma do texto e 
seu tema. 

Planejar e produzir texto sobre tema de interesse, 
utilizando resultados de pesquisa em fontes de 
informação impressas e digitais, incluindo imagens e 
gráficos ou tabelas. 

Formas de 
composição do texto 
(marcas de tempo) 

Identificar e reproduzir a sequência dos fatos, 
utilizando expressões que marquem a passagem 
do tempo (antes, depois, ontem, hoje, amanhã, 
antigamente...). 

Reescrita de textos 
Reescrever textos narrativos literários, lidos pelo 
professor, observando a forma e composição 
(personagens, enredo, tempo e espaço). 

Revisão de texto 

Reler e revisar os textos produzidos, individual e 
coletivamente, para corrigi-los e aprimorá-los, fazendo 
cortes, acréscimos, reformulações, correções de 
ortografia e pontuação. 

Gêneros textuais: 
Cartazes, crônicas, charges e outros que julgar pertinentes. 
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4.2. Arte 

Arte sempre foi um meio de registro da mais pura expressão humana. Perpetua 

sentimentos, ideias e valores presentes em tempos históricos e contextos específicos. 

Portanto, é fonte de humanização pois, por meio dela, o ser humano se torna 

consciente, percebendo-se e interrogando-se para compreender sua existência e a do próprio 

mundo.  

Ao criar o sujeito inventa, modifica, registra, comunica, desestabiliza e eterniza, assim 

como desnaturaliza as obviedades atribuídas aos objetos e às coisas, desafiando, expondo 

contradições, emoções e os sentidos de suas criações. Sendo assim, é de fundamental importância 

que a escola - local de formação integral - possibilite a aprendizagem da área do conhecimento de 

modo a expandir os sentidos e visões de mundo, a fim de aguçar o espirito crítico para que o aluno 

possa perceber-se como sujeito de sua realidade histórica. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96), torna obrigatório o 

ensino do componente curricular Arte e reconhece a importância dos conhecimentos artísticos para 

a constituição de um sujeito crítico, reflexivo, criativo e participativo nas ações cotidianas.  

§2º O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá 

componente curricular obrigatório da educação básica. (BRASIL, 1996, p.19) 

§6º As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que 

constituirão o componente curricular de que trata o § 2º deste artigo. (BRASIL, 

1996, p.20) 

Já a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017), estabelece o conjunto de 

aprendizagens essenciais em Arte e incluí o componente curricular no macro campo das 

linguagens, juntamente com Língua Portuguesa e Educação Física. Sobre as linguagens, a BNCC 

aponta que: 
 

[...] antes articuladas, passam a ter status próprios de objetos de conhecimento 

escolar. O importante, assim, é que os estudantes se apropriem das 

especificidades de cada linguagem, sem perder a visão do todo no qual elas estão 

inseridas. (BRASIL, 2018, p.61) 

A BNCC ainda indica quais linguagens da Arte deverão ser exploradas durante os estudos, 

sendo elas as Artes Visuais, a Dança, a Música e o Teatro, através da articulação das diferentes 

linguagens (sem perder de vista a singularidade de cada uma delas), em prol da ampliação do 

diálogo entre as produções artísticas de diferentes tempos e culturas, em uma perspectiva 

dialógica. 

As diferentes linguagens artísticas possibilitam o desenvolvimento e a ampliação do 

repertório cultural das crianças. Daí surge a necessidade de se trabalhar a dimensão artístico-

A 
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cultural na formação dos alunos, trilhando o caminho na direção de questões relativas ao acesso, 

à apropriação e ressignificação da produção artística já existente, visto que a experimentação de 

tais procedimentos possibilitará o despertar da sensibilidade estética e criativa, além de acarretar 

no desenvolvimento das 9 competências específicas para o componente curricular indicados 

através da BNCC. 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE ARTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

1. Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e 

culturais do seu entorno social, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais 

brasileiras e de diversas sociedades, em distintos tempos e espaços, para reconhecer 

a arte como um fenômeno cultural, histórico, social e sensível a diferentes contextos 

e dialogar com as diversidades. 

2. Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas, 

inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e 

comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas condições particulares de 

produção, na prática de cada linguagem e nas suas articulações. 

3. Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais – especialmente aquelas 

manifestas na arte e nas culturas que constituem a identidade brasileira –, sua 

tradição e manifestações contemporâneas, reelaborando-as nas criações em Arte. 

4. Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, 

ressignificando espaços da escola e de fora dela no âmbito da Arte. 

5. Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação 

artística. 

6. Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo, de 

forma crítica e problematizadora, modos de produção e de circulação da arte na 

sociedade. 

7. Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e 

culturais, por meio de exercícios, produções, intervenções e apresentações artísticas. 

8. Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas 

artes. 

9. Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e 

imaterial, com suas histórias e diferentes visões de mundo. 

BNCC, 2017, p. 196. 

 

Além das competências, a BNCC ainda apresenta as seis dimensões do conhecimento que 

devem ser consideradas no momento do planejamento das aulas. Estas são indissociáveis e devem 

ser abordadas de forma simultânea, permeando o processo de ensino e aprendizagem em Arte, 

sendo elas: 

 Criação: processo de produção, construção e ressignificação dos objetos. Refere-se, 

fundamentalmente, ao fazer artístico; 

 Crítica: posicionamento diante dos objetos visuais, cênicos, musicais e danças analisadas. 

Impressões e compreensões estabelecidas no decorrer dos estudos das produções artísticas; 
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 Estesia: refere-se à experiência sensível dos sujeitos em relação ao espaço, ao tempo, ao som, 

à ação, às imagens, ao próprio corpo e aos diferentes materiais; 

 Expressão: é a capacidade de exteriorizar, manifestar as ideias mais subjetivas através da 

linguagem artística utilizando as técnicas, vocabulários para a criação e produção da 

linguagem; 

 Fruição: apreciação, deleite, sensibilização ou mesmo estranhamento durante a participação 

em práticas artísticas; 

 Reflexão: É a atitude de perceber, analisar e interpretar as manifestações artísticas e culturais, 

seja como criador, seja como leitor. 

BNCC, 2017, p. 192 e 193. 

 

LINGUAGENS ARTÍSTICAS 

O referencial curricular do componente Arte, organizado de modo a contemplar as 4 

linguagens artísticas denotadas através da BNCC, deverão servir como esteio para a organização 

do planejamento das aulas. A seguir, salienta-se a definição de cada uma das linguagens, assim 

como a instrução quanto ao trabalho com o tópico das Artes Integradas. 

 
1. ARTES VISUAIS 

A expressão visual comunica e produz sentidos e visões de mundo, sendo, deste modo, 

produto cultural da sociedade em diferentes tempos. Na escola, o trabalho com a criação e 

percepção da linguagem visual implica em estabelecer relações entre a história da Arte e dos 

movimentos artísticos com os elementos que a constituem. Estes elementos básicos, em 

consonância, formam a expressão visual na arte, implicando na grande variedade de técnicas e 

estilos utilizados ao decorrer dos tempos. 

2. TEATRO 

O teatro é uma expressão multissensorial, ou seja, sua prática possibilita a exploração e 

articulação de diferentes linguagens artísticas como esteio para alcance de suas habilidades (visual: 

cenário, figurino; música: trilha sonora; dança: performance – por exemplo). Nessa experiência, o 

corpo é um lugar de criação ficcional de tempos, espaços e sujeitos diferentes de si próprios. Na 

escola, o ensino do teatro deve partir do faz de conta (que as crianças já utilizam através dos jogos 

simbólicos) e dos jogos dramáticos (teatrais). 

3. MÚSICA 

A música enquanto manifestação artística, utiliza a audição como experiência sensorial. 

Através dos sons, os sujeitos expressam ideias, sentimentos, críticas e interagem com o mundo, 

ganhando significados subjetivos e sociais. Ouvindo sons, criando músicas e interpretando 

152



 

 
Referenciais Curriculares de Arte        

 

canções, educandos e educadores podem compreender o seu entorno musical, o contexto onde 

vivem e construir sua expressão interagindo com o mundo, alfabetizando-se musicalmente. 

 

4. DANÇA 

A dança explora a expressão do movimento corporal ao mesmo tempo que expõem ideias, 

sentimentos, emoções e valores. Sua origem remete aos primórdios da civilização, sendo 

provavelmente, a forma mais antiga de expressão da humanidade, presente em cerimônias 

religiosas ou ritos de guerra e colheita. Na escola, o trabalho deverá ser encaminhado para além 

da simples representação de gestos e movimentos acompanhados de música (coreografias), visto 

que dançar é mais do que fazer movimentos aleatórios: é pensar e interpretar sentimentos com o 

corpo, estabelecendo relações harmônicas com o espaço e o tempo.  

 

ARTES INTEGRADAS 

As artes integradas exploram e possibilitam a articulação entre as diferentes linguagens 

artísticas (artes visuais, teatro, música e dança).  

As linguagens integradas são a forma de expressão infantil mais característica. 

Ao desenhar, o corpo da criança se movimenta. Ao dançar, ela cana. Ao contar 

um fato, a encenação se faz. Ao brincar de faz de conta, imagina e cria. Por isso, 

ao abordar essas formas de arte que mesclam as linguagens durante a educação 

em arte dos estudantes, ganhamos a oportunidade de aproximá-los ainda mais 

dos saberes da arte. (POUGY, 2017, p. 25). 

Para o trabalho com Arte em uma 

perspectiva integrada, orienta-se que os docentes 

desenvolvam planos de trabalho a partir da escolha 

de temas geradores, que possibilitem a articulação 

das 4 linguagens no decorrer do desenvolvimento 

das atividades. Portanto, faz-se necessário 

desenvolver um projeto de trabalho. 

Os projetos, diferentemente de outros modos de organização do trabalho, partem da 

premissa da escolha do tema. Este, deve dialogar com as práticas e vivências da comunidade 

escolar como um todo, e partir do universo cultural dos próprios alunos. 

Em cada nível e etapa da escolaridade, essa escolha adota características 

diferentes. Os alunos partem de suas experiências anteriores, da informação que 

têm sobre os Projetos já realizados ou em processo de elaboração por outras 

classes [...]. Dessa forma, o tema pode pertencer ao currículo oficial, proceder 

de uma experiência comum [...], originar-se de um problema proposto pelo 

professor ou emergir de uma questão que ficou pendente em outro projeto. 

[...] 

ARTES 
INTEGRADAS

Artes Visuais

TeatroMúsica

Dança

153



 

 
Referenciais Curriculares de Arte        

 

O critério de escolha de um tema pela turma, não se baseia num “porque 

gostamos”, e sim em sua relação com os trabalhos e temas precedentes, porque 

permite estabelecer novas formas de conexão com a informação e a elaboração 

de hipóteses de trabalho, que guiem a organização da ação. Na etapa inicial, 

uma função primordial do docente é mostrar ao grupo ou fazê-lo descobrir as 

possibilidades do Projeto proposto (o que se pode conhecer), para superar o 

sentido de querer conhecer o que já sabem. 

Posterior a escolha do tema norteador do projeto, o docente deverá verificar as diversas 

possibilidades de articulação dos objetos do conhecimento das diferentes linguagens.  

SUGESTÕES DE TEMAS 

Brincadeiras e brinquedos da cultura infantil 

Festejos brasileiros 

Folclore brasileiro 

Arte e cultura indígena 

Arte e cultura africana/afro-brasileira 

Arte e cultura do Paraná 

Minha cidade, minha história: arte no município de Ponta Grossa 

Arte por toda pArte 

Arte no Brasil: os grandes mestres das artes 

Nossa manifestação artística: o Carnaval 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: A ABORDAGEM TRIANGULAR 

Em uma perspectiva contemporânea de arte-

educação, os estudos dos diferentes objetos de conhecimento 

deverão ser permeados por três ações. De acordo com 

Barbosa e Cunha (1987), estas ações compõem a abordagem 

triangular para o ensino/aprendizagem em Arte. Observe o 

esquema ao lado: 

Mas no que consiste a abordagem triangular? 

 LER: observar e interpretar uma obra, para reconhecer os elementos formais de cada 

linguagem artística, como ouvir músicas, apreciar telas, assistir peças teatrais ou de dança; 

 CONTEXTUALIZAR: compreender o contexto histórico, o artista, a temática e conteúdo das 

obras estudadas. Como surgiu? Qual era a intenção do artista ao produzir a obra? Em qual 

contexto social, cultural e histórico a obra foi produzida? Quais são as possibilidades de relação 

do contexto de produção com os dias atuais? 

 FAZER: produzir arte considerando ideias e conhecimento dos alunos (cantar músicas, 

compor imagens, produzir gestos para dança, brincar de faz de conta e com jogos simbólicos).  

LER

CONTEXTUALIZARFAZER
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A abordagem triangular, apesar de apresentar três etapas, não traz relação hierárquica, não 

existindo ordem de início, meio e fim para que o trabalho seja desenvolvido. Rizzi (2008), citado 

através do Caderno 6 do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (2015, p. 37), apresenta 

as diferentes possibilidades para que sejam planejadas as atividades conforme a abordagem: 

 

Sequência 1 LER FAZER CONTEXTUALIZAR 

Sequência 2 FAZER LER CONTEXTUALIZAR 

Sequência 3 CONTEXTUALIZAR FAZER LER 

Sequência 4 LER CONTEXTUALIZAR FAZER 

Sequência 5 CONTEXTUALIZAR LER FAZER 

Sequência 6 FAZER CONTEXTUALIZAR LER 

 

 

Sendo assim, todas as atividades propostas para estudo na disciplina deverão considerar a 

abordagem triangular para efetivação dos objetos de estudo denotados no referencial curricular de 

Arte. 

 

OBJETIVOS DO 1° CICLO 

O ensino da arte no Ciclo da alfabetização, tem como objetivo sistematizar os 

conhecimentos, simbologias e práticas que os alunos já apreenderam em seu ambiente familiar e 

na Educação Infantil. Assim, ao compreender (ler e contextualizar) o acervo artístico cultural 

produzido pela humanidade, bem como exercitar o processo criativo (fazer), o aluno tem a 

possibilidade de ressignificar sua visão de mundo, e começar a construir e a expressar sua 

simbologia. 

[...] O ensino da arte deve assegurar aos alunos a possibilidade de se expressar 

criativamente em seu fazer investigativo, por meio da ludicidade, propiciando 

uma experiência de continuidade em relação à educação Infantil...Tendo em 

vista o compromisso de assegurar aos alunos o desenvolvimento das 

competências relacionadas à alfabetização e ao letramento, sobretudo nos dois 

primeiros anos do Ensino fundamental, o componente Arte, ao possibilitar o 

acesso à leitura, à criação e à produção nas diversa linguagens artísticas, 

contribui para o desenvolvimento de habilidades relacionadas tanto à linguagens 

verbal quanto às linguagens não verbais. (BRASIL, 2018, p. 197) 

Os alunos ao concluírem o primeiro ciclo (1º, 2º e 3º ano) do Ensino Fundamental na área 

de Arte deverão ser capazes de: 

 Conhecer, explorar, analisar, contextualizar pesquisar e apreciar as diversas 

manifestações/expressões artísticas e culturais das diferentes matrizes estéticas nas 
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diferentes linguagens inclusive as integradas e identificar seus locais de produção e 

exposição; 

 Reconhecer a importância da arte e compreendê-la como linguagem; 

 Verbalizar suas percepções, sentimentos e pensamentos ao interagir com diferentes 

manifestações artísticas; 

 Vivenciar e explorar de forma lúdica sua expressividade, sua criação e sua imaginação 

ressignificando sua visão do mundo da arte; 

 Iniciar a compreensão, leitura e utilização dos elementos básicos que constituem as 

linguagens artísticas; 

 Participar de práticas diversificadas de produções artísticas-culturais, desenvolvendo sua a 

autonomia e expressividade em produções individuais e coletivas. 

 

OBJETIVOS DO 2° CICLO 

Assim como nas demais linguagens, o segundo ciclo do Ensino Fundamental I tem como 

objetivo introduzir e aprofundar conhecimentos novos, trabalhar, retomar e principalmente 

consolidar aprendizagens efetuadas no primeiro ciclo: 

 Relembrar e fruir as diversas manifestações/expressões artísticas e culturais das diferentes 

matrizes estéticas nas diferentes linguagens inclusive as integradas e reconhecer seus locais 

de produção e exposição. 

 Retomar a importância da arte como linguagem. 

 Trabalhar suas percepções, sentimentos e pensamentos ao interagir com diferentes 

manifestações artísticas. 

 Consolidar a compreensão, leitura e utilização dos elementos básicos que constituem as 

linguagens artísticas. 

 Participar de exercícios de produções artísticas/culturais, desenvolvendo sua a autonomia, 

a crítica, a autoria e a expressividade em produções individuais e coletivas. 

 Utilizar recursos tecnológicos para registro, produção e criação artística. 

 Ampliar sua visão de mundo (questões políticas, sociais, econômicas, científicas, 

tecnológicas e culturais) ao contextualizar, interpretar, intervir, produzir e criar produções 

artísticas. 

 

AVALIAÇÃO 

Superando antigas concepções do ensino da arte (como meio, fim ou livre expressão) 

acredita-se ser fundamental uma contínua avaliação do processo de ensino-aprendizagem. 

Lembrando que o “belo” é relativo ao tempo e espaço, e que nem sempre a arte tem como objetivo 
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alcançar o padrão de beleza atual, sua verdadeira função é expressar e ressignificar. Portando a 

avaliação em arte não tem como objetivo avaliar a estética das produções dos alunos, mas sim a 

expressão e ressignificação dos pensamentos, emoções e ideias dos educandos. 

A partir dessa concepção, torna-se possível avaliar o aluno não apenas por seu produto 

final, mais sim por seu processo, evolução, construção e reconstrução de conceitos. “Avaliar é o 

ato de diagnosticar uma experiência, tendo em vista reorientá-la para produzir o melhor resultado 

possível; por isso, não é classificatória nem seletiva, ao contrário, é diagnóstica e inclusiva”. 

(LUCKESI, 2002, p. 79) 

Portanto o portfólio deve ser utilizado como instrumento de avaliação, entendido não 

apenas como uma coletânea de atividades, mas sim como um conjunto de registros da evolução 

dos alunos. Em síntese, o instrumento deve conter o registo das atividades, impressões dos 

educandos, auto avaliação e anotações feitas pelo professor onde sejam apontados os avanços 

individuais e coletivos alcançados referentes as habilidades do trimestre, bem como os meios e 

caminhos que o aluno deve seguir para avançar. 

Além do portfólio, os pareceres serão uma forma de registro das habilidades que os alunos 

alcançaram no decorrer do ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
 

Professoras Carla Renata Filipak Marciniuk (Escola Ana de Barros), Célia Aparecida Scheifer (Escola Othon), 

Elisângela Hilgenberg Dezulinski (Escola Carlos), Josely Ribeiro da Costa (Escola Orival), Kelly Vieira Baba 

(Escola Mª Vitória), Márcia Martins Gonçalves (Escola Otacília), Milene Karau Pereira e Tatiana Castanho S. 

Fernandes (Escola Égdar Zanoni), gratidão pela contribuição na readequação do referencial curricular do componente.
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Linguagens: Arte 

1º ANO - 1º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

 ARTES 
VISUAIS 

Contextos e práticas 

- O que é Arte Visual? 

- História da Arte: 

 Arte pré-histórica. 

Identificar e apreciar formas 
distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório 
imagético. 

Propor atividades de identificação da Arte Visual como linguagem não verbal; 

Apresentar vídeos sobre as diferentes manifestações artístico-visuais 
presentes nas diversas culturas para introdução ao conteúdo; 

Propor atividades de identificação da Arte Visual como linguagem não verbal; 

Explicar o contexto de produção da arte pré-histórica e a relação ritualística 
das produções; 

Apresentar imagens das artes rupestres encontradas nas cavernas e discutir 
sobre as percepções dos alunos acerca do que foi observado; 

Criar “linha do tempo” da história da arte. 

Elementos da linguagem 

- Ponto, linha e forma. 
Explorar e reconhecer elementos 
constitutivos das artes visuais. 

Propor atividades de produção de artes gráficas, que utilizem os elementos 
básicos das artes visuais: ponto3, linha4 e forma5. 

Materialidades e processos de 

criação 
 

- Desenho e pintura; 

- Técnicas de pintura; 

- Materialidades para 

produção artístico-visual. 

Utilização da: 

Experimentar diferentes formas de 
expressão artística, fazendo uso 
sustentável de materiais, 
instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não 
convencionais. 

Experimentar a criação em artes 
visuais de modo individual, 
coletivo e colaborativo, explorando 

Propiciar a possibilidade de criação livre (sem intervenção do professor), a 
partir do direcionamento da temática, com sugestões de recursos para 
criação; 

Explorar diversas propostas de recursos para a prática da pintura e do 
desenho: pigmento e aplicação - lápis de cor, giz, pincel, esponja, canetinha, 
etc.; suporte - de diferentes tamanhos e texturas, papéis com diferentes 
gramaturas, areia, cartolina, folhas, lixa, tela, etc.; 

Representar, por meio de desenhos, histórias ouvidas e situações 
vivenciadas; 

Realizar ditado de desenhos; 

                                                           
3 Mais informações sobre Ponto disponíveis em: http://douglasdim.blogspot.com/2011/09/o-ponto.html.    
4 Mais informações sobre Linha disponíveis em: http://douglasdim.blogspot.com/2011/09/linha.html.  
5 Mais informações sobre Forma disponíveis em: http://douglasdim.blogspot.com/2011/09/forma.html.  
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 Régua; 
 Tesoura; 
 Cola; 
 Pincel; 

 Tinta. 

diferentes espaços da escola e da 
comunidade. 
Dialogar sobre a sua criação e as 
dos colegas, para alcançar 
sentidos plurais. 

Realizar desenho gêmeo: uma criança copia o desenho da outra; 

Propor desenhos de memória, observação e imaginação6; 

Promover exposições que exaltem as produções dos alunos baseadas em 
nomes expoentes das artes visuais; 

Propor que cada aluno produza um desenho; pedir para que as crianças 
troquem seus desenhos uns com os outros para que outro colega realize a 
pintura; 

Propor discussões sobre as produções entre os alunos, salientando os 
detalhes, formas, cores e outros elementos que foram utilizados na produção; 

Produzir texto coletivo sobre a experiência criativa e técnicas estudadas; 

Propor atividades onde sejam explorados os principais recursos para a 
produção artística, como a utilização da régua, tesoura, cola, pincel e tinta. 

TEATRO 

Contextos e práticas 

- O que é Teatro? 

- Teatro de bonecos. 

Reconhecer e apreciar formas 
distintas de manifestações do 
teatro presentes em diferentes 
contextos, aprendendo a ver e a 
ouvir histórias dramatizadas e 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório ficcional. 

Apresentar vídeos sobre o teatro (o que é o teatro, como, onde e quando 
surgiu?);  

Apresentar vídeos de peças teatrais (com ênfase em peças criadas a partir da 
literatura infantil); 

Explicar o que é teatro de bonecos e apresentar vídeos de peças teatrais 
utilizando este recurso. 

Elementos da linguagem e 
Processos de criação 

 

- Jogos simbólicos: Mímica; 

- Recursos: bonecos. 

- Personagem: expressão 

facial. 

Descobrir teatralidades na vida 
cotidiana, identificando elementos 
teatrais (variadas entonações de 
voz, diferentes fisicalidades, 
diversidade de personagens e 
narrativas etc.). 

Experimentar o trabalho 
colaborativo, coletivo e autoral em 
improvisações teatrais e 
processos narrativos criativos em 
teatro, explorando desde a 
teatralidade dos gestos e das 
ações do cotidiano até elementos 
de diferentes matrizes estéticas e 
culturais. 

Exercitar a imitação e o faz de 
conta, ressignificando objetos e 
fatos e experimentando-se no 
lugar do outro, ao compor e 

Realizar jogos dramáticos/simbólicos;  

Imitar cenas e situações do cotidiano; 

Realizar mímicas; 

Imitar animais e seus sons; 

Ao contar histórias para os alunos, imitar a gestualidade dos personagens 
assim como entonação de voz, etc.;  

Brincar de faz-de-conta (propiciar temas para direcionar a brincadeira);  

Sortear fichas com nomes de animais, personagens e situações para que os 
alunos dramatizem;  

Brincar livremente utilizando bonecos;  

Dramatizar brincadeiras de roda, acontecimentos e histórias lidas pelo (a) 
professor (a); 

Falar cochichando, cantando; 

Desenvolver expressões faciais e vocais; 

Observar no espelho as diferentes expressões; 

                                                           
6 Exemplos: desenho de memória: “Desenhe seu bichinho de estimação, relembrando como ele é”; desenho de observação: “Observando-se no espelho, desenhe um autorretrato”; desenho de 

imaginação: “Imagine que seus colegas fizeram uma visita em sua casa. Desenhe este momento”.  
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encenar acontecimentos cênicos, 
por meio de músicas, imagens, 
textos ou outros pontos de partida, 
de forma intencional e reflexiva. 

Contar histórias utilizando somente mímicas; 

Vivenciar teatro humano. 

MÚSICA 

Contextos e práticas 

- O que é Música? 

- Música dos povos 
primitivos.7 

Identificar e apreciar criticamente 
diversas formas e gêneros de 
expressão musical, reconhecendo 
e analisando os usos e as funções 
da música em diversos contextos 
de circulação, em especial, 
aqueles da vida cotidiana. 

Compreender a função social da música para os povos primitivos (função 
ritualística); 

Assistir clipes infantis de diferentes gêneros musicais; 

Através de rodas de conversas, leitura do dicionário e de textos explicativos, 
explicitar o que é Música e a sua importância; 

Após assistir/ouvir peças musicais questionar: 

- O que estavam fazendo? 

- O que eram aqueles objetos que produziam som? 

- Os movimentos que eles faziam para tocar eram iguais? 

- Como eles eram (idade, gênero)? 

- Como estavam vestidos? 

- Onde eles estavam? 

- Eles pareciam saber o que estavam fazendo? 

- Pareciam ter ensaiado/estudado antes da apresentação? 

Com os resultados das perguntas e com o auxílio de textos informativos, 
explicar o ofício dos músicos; 

Ouvir e cantar diferentes músicas. 

 

Elementos da linguagem  

- Propriedades do som: 
Som/silêncio. 

 
Perceber e explorar os elementos 
constitutivos da música, por meio 
de jogos, brincadeiras, canções e 
práticas diversas de 
composição/criação, execução e 
apreciação musical. 

Brincar de dança da cadeira (noções de som/silêncio); 

Brincar de estátua (noções de som/silêncio); 

Realizar brincadeiras cantadas e cantigas de roda que evidenciem as pausas 
(silêncio); 

                                                           
7 Como não há registro áudio ou visual dessa época, as conclusões de como era a música foram tiradas de pinturas rupestres e artefatos arqueológicos encontrados, como instrumentos feitos de 
ossos. Imagina-se que utilizavam instrumentos de percussão como tambores e chocalhos feitos com sementes e pedras. A música fazia parte de rituais, geralmente associada à dança, composta 
também com percussão corporal e ostinatos rítmicos e vocais. 
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Materialidades e processos de 

criação 

 

- Sons corporais; 

- Paisagem sonora 
(percepção dos sons 
ambientais, dos animais e 
dos objetos). 

Explorar fontes sonoras diversas, 
como as existentes no próprio 
corpo (palmas, voz, percussão 
corporal), na natureza e em 
objetos cotidianos. 

Experimentar improvisações, 
composições e sonorização de 
histórias, entre outros, utilizando 
vozes, sons corporais de modo 
individual, coletivo e colaborativo. 

Explorar espaços a fim de perceber os sons ambientes (vozes, corpo e 
materiais sonoros), associando-os à fonte sonora; 

Confeccionar uma caixa musical, contendo imagens pessoas, animais e 
objetos que produzam som para que os alunos vocalizem: 

 

Exemplo de caixa musical 

Contar histórias e solicitar que os alunos criem a sonorização. Exemplo: som 
da chuva, passos, galo cantando, chorando, fechando a porta, etc.; 

Contar histórias e solicitar que os alunos sonorizem com voz e com sons 
corporais. 

Registro musical 

- Representação gráfica de 

sons. 

Explorar diferentes formas de 
registro musical não convencional, 
bem como procedimentos e 
técnicas de registro em áudio e 
audiovisual. 

Representar os sons escutados na escola (pátio, saguão, etc.), através do 
desenho da sua fonte sonora; 

Criar símbolos para os sons ouvidos na escola. Exemplo:  

Vozes de 
criança 

Sinal/Sino 
Vozes dos 
professores 

Sons da quadra 
de esportes 

    
 

DANÇA 

Contextos e práticas 

- O que é dança? 

- Danças primitivas8. 

Experimentar e apreciar formas 
distintas de manifestações da 
dança presentes em diferentes 
contextos, cultivando a percepção, 
o imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório corporal. 

Assistir apresentações de dança ao vivo ou gravadas oriundas das mais 
diversas épocas, lugares e grupos sociais; 

Através de rodas de conversas, leitura do dicionário e de textos explicativos, 
explicitar o que é Dança e a sua importância; 

Ver imagens de pinturas rupestres que possam ter representando movimentos 
dançados; 

                                                           
8 Assim como a música, o único registro que temos da dança primitiva são os da arte rupestre. Esses desenhos nas paredes das cavernas representam cenas de pessoas em roda, correndo, 
saltando, dançando em volta de animais, imitando suas posturas e movimentos, vestindo suas peles. Eram rituais que, acreditavam evitar, que eventos naturais prejudicassem a caça, pesca e 
colheita. Como eram nômades, as danças adquiriram caráter de oferenda para festejar o plantio, a colheita e a fertilidade do rebanho. 
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Propor atividades de reflexão acerca da função social da dança para os povos 
primitivos, denotando a relação ritualística da produção artística. 

Elementos da linguagem e 
Processos de criação 

 

- Ações básicas corporais; 

- Dança como integração e 
convívio social. 

Experimentar diferentes formas 
de orientação no espaço 
(deslocamentos, planos, direções, 
caminhos etc.) na construção do 
movimento dançado. 

Discutir, com respeito e sem 
preconceito, as experiências 
pessoais e coletivas em dança 
vivenciadas na escola. 

Realizar movimentos a partir de comandos, do/a professor/a e colegas, assim 
como fichas com ilustrações (arrastar, enrolar, engatinhar, arremessar, chutar, 
esticar, dobrar, torcer, correr, sacudir, saltar, etc.);  

Brincar de siga o/a mestre: o/a mestre deverá dar os comandos; 

Criar passos de dança a partir da observação das pinturas rupestres e o 
contexto social dos povos primitivos. 
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Linguagens: Arte 

1º ANO - 2º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

ARTES VISUAIS 

Contextos e práticas 

- Ofício da Pintura; 

- Obras visuais: Pintura. 

Identificar e apreciar formas 
distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório 
imagético. 

Reconhecer e analisar a influência 
de distintas matrizes estéticas e 
culturais das artes visuais nas 
manifestações artísticas das 
culturas locais, regionais e 
nacionais. 

Explicar sobre o que é Pintura: contar sobre o histórico, mencionar os 
materiais comumente utilizados, expor obras expoentes; 

Explicar aos alunos sobre o ofício dos/das pintores/pintoras (pessoas que 
criam e desenvolvem suas artes utilizando como elemento básico o 
pigmento sobre suporte); 
Convidar pintores/pintoras para relato de suas experiências no ofício da 
pintura; criar composições visuais e textos coletivos a partir das obras 
dos/das artistas.  

Elementos da linguagem 

- Cor: cores primárias. 
Explorar e reconhecer elementos 
constitutivos das artes visuais. 

Apresentar as três cores primárias9 aos alunos: 
 

   

Amarelo, laranja e vermelho 
 

Levar para aula, imagens de obras onde foram utilizadas somente (ou 
predominantemente) cores primárias para composição; 

Ouvir e cantar com os alunos a música “Cores primárias”. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=hDogE5THWvA. 

Materialidades e processos de 

criação 
 

- Desenho e pintura; 

Experimentar diferentes formas de 
expressão artística, fazendo uso 
sustentável de materiais, 
instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não 
convencionais. 

Propiciar a possibilidade de criação livre (sem intervenção do professor), a 
partir do direcionamento da temática, com sugestões de recursos para 
criação; 

Explorar diversas propostas de recursos para a prática da pintura e do 
desenho: pigmento e aplicação - lápis de cor, giz, pincel, esponja, 

                                                           
9 Cores primárias são conjuntos de cores que podem ser combinadas para criar outras cores. 
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- Materialidades para 

produção artístico-visual. 

Utilização da: 

 Régua; 
 Tesoura; 
 Cola; 
 Pincel; 

 Tinta. 

Experimentar a criação em artes 
visuais de modo individual, 
coletivo e colaborativo, explorando 
diferentes espaços da escola e da 
comunidade. 

Dialogar sobre a sua criação e as 
dos colegas, para alcançar 
sentidos plurais. 

canetinha, etc.; suporte - de diferentes tamanhos e texturas, papéis com 
diferentes gramaturas, areia, cartolina, etc.; 

Representar por meio de desenhos, histórias ouvidas e situações 
vivenciadas; 

Realizar ditado de desenhos; 

Realizar desenho gêmeo: uma criança copia o desenho da outra; 

Propor desenhos de memória, observação e imaginação; 

Montar exposições baseadas em artistas ou somente com o intuito de exaltar 
as produções artísticas dos alunos. 

Pintar, utilizando lápis de cor, tinta, giz, canetinha (etc.), desenhos 
produzidos pelos alunos; 

Pintar utilizando somente cores primárias, preferencialmente com tinta 
guache; 

Propor atividades onde sejam explorados os principais recursos para a 
produção artística, como a utilização da régua, tesoura, cola, pincel e tinta. 

TEATRO 

Contextos e práticas 

- Teatralidades na literatura 
infantil das diferentes 
culturas; 

- Vida e obra dos grandes 
mestres do teatro10. 

Reconhecer e apreciar formas 
distintas de manifestações do 
teatro presentes em diferentes 
contextos, aprendendo a ver e a 
ouvir histórias dramatizadas e 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório ficcional. 

Apresentar aos alunos vídeos de apresentações teatrais a partir do contexto 
da literatura infantil presentes nas diferentes culturas; 

Propor a produção de textos coletivos sobre as peças assistidas a partir de 
questionamentos como:  

- Enredo: qual história foi representada? 

- Personagens: quais eram os principais? 

- Espaço cênico: onde a história foi representada?  

- Direção: quem dirigiu a peça? 

Apresentar aos alunos a trajetória artística dos grandes nomes do teatro, em 
contextos regionais ou nacionais; 

Mostrar imagens de diretores, dramaturgos, atores e atrizes do teatro, em 
contextos regionais ou nacionais; 

Produzir textos coletivos a partir da trajetória artística dos grandes nomes do 
teatro. 

Materialidades e processos de 

criação 
 

- Jogos simbólicos: 
brincadeiras de faz-de-
conta. 

Descobrir teatralidades na vida 
cotidiana, identificando elementos 
teatrais (variadas entonações de 
voz, diferentes fisicalidades, 
diversidade de personagens e 
narrativas etc.). 

 
Realizar jogos dramáticos/simbólicos;  

Durante contação de histórias, imitar a gestualidade dos personagens 
assim como entonação de voz, etc.; 

Brincar de faz-de-conta (propiciar temas para direcionar a brincadeira); 

                                                           
10 Sugestão: Lúcia Benedetti (1914-1998) é tida como a precursora do teatro infantil no Brasil com a estreia da peça O Casaco Encantado (1948), encenado pela Companhia Artistas Unidos. Lançou 

as bases do que hoje é considerado dramaturgia infantil brasileira, buscando, a partir de então, em todos os seus espetáculos para essa faixa de público, a mesma qualidade cênica e literária das 
apresentações voltadas para adultos. Mais informações em: http://cbtij.org.br/lucia-benedetti/. 
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- Brincadeiras infantis e suas 
possibilidades cênicas 
(brincadeiras tradicionais da 
cultura brasileira). 

 

Experimentar o trabalho 
colaborativo, coletivo e autoral em 
improvisações teatrais e 
processos narrativos criativos em 
teatro, explorando desde a 
teatralidade dos gestos e das 
ações do cotidiano até elementos 
de diferentes matrizes estéticas e 
culturais. 

Exercitar a imitação e o faz de 
conta, ressignificando objetos e 
fatos e experimentando-se no 
lugar do outro, ao compor e 
encenar acontecimentos cênicos, 
por meio de músicas, imagens, 
textos ou outros pontos de partida, 
de forma intencional e reflexiva. 

Experimentar possibilidades 
criativas de movimento e de voz 
na criação de um personagem 
teatral, discutindo estereótipos. 

Imitar animais e seus sons; 

Disponibilizar, em uma caixa, imagens de pessoas em determinadas 
situações; sortear uma imagem; explorar com as crianças sobre as 
expressões notadas nas imagens e representa-las; 

Imitar cenas e situações do cotidiano;  

Dramatizar brincadeiras populares brasileiras; 

Pesquisar as brincadeiras populares da cultura brasileira; criar lista das 
principais (produção textual coletiva); encenar e brincar livremente a partir 
do que foi pesquisado. 

MÚSICA 
Contextos e práticas 

- Profissional: Músico. 

Identificar e apreciar criticamente 
diversas formas e gêneros de 
expressão musical, 
reconhecendo e analisando os 
usos e as funções da música em 
diversos contextos de circulação, 
em especial, aqueles da vida 
cotidiana. 

Assistir clipes infantis de diferentes gêneros musicais (ênfase em cantigas 
populares/folclóricas); 

Explicar sobre o ofício dos músicos, seu artefato de trabalho (a música); 

Estudar a trajetória artística de diferentes artistas da música (ênfase em 
nomes expoentes do contexto brasileiro); 

Mostrar vídeos de shows, apresentações ao vivo e outras situações musicais 
que demonstrem a vivência dos artistas da música; 

Ouvir e cantar diferentes músicas. 

 

 

Elementos da linguagem 

- Propriedades do som: 

 Timbre; 
 Intensidade. 
 

Perceber e explorar os elementos 
constitutivos da música, por meio 
de jogos, brincadeiras, canções e 
práticas diversas de 
composição/criação, execução e 
apreciação musical. 

Brincar de bingo com sons de animais, objetos ou instrumentos musicais; 

Vendar um aluno e pedir que outro fale ou toque um instrumento musical; a 
criança vendada deverá, através da escuta do som, reconhecer a voz/timbre 
do colega ou instrumento; 

Realizar brincadeiras cantadas e cantigas de roda alternando a intensidade 
(forte: volume alto, fraco: volume baixo). 
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Materialidades e processos de 
criação 

 

- Fontes sonoras: 
exploração dos sons de 
objetos como instrumentos 
alternativos. 

Explorar fontes sonoras diversas, 
como as existentes no próprio 
corpo, na natureza e em objetos 
cotidianos. 

Experimentar improvisações, 
composições e sonorização de 
histórias, entre outros, utilizando 
vozes, sons corporais de modo 
individual, coletivo e colaborativo. 

Explorar os sons do entorno da escola; as possibilidades sonoras dos 
objetos da sala, etc.; 

Explorar as possibilidades sonoras dos objetos: que sons podem ser 
produzidos com a utilização de panelas, colheres de pau, caixas, etc.; 

Tocar músicas folclóricas ou cantigas infantis utilizando objetos como fonte 
sonora; 

Pedir que cada aluno crie sequências de sons com objetos alternativos para 
que os colegas imitem. 

DANÇA 

Contextos e práticas 

- Profissional: Dançarino. 

Experimentar e apreciar formas 
distintas de manifestações da 
dança presentes em diferentes 
contextos, cultivando a 
percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o 
repertório corporal. 

Apresentar vídeos de dança e questionar: 

- Quem estava se movendo? 

- Qual era o gênero? 

- Os movimentos pareciam ensaiados? 

- Como era a roupa (figurino)? 

Com os resultados das perguntas e com o auxílio de vídeos e textos 
informativos, explicar o que fazem os/as dançarinos/as. 

Elementos da linguagem e 
Processos de criação 

 

- Movimento; 
- Improviso. 

Estabelecer relações entre as 
partes do corpo e destas com o 
todo corporal na construção do 
movimento dançado. 

Criar e improvisar movimentos 
dançados de modo individual, 
coletivo e colaborativo, 
considerando os aspectos 
estruturais, dinâmicos e 
expressivos dos elementos 
constitutivos do movimento, com 
base nos códigos de dança. 

Realizar exercícios de consciência corporal (articulação, membros, 
superfícies, cabeça, tronco); 

Brincar de boneco vivo com apoio sonoro utilizando os comandos: saltar, 
inclinar, cair, expandir, recolher, girar, gesticular, ficar parado, torcer, 
deslocar-se, transferir peso).  

Dançar livremente;  

Brincar de cantigas de roda com comandos (ex.: “A canoa virou”);  

Selecionar trechos de músicas de diferentes ritmos e realizar junto com os 

alunos os movimentos de acordo com os ritmos ouvidos. 
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Linguagens: Arte 

1º ANO - 3º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

ARTES VISUAIS 

Contextos e práticas 

- Cultura e arte dos povos 

indígenas do Brasil.11 

Identificar e apreciar formas 
distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório 
imagético. 

Reconhecer e analisar a influência 
de distintas matrizes estéticas e 
culturais das artes visuais nas 
manifestações artísticas das 
culturas locais, regionais e 
nacionais. 

Propor atividades de identificação da Arte Visual como linguagem não verbal; 

Apresentar vídeos, filmes e documentários, em DVD ou da internet, sobre a 
cultura e arte indígena, de modo a identificar as manifestações artísticas 
destes grupos; 

Observar imagens de artes indígenas, principalmente relacionada as pinturas 
corporais; 

Explicar a intenção dos indígenas quanto a representação de desenhos e 
pinturas no corpo. 

Elementos da linguagem 

- Cor: cores primárias e 
cores secundárias. 

Explorar e reconhecer elementos 
constitutivos das artes visuais. 

Revisar as cores primárias; 

Apresentar as três cores secundárias12 aos alunos: 
 

   

Laranja, verde e roxo 
 

Levar para aula, imagens de obras onde foram utilizadas somente (ou 
predominantemente) cores secundárias para composição; 

Propor atividades onde os alunos deverão utilizar somente cores secundárias 
para elaboração dos trabalhos. 

                                                           
11 Ao estudar uma cultura diferente da que fazemos parte, é fundamental um olhar de respeito pelas diferenças, evitando julgamentos prévios e pouco embasados. Converse com os alunos sobre o 
que eles entendem pelo termo “Indígena”. Este é um momento importante para esclarecer que este conceito, criado pelos europeus, homogeneizou uma série de povos com culturas diferentes. Faça 
um levantamento de quais povos indígenas seus alunos já ouviram falar, pergunte se eles sabem se têm alguma descendência indígena e se conhecem elementos da herança indígena presentes 
em nossa língua, alimentação, etc. 
12 As cores secundárias (laranja, roxo e verde) recebem essa denominação uma vez que surgem da união de duas cores primárias, misturadas em iguais proporções. 
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Materialidades e processos de 
criação 

 

- Arte indígena: pintura 

corporal13e14; 

- Brinquedos indígenas 

brasileiros. 

Experimentar diferentes formas de 
expressão artística fazendo uso 
sustentável de materiais, 
instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não 
convencionais. 

Experimentar a criação em artes 
visuais de modo individual, 
coletivo e colaborativo, explorando 
diferentes espaços da escola e da 
comunidade. 

Dialogar sobre a sua criação e as 
dos colegas, para alcançar 
sentidos plurais. 

Representar, por meio de desenhos, as pinturas corporais indígenas; 

Solicitar que os alunos pintem, utilizando os dedos ou pincéis, o corpo dos 
colegas, de modo a criar releituras e composições a partir das pinturas 
corporais indígenas; 

Apresentar os principais padrões presentes nas pinturas indígenas e seus 
significados; 

Propor a composição de padrões baseados nas dos povos indígenas; 

Propor discussões sobre as produções entre os alunos, salientando os 
detalhes, formas, cores e outros elementos que foram utilizados na produção; 

Produzir texto coletivo sobre a experiência criativa da técnica utilizada; 

Peça aos alunos que pesquisem, com auxílio dos país ou responsáveis, os 
brinquedos populares15 de origem indígena, e em sala, crie uma lista com os 
principais brinquedos pesquisados, solicitando que os alunos os representem 
por meio de desenhos; 

Produza os brinquedos pesquisados, com materiais alternativos e disponíveis 
na escola. 

TEATRO 

Contextos e práticas 

- Rituais da cultura 
indígena16. 

- Profissionais do teatro: 

 Ator e atriz. 

Reconhecer e apreciar formas 
distintas de manifestações do 
teatro presentes em diferentes 
contextos, aprendendo a ver e a 
ouvir histórias dramatizadas e 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório ficcional. 

Apresentar aos alunos vídeos dos principais rituais indígenas. Discutir sobre 
aspectos afins a prática teatral, como local (cenário), vestimentas (figurinos), 
maquiagem (pinturas), etc., assim como a função social das representações e 
seu simbolismo; 

Propor atividades de dramatização baseadas nos ritos indígenas; 

Explicar a função dos atores e atrizes do teatro; 

Criar listas com os principais nomes de atores e atrizes do teatro, no contexto 
regional ou nacional; 

Apresente, por meio de imagens impressas ou projeção em data show, 
imagens de atores e atrizes expoentes; após a observação, pergunte: “Vocês 
sabem o que é um ator/atriz? ”; “Onde costumamos ver atores e atrizes? ”; 
“Vocês já viram atores e atrizes na TV, filmes ou no teatro? “. 

                                                           
13 A pintura corporal na cultura indígena, é usada em certos rituais de acordo com o gênero e a idade. Sua finalidade é indicar os grupos sociais ou a função de cada indivíduo na tribo. As tintas 

utilizadas nessa arte são geralmente naturais, ou seja, são feitas de plantas e frutos. O jenipapo é o fruto mais utilizado para fazer tinta. Os índios a utilizam para escurecer a pele, enquanto o urucu, 
por sua vez, dá o tom vermelho. São as mulheres que pintam os corpos, cujos desenhos carregam valor simbólico, visando retratar um momento ou um sentimento específico. 
14 Sugestão: O desenho com linhas dos povos indígenas Asurini e Xingu. 
15 Mais informações disponíveis no site: https://brasileirinhos.wordpress.com/2016/04/19/brinquedos-e-brincadeiras-da-nossa-cultura-indigena/.  
16 Uma grande parte dos rituais realizados pelos diversos grupos indígenas do Brasil pode ser classificada como ritos de passagem. Os ritos de passagem são as cerimônias que marcam a mudança 
de um indivíduo ou de um grupo de uma situação social para outra. Como exemplo, podemos citar aqueles relacionados à mudança das estações, aos ritos de iniciação, aos ritos matrimoniais, aos 
funerais e outros, como a gestação e o nascimento [...]. Mais informações em: https://www.museudoindio.org.br/rituais-indigenas/.  
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 Materialidades e processos de 
criação 

 

- Espaço cênico: palco, coxia 

e plateia; 

- Brincadeiras infantis e suas 

possibilidades cênicas 

(brincadeiras tradicionais da 

cultura brasileira). 

Experimentar o trabalho 
colaborativo, coletivo e autoral em 
improvisações teatrais e 
processos narrativos criativos em 
teatro, explorando desde a 
teatralidade dos gestos e das 
ações do cotidiano até elementos 
de diferentes matrizes estéticas e 
culturais; 

Exercitar a imitação e o faz de 
conta, ressignificando objetos e 
fatos e experimentando-se no 
lugar do outro, ao compor e 
encenar acontecimentos cênicos, 
por meio de músicas, imagens, 
textos ou outros pontos de partida, 
de forma intencional e reflexiva. 

Explicar aos alunos, por meio de imagens ou visitas a teatros locais, a 
organização do espaço cênico; 

Delimitar espaços para a representação de peças teatrais e ensinar a postura 
correta da plateia diante das apresentações; 

Representar, por meio de desenhos ou maquetes, espaços teatrais notáveis 
em contextos regionais ou nacionais; 

Dramatizar brincadeiras populares brasileiras; 

Brincar de faz-de-conta (propiciar temas para direcionar a brincadeira); 

Pesquisar as brincadeiras populares da cultura brasileira; criar lista das 
principais (produção textual coletiva); encenar e brincar livremente a partir do 
que foi pesquisado. 

MÚSICA 

Contextos e práticas 

- Música indígena; 

- Cantigas populares do 
folclore brasileiro. 

Identificar e apreciar criticamente 
diversas formas e gêneros de 
expressão musical, 
reconhecendo e analisando os 
usos e as funções da música em 
diversos contextos de circulação, 
em especial, aqueles da vida 
cotidiana. 

Ouvir e cantar diferentes músicas indígenas; 

Conhecer a função social da música para os povos indígenas; 

Confeccionar instrumentos musicais com sucata (explorar as fontes sonoras 

indígenas); 

Explorar as músicas e cantigas populares do folclore brasileiro. 

 

Elementos da linguagem 

- Propriedades do som: 

 Duração. 

Perceber e explorar os elementos 
constitutivos da música, por meio 
de jogos, brincadeiras, canções e 
práticas diversas de 
composição/criação, execução e 
apreciação musical. 

Falar o próprio nome e dos colegas prolongando as sílabas (sons longos) e 
depois diminuindo (sons curtos). Exemplo: Feeee liiii peee/ Fe li pe; 

Realizar atividades de consciência sonora:  
- Observar imagens de objetos e/ou animais e denotar a duração dos sons: 

 
Bola: curto; Liquidificador: longo; Secador: longo... 
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Registro musical 

- Representação gráfica. 

Explorar diferentes formas de 
registro musical não convencional 
(representação gráfica de sons), 
bem como procedimentos e 
técnicas de registro em áudio e 
audiovisual. 

Registar sequências criadas através de desenhos. Exemplo:  

 

Registar em vídeo, áudio ou foto as produções dos alunos; mostrar para que 

eles reflitam sobre as criações. 

DANÇA 

Contextos e práticas 

- Danças indígenas. 

Experimentar e apreciar formas 
distintas de manifestações da 
dança presentes em diferentes 
contextos, cultivando a 
percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o 
repertório corporal. 

Dançar ao som de músicas indígenas; 

Recriar danças indígenas; 

Assistir vídeos sobre danças indígenas e explorar a função social da dança na 
cultura destes povos. 

Elementos da linguagem e 
Processos de criação 

 

- Dimensões do corpo: 

 Física; 
 Emocional; 
 Social. 

Estabelecer relações entre as 
partes do corpo e destas com o 
todo corporal na construção do 
movimento dançado. 

Criar e improvisar movimentos 
dançados de modo individual, 
coletivo e colaborativo, 
considerando os aspectos 
estruturais, dinâmicos e 
expressivos dos elementos 
constitutivos do movimento, com 
base nos códigos de dança. 

Explorar as dimensões utilizadas no momento da elaboração da dança: 

- Física: o corpo em movimento; 

- Intelectual: as representações criadas no imaginário antes da execução do 
movimento dançado; 

- Emocional: o/a dançarino/a expõem o seu emocional por meio da dança; 

- Social: as danças refletem os aspectos sociais nos quais o/a dançarino/a 
está fundado (observar as diferentes danças conforme gêneros musicais para 
abordar essa abordagem); 

Criar, de forma individual e/ou coletiva, movimentos dançados. 
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Linguagens: Arte 

1º ANO - 4º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

ARTES VISUAIS 

Contextos e práticas 

- Cultura e arte dos povos 

africanos17; 

- Arte afro-brasileira18. 

Identificar e apreciar formas 
distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório 
imagético. 

Reconhecer e analisar a influência 
de distintas matrizes estéticas e 
culturais das artes visuais nas 
manifestações artísticas das 
culturas locais, regionais e 
nacionais. 

Explicar, apesentar e discutir com os alunos sobre as diferentes 
manifestações artísticas dos povos africanos; 

Apresentar imagens de diferentes obras artístico visuais dos povos africanos 
e propor atividades de leitura e análise das composições; 

Discutir a relação da cultura africana com a brasileira e explicar a origem do 
termo “afro-brasileiro”; 

Valorizar, por meio do estudo, as obras artísticas dos povos e artistas 
africanos; 

Realizar atividades de leitura e contextualização de obras visuais afro-
brasileiras19. 

Elementos da linguagem 

- Cor: cores quentes e 

frias20. 

Explorar e reconhecer elementos 
constitutivos das artes visuais 

Explorar a temperatura das cores através de propostas de composição visual 
e análise de obras. 

Materialidades e processos de 
criação 

 

- Diferentes composições da 

arte africana e afro-

brasileira: 

Experimentar diferentes formas de 
expressão artística, fazendo uso 
sustentável de materiais, 
instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não 
convencionais. 

Observar imagens de máscaras e explicitar o significado das produções para 
os povos africanos; 

Produzir máscaras africanas com recursos disponíveis na escola, a partir da 
observação de imagens para oferecer referências aos alunos; 

Produzir textos coletivos acerca dos estudos sobre máscaras africanas; 

                                                           
17 A arte africana chegou ao Brasil através dos escravos, que foram trazidos para cá pelos portugueses durante os períodos colonial e imperial. Em muitos casos, os elementos artísticos africanos 
fundiram-se com os indígenas e portugueses, para gerar novos componentes artísticos de uma magnífica arte afro-brasileira. No link a seguir, você professor (a) encontrará informações que poderão 
subsidiar o trabalho com a temática: http://www.brasilartesenciclopedias.com.br/temas/afro_brasileira.html.  
18 Mais informações sobre arte afro-brasileira disponíveis no site: http://www.portaldarte.com.br/arteafricana.htm.  
19 Sugestão de artista: Djanira da Motta e Silva (1914-1979). Tenha acesso a trajetória artística da artista através do site: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa9397/djanira.  
20 Cores quentes: transmitem sensação de calor e estão associadas ao sol e ao fogo (amarelo, laranja e vermelho), denotando dinamismo, movimento e vivacidade; Cores frias: estão associadas 
ao mar, água, gelo, céu e as árvores (roxo, azul e verde). Têm o efeito de acalmar e transmitem a sensação de frio. 
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 Máscaras africanas21. 
 Obras visuais afro-

brasileiras22. 
- Festejos brasileiros de 

origem africana: 

 Aspectos artístico-visuais 
do festejo “Bumba meu 
boi”. 

Experimentar a criação em artes 
visuais de modo individual, 
coletivo e colaborativo, explorando 
diferentes espaços da escola e da 
comunidade. 

Dialogar sobre a sua criação e as 
dos colegas, para alcançar 
sentidos plurais. 

Apresentar as obras de Pablo Picasso inspiradas na cultura africana23; 

Produzir releituras e composições a partir das obras de Pablo Picasso 
inspiradas na cultura africana; 

Explicar aos alunos a origem dos festejos do “Bumba meu boi” (festejo afro-
brasileiro); 

Observar imagens do “Bumba meu Boi” e confeccionar, utilizando materiais 
disponíveis na escola, obras individuais ou coletivas baseadas nos preceitos 
artísticos do festejo em questão24; 

Propor discussões sobre as produções entre os alunos, salientando os 
detalhes, formas, cores e outros elementos que foram utilizados na produção; 

Produzir texto coletivo sobre a experiência criativa da técnica utilizada. 

TEATRO 

Contextos, práticas, 
materialidades e processos de 

criação 
 

- Teatro: histórias de onde 

vivo: 

 Folclore brasileiro; 
 Brincadeiras tradicionais25; 
 Interpretação de 

personagens. 

Reconhecer e apreciar formas 
distintas de manifestações do 
teatro presentes em diferentes 
contextos, aprendendo a ver e a 
ouvir histórias dramatizadas e 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório ficcional. 

Experimentar o trabalho 
colaborativo, coletivo e autoral em 
improvisações teatrais e 
processos narrativos criativos em 
teatro, explorando desde a 
teatralidade dos gestos e das 
ações do cotidiano até elementos 
de diferentes matrizes estéticas e 
culturais. 

Exercitar a imitação e o faz de 
conta, ressignificando objetos e 
fatos e experimentando-se no 
lugar do outro, ao compor e 

Pesquisar e produzir teatro a partir do folclore brasileiro; 

Incentive a partilha de qualquer tipo de memória em torno das lendas, mesmo 
que imprecisa; 

Conversar com a turma sobre as relações entre sociedade e cultura (não se 
preocupando em definir conceitos), mantendo o foco na perspectiva de que 
vivemos em sociedade e, dessa forma, compartilhamos conhecimentos e 
práticas que são marcos coletivos do convívio, que produzem identificação e 
identidade. 

Explore o fato de que as brincadeiras populares fazem parte desse 
conhecimento, comentando que quase todas as crianças brasileiras sabem 
brincar ou já brincaram de pega-pega, por exemplo; 

Selecione, a partir das pesquisas realizadas sobre as histórias do folclore 
brasileiro, personagens que proporcionem aos alunos a possibilidade de 
representação teatral. É interessante que o professor disponibilize as crianças 
pequenos trechos de texto que apresentem as principais características dos 
personagens, para que os alunos tenham repertório para representação. 
Trabalhar de forma informal. Ex.: em uma caixa, dispor o nome de vários 
personagens; sortear um nome e selecionar uma criança para realizar a 
representação; dar a ficha com as características dos personagens; solicitar 
que a criança represente conforme o texto da ficha e pedir para que os demais 

                                                           
21 As máscaras são as composições mais conhecidas das artes plásticas africanas. Constituem síntese de elementos simbólicos mais variados se convertendo em expressões da vontade criadora 

do africano. 
22 Sugestões: Obras: “Água pro morro” – Erbo Stenzel (escultura); “Homem Tamanduá”; “Homem Tucano”; “Homem Elefante” – Lafaete Rocha (esculturas); Artistas: Waldo ‘Monanga’ e Cláudio 

Kambé (artistas paranaenses); Livro: “A África está em nós: história e cultura afro-brasileira: africanidades paranaenses / Débora Cristina de Araujo, Maria Evilma Alves Garcia de Souza (2011). 
23 Mais informações disponíveis em: http://artesvisuaisnaescolaclasse4.blogspot.com/2009/05/o-artista-pablo-picasso-e-arte-africana.html.  
24 Ao apreciar as imagens e vídeos, chame a atenção para a riqueza de cores, detalhes e adereços que caracteriza a encenação do auto. Incentive os alunos a observar como são decorados os 

trajes e adereços e quais são as semelhanças e as diferenças entre esses trajes e as roupas que usamos em nosso dia a dia. 
25 Através do brincar, as habilidades e estratégias necessárias para o jogo são desenvolvidas. Engenhosidade e inventividade enfrentam todas as crises que o jogo apresenta, pois, todos os 
participantes estão livres para atingir o objetivo do jogo à sua maneira. Desde que respeitem as regras do jogo, os jogadores podem ficar de ponta cabeça ou voar pelo espaço. De fato, toda forma 
de solucionar problemas de jogo é aplaudida pelos parceiros. (SPOLIN, V. Jogos teatrais na sala de aula: um manual para o professor. São Paulo: Perspectiva, 2007). 
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encenar acontecimentos cênicos, 
por meio de músicas, imagens, 
textos ou outros pontos de partida, 
de forma intencional e reflexiva. 

alunos observem atentamente a representação; corrigir a postura dos alunos, 
e dar dicas para melhorar os aspectos representativos; 

Exemplo de atividade de experimentação teatral: Lenda do Saci-Pererê 
(condução teatral26): 

1° “O saci pula numa perna só! Pulem em uma perna só! Ele tem uma 
carapuça na cabeça! Mexam a sua carapuça!”; 

2° “Usem seus poderes mágicos! Desapareçam e apareçam em outra lugar!”; 

3° “Façam travessuras em uma perna só! Estamos em uma cozinha: mudem 
as coisas de lugar! Deem risadas das suas travessuras! ”; 

4° “Andem como se estivessem em um redemoinho! Alguém lançou uma 
peneira! Agora estão presos! ”. 

MÚSICA 

Contextos e práticas 

- Música Africana e afro-

brasileira. 

Identificar e apreciar criticamente 
diversas formas e gêneros de 
expressão musical, 
reconhecendo e analisando os 
usos e as funções da música em 
diversos contextos de circulação, 
em especial, aqueles da vida 
cotidiana. 

Explorar, por meio de recursos audiovisuais, músicas africanas; 

Apresentar aos alunos as especificidades da música africana, como 
sonoridade, instrumentação, etc.; 

Ouvir e cantar músicas oriundas do contexto afro-brasileiro: samba, maracatu, 
ijexá, coco, jongo, carimbó, lambada, maxixe, maculelê. 

Elementos da linguagem 

- Propriedades do som:  

 Altura. 

Perceber e explorar os elementos 
constitutivos da música, por meio 
de jogos, brincadeiras, canções e 
práticas diversas de 
composição/criação, execução e 
apreciação musical. 

Realizar brincadeiras cantadas e cantigas de roda evidenciando a altura 
(cantar com voz grave e aguda); 

Explorar todas as possibilidades de desenvolvimento sonoro a partir do estudo 
do vídeo “Esse som é grave ou agudo? ”. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=RGU1ZFf7Ap0; 

Brincar de “morto-vivo” dos sons: se a criança ouvir um som grave deve 
abaixar, se ouvir um agudo levantar; 

Pesquisar sons e classifica-los conforme a altura do som que produzem: 

                                                           
26 A proposta de condução teatral possibilita o desenvolvimento de atividades onde o professor guiará a representação dos alunos por meio de comandos. É importante que as crianças já tenham 

tido acesso a história dos personagens que serão representados, para que compreendam de forma contextualizada o que estão representando. 
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Exemplo: pinte os animais que produzem sons graves e 

circule os que produzem sons agudos. 

 

 

Explorar fontes sonoras diversas, 
como as existentes no próprio 
corpo (palmas, voz, percussão 
corporal), na natureza e em 
objetos cotidianos, reconhecendo 
os elementos constitutivos da 
música e as características de 
instrumentos musicais variados. 

Experimentar improvisações, 
composições e sonorização de 
histórias, entre outros, utilizando 
instrumentos musicais de modo 
individual, coletivo e colaborativo. 

Explorar instrumentos para descoberta das diferentes formas de produção dos 
sons e consequente diferenciação de timbres e alturas; 

Explorar a percussão de músicas africanas e afro-brasileiras; 

Realizar brincadeiras cantadas a partir do contexto das músicas infantis, assim 
como cantigas de roda que evidenciem sons graves e agudos; 

Propor o acompanhamento de músicas com os instrumentos da bandinha 
rítmica. 

DANÇA 

Contextos e práticas 

- Danças Africanas; 

- Danças afro-brasileiras; 

- Danças Folclóricas. 

Experimentar e apreciar formas 
distintas de manifestações da 
dança presentes em diferentes 
contextos, cultivando a 
percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o 
repertório corporal. 

Assistir apresentações de danças Africanas e afro-brasileiras; 

Apresentar, através de recursos audiovisuais, as diversas manifestações 
folclóricas através da dança. Exemplo: Fandango paranaense, danças 
gaúchas, quadrilha, samba, frevo, maracatu, bumba meu boi, dentre outras. 

Elementos da linguagem e 
Processos de criação 

 

- Sequências coreográficas. 

- Figurino. 

Criar e improvisar movimentos 
dançados de modo coletivo e 
colaborativo, considerando os 
aspectos estruturais, dinâmicos e 
expressivos dos elementos 
constitutivos do movimento, com 
base nos códigos de dança. 

Brincar com danças folclóricas, criando e reformulando passos; 

Refletir sobre os aspectos culturais das danças africanas, afro-brasileiras e 
folclóricas, de modo a ampliar o conhecimento sobre os diferentes matizes 
estéticas culturais do país; 

Conversar sobre a importância do figurino na dança como artefato de 
caracterização e contextualização da linguagem dançada; 

Listar elementos dos figurinos da dança africana e de danças folclóricas. 

Refletir sobre esses elementos. 
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Linguagens: Arte 

2º ANO - 1º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

ARTES VISUAIS 

Contextos e práticas 

- O que é Arte Visual? 

- História da Arte:  

 Arte clássica: egípcia, 
grega e romana. 

 

Identificar e apreciar formas 
distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório 
imagético. 

Propor atividades de identificação da Arte Visual como linguagem não verbal; 

Apresentar vídeos sobre as diferentes manifestações artístico-visuais 
presentes nas diversas culturas para introdução ao conteúdo; 

Explicar, suscintamente, o que foi a Arte da Antiguidade (clássica), 
salientando a cronologia histórica das produções artísticas (arte pré-histórica, 
arte da antiguidade...); 

Criar “linha do tempo” da história da arte;  

Contar aos alunos a história da Arte Egípcia, Grega e Romana, salientar o 
contexto histórico na qual o povo desenvolveu sua arte; 

Ler contos e histórias egípcias, gregas e romanas, denotando a relação íntima 
entre a produção artística com aspectos mitológicos e religiosos daquelas 
civilizações; 

Observar imagens de pinturas, esculturas, moda e arquitetura dos três 
períodos estudados; 

Produzir textos coletivos sobre os povos estudados e suas produções 
artísticas. 

Elementos da linguagem 

- Cor: cores primárias, 

secundárias e terciárias; 

- Cores quentes, frias e 

neutras27. 

Explorar e reconhecer elementos 
constitutivos das artes visuais. 

Revisar cores primárias e secundárias; 

Experienciar a produção de cores terciárias28 com tinta guache: 

VERMELHO-
ARROXEADO 

VERMELHO-
ALARANJADO 

AMARELO-
ALARANJADO 

AMARELO-
EVERDEADO 

AZUL-
ESVERDEADO 

AZUL-
ARROXEADO 

Compor, utilizando preferencialmente tinta guache, cores secundárias (duas 
cores primárias) e terciárias (uma cor primária + uma cor secundária);  

                                                           
27 Cores quentes: transmitem sensação de calor e estão associadas ao sol e ao fogo (amarelo, laranja e vermelho), denotando dinamismo, movimento e vivacidade; Cores frias: estão associadas 
ao mar, água, gelo, céu e as árvores (roxo, azul e verde). Têm o efeito de acalmar e transmitem a sensação de frio; Cores neutras: elas complementam outras cores, possuem pouca energia, tem 
baixo reflexo e baixa intensidade. São formadas basicamente pelo preto, branco e cinza e ainda, todas as possíveis tonalidades (claras e escuras) e intensidades (fracas e fortes). 
28 As Cores Terciárias são formadas por meio da combinação entre uma cor primária e outra secundária, totalizando seis cores. 
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Produzir artes gráficas (bidimensionais/tridimensionais), utilizando os 
elementos básicos das artes visuais (cores quentes, frias, neutras, primárias, 
secundárias, terciárias); 

Estudar a “temperatura das cores” para compreender que elas transmitem 
mensagens e sensações aos observadores, através da análise de logotipos e 
obras que as utilizem: 

CORES QUENTES  CORES FRIAS  CORES NEUTRAS 

           

Amarelo, laranja e 
vermelho 

Roxo, azul e verde Branco, cinza e azul 

 

Materialidades e processos de 

criação 
 

- Técnica: lei da frontalidade 

egípcia; 

- Materialidades para 

produção artístico-visual. 

Utilização da: 

 Régua; 
 Tesoura; 
 Cola; 
 Pincel; 

 Tinta. 

Experimentar diferentes formas de 
expressão artística, fazendo uso 
sustentável de materiais, 
instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não 
convencionais. 

Experimentar a criação em artes 
visuais de modo individual, 
coletivo e colaborativo, explorando 
diferentes espaços da escola e da 
comunidade. 

Dialogar sobre a sua criação e as 
dos colegas, para alcançar 
sentidos plurais. 

Propiciar a possibilidade de criação livre (sem intervenção do professor), a 
partir do direcionamento da temática, com sugestões de recursos para 
criação; 

Explorar diversas propostas de recursos para a prática da pintura e do 
desenho: pigmento e aplicação - lápis de cor, giz, pincel, esponja, canetinha, 
etc.; suporte - de diferentes tamanhos e texturas, papéis com diferentes 
gramaturas, areia, cartolina, folhas, lixa, tela, etc.; 

Propor desenhos de memória, observação e imaginação29; 

Apresentar imagens aos alunos de representações humanas egípcias, 
denotando a utilização da lei da frontalidade30: 

 
 

Produzir esculturas com base nas obras expoentes dos povos gregos; 

Estudar a ornamentação das colunas gregas: 

                                                           
29 Exemplos: desenho de memória: “Desenhe seu bichinho de estimação, relembrando como ele é”; desenho de observação: “Observando-se no espelho, desenhe um autorretrato”; desenho 

de imaginação: “Imagine que seus colegas fizeram uma visita em sua casa. Desenhe este momento”.  
30 A Lei da Frontalidade, ou frontalismo, é um dos costumes mais intrigantes da arte do antigo Egito. Esse costume reflete a maneira peculiar pela qual os egípcios antigos faziam suas 

representações, mais especificamente da figura humana. O rosto, as pernas e os pés são representados de perfil enquanto que, simultaneamente, o tronco é visto de frente. 

Exemplo de representações egípcias compostas a partir da lei do frontalidade. 
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1 – Coluna Jônica; 2 – Coluna Dórica; 3 – Coluna Coríntia. 

Estudar as grandes construções dos povos românicos, com enfoque na 
herança artístico-cultural desta civilização: os arcos; 

Propor discussões sobre as produções entre os alunos, salientando os 
detalhes, formas, cores e outros elementos que foram utilizados na produção; 

Produzir texto coletivo sobre a experiência criativa da técnica utilizada; 

Propor atividades onde sejam explorados os principais recursos para a 
produção artística, como a utilização da régua, tesoura, cola, pincel e tinta. 

TEATRO 

Contextos e práticas 

- O que é Teatro? 

- Teatro de fantoches. 

Reconhecer e apreciar formas 
distintas de manifestações do 
teatro presentes em diferentes 
contextos, aprendendo a ver e a 
ouvir histórias dramatizadas e 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório ficcional. 

Apresentar vídeos sobre o teatro (o que é o teatro? Como, onde e quando 
surgiu?);  

Apresentar vídeos de apresentações de peças teatrais (com ênfase em peças 
criadas a partir da literatura infantil); 

Explicar o que é teatro de fantoches e apresentar vídeos de peças teatrais 
utilizando este recurso. 

Materialidades e processos de 

criação 
 

- Jogos simbólicos: mímica; 

faz-de-conta e improviso. 

- Recursos: fantoches. 

- Personagens: expressão 

facial e corporal. 

 

Descobrir teatralidades na vida 
cotidiana, identificando elementos 
teatrais (variadas entonações de 
voz, diferentes fisicalidades, 
diversidade de personagens e 
narrativas etc.). 

Exercitar a imitação e o faz de 
conta, ressignificando objetos e 
fatos e experimentando-se no 
lugar do outro, ao compor e 
encenar acontecimentos cênicos, 
por meio de músicas, imagens, 
textos ou outros pontos de partida, 
de forma intencional e reflexiva. 

Experimentar possibilidades 
criativas de movimento e de voz 
na criação de um personagem 
teatral, discutindo estereótipos. 

Realizar jogos dramáticos/simbólicos; realizar mímicas; imitar animais e seus 
sons; 

Ao contar histórias para os alunos, imitar a gestualidade dos personagens 
assim como entonação de voz, etc.;  

Brincar de faz-de-conta (propiciar temas para direcionar a brincadeira);  

Sortear fichas com nomes de animais, personagens e situações para que os 
alunos dramatizem;  

Brincar livremente utilizando fantoches; confeccionar fantoches; 

Dramatizar brincadeiras de roda, acontecimentos e histórias lidas pelo/a 
professor/a; 

Falar cochichando, cantando; 

Brincar com as possibilidades de expressões faciais e corporais: 
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1 - Atividade de expressão facial; 2- Ilustrações de expressões corpóreas 

 

Observar no espelho as diferentes expressões. 

MÚSICA 

Contextos e práticas 

- O que é música? 
- A música em diferentes 

civilizações: 

 Egito, Grécia e Roma. 

Identificar e apreciar criticamente 
diversas formas e gêneros de 
expressão musical, reconhecendo 
e analisando os usos e as funções 
da música em diversos contextos 
de circulação, em especial, 
aqueles da vida cotidiana. 

Através de rodas de conversas, leitura do dicionário e de textos explicativos, 
explicitar o que é Música e a sua importância; 

Realizar brincadeiras cantadas e cantigas de roda; 

Ouvir e cantar diferentes músicas; 

Assistir clipes infantis de diferentes gêneros musicais (ênfase em cantigas 
populares/folclóricas); 

Através de rodas de conversas, vídeos, leitura de textos explicativos e 
imagens, conhecer e contextualizar a música das civilizações egípcia, grega 
e romana, identificando suas principais características e instrumentos 
utilizados; 

Ouvir e registrar impressões acerca das músicas produzidas pelas primeiras 
civilizações. 

 
Elementos da linguagem 

- Propriedades do som: 
 Intensidade; 
 Altura; 

 Duração. 

Perceber e explorar os elementos 
constitutivos da música por meio 
de jogos, brincadeiras, canções e 
práticas diversas de 
composição/criação, execução e 
apreciação musical. 

Imitar o som de: Um leão (som forte), um passarinho (fraco); um trovão (forte); 
um apito (fraco); uma vaca (longo); um pintinho (curto). 

Explorar os vídeos que contextualizam as propriedades do som enquanto 
elementos básicos da música, através dos vídeos “Esse som é forte ou fraco? 
”, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OEcuyM_3AK8; “Esse 
som é grave ou agudo? ”, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=RGU1ZFf7Ap0. 

 
Materialidades e processos de 

criação 
 

- Percussão corporal. 
 

Explorar fontes sonoras diversas, 
como as existentes no próprio 
corpo, na natureza e em objetos 
cotidianos reconhecendo timbres 
e características de instrumentos 
musicais variados. 

Experimentar improvisações, 
composições e sonorização de 
histórias, entre outros, utilizando 
vozes, sons corporais e/ou 
instrumentos musicais 
convencionais ou não 

Brincar utilizando diferentes sons corporais;  

Explorar as possibilidades de som realizados com mãos, pés, boca, 
intercalando-os em sequências;  

Realizar acompanhamento de músicas utilizando sons corporais; 

Criar, juntamente com os alunos, sequências de sons obtidos através da 
percussão corporal para que todos reproduzam: 
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convencionais, de modo 
individual, coletivo e colaborativo. 

DANÇA 

Contextos e práticas 

- O que é Dança? 

- Danças das antigas 

civilizações (milenares)31. 

Experimentar e apreciar formas 
distintas de manifestações da 
dança presentes em diferentes 
contextos, cultivando a percepção, 
o imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório corporal. 

Assistir apresentações de dança ao vivo ou gravadas oriundas das mais 
diversas épocas, lugares e grupos sociais; 

Através de rodas de conversas, leitura do dicionário e de textos explicativos, 
concluir o que é Dança e a sua importância. 

Assistir apresentações de Balé. Em seguida, questionar: 

- Quem estava se movendo? 

- Como estavam se movendo? 

- Os gestos são comuns? Você os realiza no dia-a-dia? 

- Onde ocorreu a apresentação? 

- Como estavam vestidos (figurino)? 

A partir das respostas e com auxílio de recursos variados, explicar a profissão 
de bailarinos32. 

Elementos da linguagem e 
Processos de criação 

 

- Movimentos improvisados 
e coreografados. 

Estabelecer relações entre as 
partes do corpo e destas com o 
todo corporal na construção do 
movimento dançado. 

Identificar os ritmos de 
movimentos (lento, moderado e 
rápido) como fundamentais na 
construção do movimento 
dançado.  

Criar e improvisar movimentos 
dançados de modo individual, 
coletivo e colaborativo, 
considerando os aspectos 
estruturais, dinâmicos e 
expressivos dos elementos 
constitutivos do movimento, com 
base nos códigos de dança. 

Salientar as diferenças entre movimentos improvisados e coreografados; 

Improvisar movimentos livremente; 

Criar coreografias curtas a partir de movimentos improvisados; 

Realizar exercícios de consciência corporal (articulação, membros, 
superfícies, cabeça, tronco); 

Explorar os diferentes planos de movimento: baixo (deitado), médio 
(agachado) e alto (em pé); 

Brincar de roda de diferentes formas: girando de mãos dadas; em fila; 
cruzando os pés; zigue-zague em torno de um colega parado; etc.;  

Dançar livremente;  

Criar, coletivamente, movimentos para músicas ouvidas; 

Improvisar individualmente movimentos expressivos a partir de letras de 
música que apresentem comandos; 

Representar, através de movimentos, histórias cantadas. 

                                                           
31 As danças Milenares correspondem à um grande período histórico compreendendo o ano 5000 a. C. até o início do século XX. 
32 Artes Integradas: explorar obras visuais expoentes que retratem o balé. Sugestão: “Pintura de bailarinas” por Edgar Degas (1872); ouvir e cantar a música “A bailarina” de Lucinha Lins. Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=VwNNv6e_x3I.  
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Linguagens: Arte 

2º ANO - 2º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

ARTES VISUAIS 

Contextos e práticas 

- Ofício do artesão; 

- Obras visuais: artesanato. 

Identificar e apreciar formas 
distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório 
imagético. 

Reconhecer e analisar a influência 
de distintas matrizes estéticas e 
culturais das artes visuais nas 
manifestações artísticas das 
culturas locais, regionais e 
nacionais. 

Propor atividades de identificação da Arte Visual como linguagem não verbal; 

Propor atividades de identificação da Arte Visual como linguagem não verbal; 

Apresentar vídeos sobre as diferentes manifestações artístico-visuais 
presentes nas diversas culturas para introdução ao conteúdo; 

Explicar a definição de Artesanato; 

Observar obras de artesãos regionais e nacionais: cerâmicas, bonecos de 
barro, entalhes de madeiras, cestas e trançados, etc.; 

Explicar aos alunos o que fazem os/as artesãos/artesãs; 

Convidar artesãos/artesãs para relato de suas experiências no ofício do 
artesanato; criar composições visuais e textos coletivos a partir das obras 
dos/das artistas. 

Produzir textos coletivos com a turma sobre a experiência. 

Elementos da linguagem 

- Ponto, linha, forma e 
textura. 

Explorar e reconhecer elementos 
constitutivos das artes visuais. 

Revisar o ponto, linha e forma; 

Introduzir e trabalhar a textura33 como elemento constitutivo das artes visuais. 

 

                                                           
33 Textura é o aspecto de uma superfície, ou seja, a "pele" de uma forma, que permite identificá-la e distingui-la de outras formas. Quando tocamos ou olhamos para um objeto ou superfície sentimos 
se a sua pele é lisa, rugosa, macia, áspera ou ondulada. A textura é, por isso, uma sensação visual ou táctil. 
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Materialidades e processos de 

criação 
 

- Desenho e pintura; 

- Técnicas de artesanato; 

- Técnica de pintura: 

Pontilhismo. 

Experimentar diferentes formas de 
expressão artística, fazendo uso 
sustentável de materiais, 
instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não 
convencionais. 

Experimentar a criação em artes 
visuais de modo individual, 
coletivo e colaborativo, explorando 
diferentes espaços da escola e da 
comunidade. 

Dialogar sobre a sua criação e as 
dos colegas, para alcançar 
sentidos plurais. 

Explorar diversas propostas de recursos para a prática da pintura e do 
desenho: pigmento e aplicação - lápis de cor, giz, pincel, esponja, canetinha, 
etc.; suporte - de diferentes tamanhos e texturas, papéis com diferentes 
gramaturas, cartolina, etc.; 

Realizar desenho gêmeo: uma criança copia o desenho da outra; 

Explorar técnicas de artesanato; 

Explorar a técnica do pontilhismo para composição de obras visuais. 

 

Pintura através da técnica do Pontilhismo. 

TEATRO 

Contextos e práticas 

- Teatralidades na literatura 
infantil das diferentes 
culturas; 

- Vida e obra dos grandes 
mestres do teatro34; 

- Teatro Grego35. 

Reconhecer e apreciar formas 
distintas de manifestações do 
teatro presentes em diferentes 
contextos, aprendendo a ver e a 
ouvir histórias dramatizadas e 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório ficcional. 

Apresentar aos alunos vídeos de apresentações teatrais a partir do contexto 
da literatura infantil presentes nas diferentes culturas; 

Propor a produção de textos coletivos sobre as peças assistidas a partir de 
questionamentos como:  

- Enredo: qual história foi representada? 

- Personagens: quais eram os principais? 

- Espaço cênico: onde a história foi representada?  

- Direção: quem dirigiu a peça? 

Apresentar aos alunos a trajetória artística de grandes nomes do teatro, em 
contextos regionais ou nacionais; 

Mostrar imagens de diretores, dramaturgos, atores e atrizes do teatro, em 
contextos regionais ou nacionais; 

Produzir textos coletivos a partir da trajetória artística dos grandes nomes do 
teatro; 

Explicar aos alunos aspectos gerais sobre o teatro grego e sua influência para 
o teatro no contexto mundial. 

                                                           
34 Sugestões: Laura Cardoso, Marco Nanini, Fernanda Montenegro, José Wilker. 
35 Um dos aspectos mais significativos da cultura grega antiga foi o teatro. Os gregos o desenvolveram de tal forma que até os dias atuais, artistas, dramaturgos e demais envolvidos nas artes 
cênicas sofrem as suas influências. Diversas peças teatrais criadas na Grécia Antiga são até hoje encenadas. Mais informações em: https://www.suapesquisa.com/musicacultura/teatro_grego.htm.  
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Materialidades e processos de 

criação 
 

- Expressões faciais36. 

Descobrir teatralidades na vida 
cotidiana, identificando elementos 
teatrais (variadas entonações de 
voz, diferentes fisicalidades, 
diversidade de personagens e 
narrativas etc.); 

Experimentar o trabalho 
colaborativo, coletivo e autoral em 
improvisações teatrais e 
processos narrativos criativos em 
teatro, explorando desde a 
teatralidade dos gestos e das 
ações do cotidiano até elementos 
de diferentes matrizes estéticas e 
culturais; 

Exercitar a imitação e o faz de 
conta, ressignificando objetos e 
fatos e experimentando-se no 
lugar do outro, ao compor e 
encenar acontecimentos cênicos, 
por meio de músicas, imagens, 
textos ou outros pontos de partida, 
de forma intencional e reflexiva; 

Experimentar possibilidades 
criativas de movimento e de voz 
na criação de um personagem 
teatral, discutindo estereótipos. 

Observar, no espelho, as diferentes expressões faciais; 

Sortear fichas nomeadas com diferentes expressões faciais (alegria, tristeza, 
espanto, etc.) e solicitar que os alunos dramatizem; 

Representar, por meio de desenho, as diferentes expressões faciais: 

 

Criar listas com as diversas possibilidades de expressão facial; 

Falar cochichando, cantando; 

Ler história aos alunos e identificar as possíveis expressões faciais das 
personagens em determinadas partes do texto. Ex.: qual expressão facial 
Chapeuzinho Vermelho deve ter feito quando o lobo apareceu em sua frente? 
Encenar e representar por meio de desenho; 

Observar imagens de pessoas com diferentes expressões faciais e solicitar 
que os alunos as classifiquem.  

MÚSICA 

Contextos e práticas 

- Conjuntos musicais 

(formatos): 

 Dupla; 

 Banda. 

Identificar e apreciar criticamente 
diversas formas e gêneros de 
expressão musical, 
reconhecendo e analisando os 
usos e as funções da música em 
diversos contextos de circulação, 
em especial, aqueles da vida 
cotidiana. 

Assistir apresentações musicais com diferentes formações: cantores/as solo, 
corais, bandas, orquestras, duplas, grupos, etc.; 

Classificar, por meio de cartazes com textos coletivos, os grupos em número 
de componentes, tipos de instrumentos, gêneros musicais, etc. 

Elementos da linguagem e 
Processos de criação 

 

- Pulso; 

Perceber e explorar os elementos 
constitutivos da música, por meio 
de jogos, brincadeiras, canções e 
práticas diversas de 

Explorar marcação do pulso por meio de parlendas; 

                                                           
36 A expressão facial é a forma mais básica e mais comum de expressão de emoções, fisiologistas estimaram que o rosto humano seria capaz de gerar cerca de 20.000 expressões diferentes. 
Juntamente com o olhar a expressão facial é o meio mais rico e importante, para expressarmos os nossos estados de ânimo e as nossas emoções, a expressão facial utiliza-se essencialmente para 
regular a interação, e para reforçar a nossa mensagem enviada junto do receptor. 
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- Andamento:  

 Lento; 
 Moderado; 

 Rápido. 

composição/criação, execução e 
apreciação musical. 

Realizar brincadeiras cantadas e cantigas de roda, evidenciando o pulso, 
variando seu andamento; 

Cantar “Parabéns pra você” batendo palmas. Explicar que as palmas 
representam o pulso musical e que esse determina o andamento da música; 

Criar livremente sons com o corpo para acompanhar o pulso de músicas. 

Materialidades e processos de 

criação 
 

- Percussão instrumental. 

Explorar fontes sonoras diversas, 
na natureza e em objetos 
cotidianos, reconhecendo os 
elementos constitutivos da 
música e as características de 
instrumentos musicais variados. 

Experimentar improvisações, 
composições e sonorização de 
histórias de modo individual, 
coletivo e colaborativo. 

Explorar os instrumentos da bandinha rítmica, descobrindo timbres e formas 
não convencionais de tocar. Conhecer os nomes e a forma “convencional” de 
produzir som: 

 

Bandinha rítmica 

“Espalhar” instrumentos percussivos pela sala; os alunos devem ouvir uma 
música e no refrão pegar o instrumento mais próximo para tocar; 

Sonorizar histórias ou acompanhar músicas com os instrumentos percussivos. 

DANÇA 

Contextos e práticas 

- Profissional: bailarino/a. 

Experimentar e apreciar formas 
distintas de manifestações da 
dança presentes em diferentes 
contextos, cultivando a 
percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o 
repertório corporal. 

Explicar as especificidades da profissão dos/as bailarinos, através de vídeos 
ou outros recursos que denotem o fazer artístico; 

Assistir vídeos onde as danças milenares são representadas, observando 
detalhes como movimentos executados, roupas, ritmo e relação da dança com 
a música. 

Elementos da linguagem e 
Processos de criação 

 

- Movimentos do cotidiano. 

- Dinâmica de movimentos: 

 Pesado/leve; 
 Rápido/lento; 
 Suave/brusco. 

Experimentar diferentes formas 
de orientação no espaço 
(deslocamentos, planos, 
direções, caminhos etc.) e ritmos 
de movimento (lento, moderado e 
rápido) na construção do 
movimento dançado. 

Observar nos passos da dança medieval e se há movimentos que se 
assemelham aos do cotidiano. 

Pesquisar movimentos realizados em tarefas diárias (escovar os dentes, 
trocar de roupa, erguer objetos, etc.) e “encaixar” esses passos em músicas, 
criando movimentos dançados. 

Imitar: Um elefante andando (pesado); folhas ao vento (leve); beija-flor 

(rápido); tartaruga (lento); Bicho-preguiça (suave); Macaco (brusco). 
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Linguagens: Arte 

2º ANO - 3º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

ARTES 
VISUAIS 

Contextos e práticas 

- Cultura e arte dos povos 

indígenas do Brasil37. 

Identificar e apreciar formas 
distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório 
imagético. 

Reconhecer e analisar a 
influência de distintas matrizes 
estéticas e culturais das artes 
visuais nas manifestações 
artísticas das culturas locais, 
regionais e nacionais. 

Propor atividades de identificação da Arte Visual como linguagem não verbal; 

Apresentar vídeos, filmes e documentários, em DVD ou da internet, sobre a 
cultura e arte indígena, de modo a identificar as manifestações artísticas 
destes grupos; 

Observar imagens de artes indígenas, principalmente relacionadas as 
máscaras; 

Explicar o significado das máscaras para os povos indígenas.  

Materialidades e processos de 

criação 
 

- Artes indígenas: máscaras38. 

 

Experimentar diferentes formas 
de expressão artística, fazendo 
uso sustentável de materiais, 
instrumentos, recursos e 
técnicas convencionais e não 
convencionais. 

Experimentar a criação em artes 
visuais de modo individual, 
coletivo e colaborativo, 
explorando diferentes espaços 
da escola e da comunidade. 

Representar, por meio de desenhos, máscaras indígenas; 

Produzir máscaras indígenas, com materiais e suportes disponíveis na escola, 
a partir de imagens observadas: 

 

Exemplo de máscaras indígenas. 

A partir das produções, solicitar que os alunos produzam textos (individuais ou 
coletivos) instigando-os acerca das diferentes possibilidades de expressão 
através das máscaras; 

                                                           
37 Ao estudar uma cultura diferente da que fazemos parte, é fundamental um olhar de respeito pelas diferenças, evitando julgamentos prévios e pouco embasados. Converse com os alunos sobre o 
que eles entendem pelo termo “Indígena”. Este é um momento importante para esclarecer que este conceito, criado pelos europeus, homogeneizou uma série de povos com culturas diferentes. Faça 
um levantamento de quais povos indígenas seus alunos já ouviram falar, pergunte se eles sabem se têm alguma descendência indígena e se conhecem elementos da herança indígena presentes 
em nossa língua, alimentação, etc. 
38 As máscaras indígenas representam um simbolismo sobrenatural. São feitas de cascas de árvores ou outros materiais como palha e podem ser enfeitadas com plumagem. Elas são utilizadas 

em cerimônias, no momento das danças, com o objetivo de afastar espíritos. Diz a lenda que as máscaras representam as entidades que conflitavam com os índios no passado. Deste modo, as 
festas e danças são feitas para alegrar e acalmar essas mesmas entidades. Há máscaras grandes, feitas com palhas compridas, que chegam a cobrir o corpo dos índios. A máscara de cerâmica é 
exclusiva dos índios da etnia Mati. 
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Dialogar sobre a sua criação e as 
dos colegas, para alcançar 
sentidos plurais. 

Propor discussões sobre as produções entre os alunos, salientando os 
detalhes, formas, cores e outros elementos que foram utilizados na produção; 

Produzir texto coletivo sobre a experiência criativa da técnica utilizada. 

TEATRO 

Contextos e práticas 

- Rituais da cultura indígena39. 

- Profissionais do teatro:  

 Figurinista e maquiador. 

Reconhecer e apreciar formas 
distintas de manifestações do 
teatro presentes em diferentes 
contextos, aprendendo a ver e a 
ouvir histórias dramatizadas e 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório 
ficcional. 

Apresentar aos alunos vídeos dos principais rituais indígenas. Discutir sobre 
os aspectos como local (cenário), vestimentas (figurinos), maquiagem 
(pinturas), etc., assim como a função social das representações, seu 
simbolismo e possibilidades cênicas; 

Propor atividades de dramatização baseadas nos ritos indígenas; 

Explicar a função dos figurinistas e maquiadores para a construção das peças 
teatrais; 

Criar listas com os principais nomes de figurinistas e maquiadores relevantes 
em âmbito regional e/ou nacional; 

Depois de ler a definição de figurinista e maquiador, faça perguntas aos alunos 
a respeito de figurino e maquiagem: “Como são as roupas das pessoas que 
representam personagens no teatro? ”; “Existem roupas típicas de certas 
pessoas? ”; “Vocês acham que a caracterização é importante para 
entendermos quem é o personagem de uma história? ”. Comente que a 
caracterização dos personagens facilita a identificação do papel interpretado 
pelos atores no teatro e que o figurino juntamente com a maquiagem, são 
áreas de especialidade das artes cênicas. 

 Materialidades e processos de 

criação 
 

- Produção de histórias para 

criação de personagens: 

 Personagens reais; 
 Personagens de ficção; 
 Personagens que são 

animais. 

Experimentar o trabalho 
colaborativo, coletivo e autoral 
em improvisações teatrais e 
processos narrativos criativos 
em teatro, explorando desde a 
teatralidade dos gestos e das 
ações do cotidiano até 
elementos de diferentes 
matrizes estéticas e culturais. 

Exercitar a imitação e o faz de 
conta, ressignificando objetos e 
fatos e experimentando-se no 
lugar do outro, ao compor e 
encenar acontecimentos 
cênicos, por meio de músicas, 
imagens, textos ou outros pontos 
de partida, de forma intencional 
e reflexiva. 

Propor a produção de histórias coletivas para a dramatização, com enfoque 
nas ações dos personagens. No texto, poderão aparecer personagens reais 
(humanos representando humanos), de ficção (alienígenas, personagens de 
contos folclóricos, etc.) e animais; 

Destacar a diferença entre os tipos de personagens que podem existir em 
peças teatrais: reais, fictícios, personagens que representam plantas, animais 
ou objetos. Dar exemplos concretos de cada tipo de personagem; 

Ao relatar personagens que representam animais, por exemplo, fale um pouco 
sobre as fábulas: “O que elas significam? ”; “Por que os personagens animais 
têm características humanas nessas histórias? ”; 

Promova leituras de histórias da literatura infantil, denotando os principais 
personagens para resgatar as experiências dos alunos com a linguagem 
teatral e o que eles aprenderam até o momento sobre teatro; 

Ao conversar com os alunos sobre personagens fictícios, incentive-os a se 
lembrar de uma história inventada, como um conto de fadas ou uma fábula. 
Depois, pergunte: “Esse personagem existiu de verdade ou foi inventado? ”; 
“Como vocês representariam esse personagem? ”. Para concluir o tema, 
proponha que façam um desenho desse personagem fictício; 

                                                           
39 Uma grande parte dos rituais realizados pelos diversos grupos indígenas do Brasil pode ser classificada como ritos de passagem. Os ritos de passagem são as cerimônias que marcam a mudança 
de um indivíduo ou de um grupo de uma situação social para outra. Como exemplo, podemos citar aqueles relacionados à mudança das estações, aos ritos de iniciação, aos ritos matrimoniais, aos 
funerais e outros, como a gestação e o nascimento [...]. Mais informações em: https://www.museudoindio.org.br/rituais-indigenas/.  
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Após fazer leitura de textos que contenham personagens que são animais, 
plantas, ou objetos, peça aos alunos que formem trios para fazer um 
levantamento sobre quais personagens aparecem nos desenhos animados ou 
em outras histórias que eles conhecem. Depois, proponha que retratem os 
personagens citados em desenhos e inicie uma conversa sobre alguns 
elementos e recursos utilizados nas representações de animais, plantas, e 
objetos animados: “Esses animais/plantas/objetos usam roupas? ”; “Eles se 
movimentam como animais de verdade? ”; “Como eles se comunicam? ”. 

MÚSICA 

Contextos e práticas 

- Música indígena; 

- Cantigas populares do 
folclore brasileiro. 

 

Identificar e apreciar 
criticamente diversas formas e 
gêneros de expressão musical, 
reconhecendo e analisando os 
usos e as funções da música em 
diversos contextos de 
circulação, em especial, 
aqueles da vida cotidiana. 

Propor a escuta de músicas indígenas; 

Discutir a função social da música para as tribos indígenas40; 

Explorar as músicas e cantigas populares do folclore brasileiro. 

 

Elementos da linguagem 

- Ritmo41. 

Perceber e explorar os 
elementos constitutivos da 
música por meio de jogos, 
brincadeiras, canções e práticas 
diversas de 
composição/criação, execução 
e apreciação musical. 

Explorar o CD “Músicas daqui e Ritmos do mundo” para iniciar a noção de 
ritmo; 

Tocar músicas de diferentes ritmos e solicitar que os alunos acompanhem com 
a exploração de instrumentos, corpo e dança; 

Estimular os alunos a perceber os sons de várias formas. 

 

Materialidades e processos de 

criação 
 

- Percussão corporal. 

Explorar fontes sonoras 
diversas, como as existentes no 
próprio corpo. 

Explorar livremente os sons corporais, selecionar um som. Em círculo, cada 
aluno deve apresentar o som que encontrou e os demais devem repetir. 
Depois repetir o processo variando o andamento e acompanhando músicas; 

Criar sequências a partir das possibilidades de percussão corporal: 

 
Percussão corporal ilustrada. 

Registro musical 

- Representação gráfica. 

Explorar diferentes formas de 
registro musical não 
convencional (representação 
gráfica de sons). 

Criar uma maneira de representar graficamente as propriedades do som 
estudadas. Exemplo: sons curtos/longos, fortes/ fracos. 

                                                           
40 Função religiosa, mística, ritos de passagem de guerra e de relação com a natureza. 
41 O ritmo é formado pelas diferentes durações do som e seus acentos (tempos forte e fracos). Em canções, pode ser encontrado pela duração da pronuncia das sílabas cantadas. 
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DANÇA 

Contextos e práticas 

- Dança indígena. 

Experimentar e apreciar formas 
distintas de manifestações da 
dança presentes em diferentes 
contextos, cultivando a 
percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o 
repertório corporal. 

Dançar ao som de músicas indígenas; 

Recriar danças indígenas; 

Assistir vídeos sobre danças indígenas e explorar a função social da dança na 
cultura destes povos. 

Elementos da linguagem e 
Processos de criação 

 

- Expressão corporal. 

Criar e improvisar movimentos 
dançados de modo individual, 
coletivo e colaborativo, 
considerando os aspectos 
estruturais, dinâmicos e 
expressivos dos elementos 
constitutivos do movimento, 
com base nos códigos de 
dança. 

Ouvir histórias/lendas indígenas e expressar, através de movimentos 
improvisados, os sentimentos das personagens; 

Recriar danças indígenas. 
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Linguagens: Arte 

2º ANO - 4º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

ARTES VISUAIS 

Contextos e práticas 

- Cultura e arte dos povos 

africanos42; 

- Arte afro-brasileira43. 

Identificar e apreciar formas 
distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório 
imagético. 

Reconhecer e analisar a influência 
de distintas matrizes estéticas e 
culturais das artes visuais nas 
manifestações artísticas das 
culturas locais, regionais e 
nacionais. 

Explicar, apesentar e discutir com os alunos, sobre as diferentes 
manifestações artísticas dos povos africanos; 

Apresentar imagens de diferentes obras artísticas visuais dos povos africanos 
e propor atividades de leitura e análise das composições; 

Discutir a relação da cultura africana com a brasileira e explicar a origem do 
termo “afro-brasileiro”; 

Valorizar, por meio do estudo, as obras artísticas dos povos e artistas 
africanos; 

Realizar atividades de leitura e contextualização de obras visuais afro-
brasileiras44. 

Materialidades e processos de 

criação 
 

- Esculturas africanas45. 

- Festejos brasileiros de 

origem africana: 

 Aspectos artístico-visuais 
do “Frevo”46. 

Experimentar diferentes formas de 
expressão artística, fazendo uso 
sustentável de materiais, 
instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não 
convencionais. 

Experimentar a criação em artes 
visuais de modo individual, 
coletivo e colaborativo, explorando 

Observar imagens de esculturas e explicitar o significado das produções para 
os povos africanos; 

Produzir esculturas baseadas nas obras africanas com recursos disponíveis 
na escola (como massa de modelar ou argila) a partir da observação de 
imagens de obras; 

Produzir textos coletivos acerca dos estudos sobre as esculturas africanas; 

Explicar aos alunos sobre a origem do Frevo; 

                                                           
42 A arte africana chegou ao Brasil através dos escravos, que foram trazidos para cá pelos portugueses durante os períodos colonial e imperial. Em muitos casos, os elementos artísticos africanos 
fundiram-se com os indígenas e portugueses, para gerar novos componentes artísticos de uma magnífica arte afro-brasileira. No link a seguir, você professor (a) encontrará informações que poderão 
subsidiar o trabalho com a temática: http://www.brasilartesenciclopedias.com.br/temas/afro_brasileira.html.  
43 Mais informações sobre arte afro-brasileira disponíveis no site: http://www.portaldarte.com.br/arteafricana.htm.  
44 Sugestão de artista: Benedito José de Andrade (1906-1979). Tenha acesso a trajetória artística da artista através dos sites: https://www.escritoriodearte.com/artista/benedito-jose-de-andrade; 

https://www.catalogodasartes.com.br/cotacao/obrasdearte/artista/Benedito%20Jos%E9%20de%20Andrade/ordem/avaliacao_mais_recente/pagina/1/.  
45 Mais informações em: http://projetoafrobetizacao.blogspot.com/2014/04/artes-africanas-e-afro-brasileiras_59.html.  
46 O Frevo é uma forma de expressão musical, coreográfica e poética. O gênero musical urbano surge no final do século 19, no Carnaval, em um momento de transição e efervescência social como 
forma de expressão das classes populares nos espaços públicos e nas relações sociais. Sua dança origina-se na capoeira. Para o estudo em artes visuais, concentrar-se nos aspectos visuais do 
festejo: moda, cores, ornamentações (etc.). Os estudos da temática poderão ser conectados com as demais linguagens da arte (música e dança). 
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diferentes espaços da escola e da 
comunidade. 

Dialogar sobre a sua criação e as 
dos colegas, para alcançar 
sentidos plurais. 

Observar imagens e vídeos dos aspectos artístico-visuais do frevo e 
confeccionar, utilizando materiais disponíveis na escola, obras individuais ou 
coletivas baseadas nos preceitos artísticos do festejo em questão47; 

Propor discussões sobre as produções entre os alunos, salientando os 
detalhes, formas, cores e outros elementos que foram utilizados na produção; 

Produzir texto coletivo sobre a experiência criativa da técnica utilizada. 

TEATRO 

Contextos, práticas, 

materialidades e processos de 

criação 
 

- Teatro: histórias de onde 

vivo: 

 Folclore brasileiro; 
 Brincadeiras tradicionais48; 
 Interpretação de 

personagens. 

Reconhecer e apreciar formas 
distintas de manifestações do 
teatro presentes em diferentes 
contextos, aprendendo a ver e a 
ouvir histórias dramatizadas e 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório ficcional; 

Experimentar o trabalho 
colaborativo, coletivo e autoral em 
improvisações teatrais e 
processos narrativos criativos em 
teatro, explorando desde a 
teatralidade dos gestos e das 
ações do cotidiano até elementos 
de diferentes matrizes estéticas e 
culturais; 

Exercitar a imitação e o faz de 
conta, ressignificando objetos e 
fatos e experimentando-se no 
lugar do outro, ao compor e 
encenar acontecimentos cênicos, 
por meio de músicas, imagens, 
textos ou outros pontos de partida, 
de forma intencional e reflexiva. 

Pesquisar e fazer teatro a partir do folclore brasileiro; 

Incentive a partilha de qualquer tipo de memória em torno das lendas, mesmo 
que imprecisa; 

Conversar com a turma sobre as relações entre sociedade e cultura (não se 
preocupando em definir conceitos), mantendo o foco na perspectiva de que 
vivemos em sociedade e, dessa forma, compartilhamos conhecimentos e 
práticas que são marcos coletivos do convívio, que produzem identificação, 
identidade. 

Explore o fato de que as brincadeiras populares fazem parte desse 
conhecimento, comentando que quase todas as crianças brasileiras sabem 
brincar ou já brincaram de pega-pega, por exemplo; 

Selecione, a partir das pesquisas realizadas sobre as histórias do folclore 
brasileiro, personagens que proporcionem aos alunos a possibilidade de 
representação teatral. É interessante que o professor disponibilize as crianças 
pequenos trechos de texto que apresentem as principais características dos 
personagens, para que os alunos tenham repertório para representação. 
Trabalhar de forma informal. Ex.: em uma caixa, dispor o nome de vários 
personagens; sortear um nome e selecionar uma criança para realizar a 
representação; dar a ficha com as características dos personagens; solicitar 
que a criança represente conforme o texto da ficha e pedir para que os demais 
alunos observem atentamente a representação; corrigir a postura dos alunos, 
e dar dicas para melhorar os aspectos representativos; 

Exemplo de atividade de experimentação teatral: Lenda do Boitatá 
(condução teatral49) 

1° “Caminhem como se fossem uma cobra de fogo! Não precisam se arrastar 
no chão, imitem o movimento da cobra com os braços e as pernas!”; 

                                                           
47 Ao apreciar as imagens e vídeos, chame a atenção para a riqueza de cores, detalhes e adereços que caracteriza a encenação do auto. Incentive os alunos a observar como são decorados os 
trajes e adereços e quais são as semelhanças e as diferenças entre esses trajes e as roupas que usamos em nosso dia a dia. 
48 Através do brincar, as habilidades e estratégias necessárias para o jogo são desenvolvidas. Engenhosidade e inventividade enfrentam todas as crises que o jogo apresenta, pois, todos os 
participantes estão livres para atingir o objetivo do jogo à sua maneira. Desde que respeitem as regras do jogo, os jogadores podem ficar de ponta cabeça ou voar pelo espaço. De fato, toda forma 
de solucionar problemas de jogo é aplaudida pelos parceiros. (SPOLIN, V. Jogos teatrais na sala de aula: um manual para o professor. São Paulo: Perspectiva, 2007). 
49 A proposta de condução teatral possibilita o desenvolvimento de atividades onde o professor guiará a representação dos alunos por meio de comandos. É importante que as crianças já tenham 

tido acesso a história dos personagens que serão representados, para que compreendam de forma contextualizada o que estão representando. 

189



    

 

2° “Acendam o seu fogo mágico!”; 

3° “Agora virem troncos de árvores para enganar as pessoas que querem 
queimar a floresta! Fiquem parados! As pessoas que querem fazer as 
queimadas estão chegando perto...” 

4° “Agora, assustem os queimadores de florestas! Corram atrás deles! Não 
deixem que queimem a floresta!”. 

MÚSICA 

Contextos e práticas 

- Músicas africanas e afro-
brasileiras. 

Identificar e apreciar criticamente 
diversas formas e gêneros de 
expressão musical, 
reconhecendo e analisando os 
usos e as funções da música em 
diversos contextos de circulação, 
em especial, aqueles da vida 
cotidiana. 

Através de rodas de conversas, vídeos, leituras de textos explicativos e escuta 
de músicas, conhecer estilos musicais africanos e afro-brasileiros, para 
identificar suas principais características e instrumentos utilizados. 

Elementos da linguagem 

- Melodia. 

Perceber e explorar os elementos 
constitutivos da música, por meio 
de jogos, brincadeiras, canções e 
práticas diversas de 
composição/criação, execução e 
apreciação musical.  

Cantar canções populares para reconhecimento da melodia; 

Apresentar apenas a melodia de uma canção (sem vocais/letra) para que os 
alunos reconheçam e adivinhem a música; 

Tocar músicas apenas com o instrumental. Exemplo: brincar de “Qual é a 
música?’ (Primeiras percepções acerca da melodia). 

DANÇA 

Contextos e práticas 

- Danças africanas. 

Experimentar e apreciar formas 
distintas de manifestações da 
dança presentes em diferentes 
contextos, cultivando a 
percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o 
repertório corporal. 

Assistir vídeos nos quais as danças africanas são representadas, observando 
detalhes como movimentos executados, roupas, ritmo, música, etc. 

Elementos da linguagem e 
Processos de criação 

 

- Sequências coreográficas; 

- Figurino. 

Criar e improvisar movimentos 
dançados de modo individual, 
coletivo e colaborativo, 
considerando os aspectos 
estruturais, dinâmicos e 
expressivos dos elementos 
constitutivos do movimento, com 
base nos códigos de dança. 

A partir de vídeos assistidos, escolher uma sequência de passos 
característicos das danças africanas e criar sequência coreográfica; 

Conversar sobre a importância do figurino na dança como contribuinte para a 
caracterização e contextualização da linguagem dançada; 

Desenhar e se possível produzir figurinos para a coreografia criada. 
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Linguagens: Arte 

3º ANO - 1º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

ARTES VISUAIS 

Contextos e práticas 
 

- O que é Arte Visual? 

- História da Arte: 

 Arte na Idade Média; 
 Renascimento. 

Identificar e apreciar formas 
distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório 
imagético; 

Reconhecer algumas categorias 
do sistema das artes visuais. 

Propor atividades de identificação da Arte Visual como linguagem não verbal; 

Apresentar vídeos sobre as diferentes manifestações artístico-visuais 
presentes nas diversas culturas para introdução ao conteúdo; 

Explicar, suscintamente, o que foi a Idade Média, salientando a cronologia 
histórica das produções artísticas (arte pré-histórica, arte da antiguidade...); 

Criar “linha do tempo” da história da arte;  

Contextualizar e situar os alunos quanto as principais transformações 
provindas do renascimento e as possibilidades de expansão do pensamento 
artístico provenientes desta vertente; 

Estudar e observar obras visuais produzidas durante o período da 
Renascença50; 

Produzir textos coletivos sobre os estudos referentes a Arte da Idade Média e 
Renascença. 

Materialidades e processos de 
criação 

 

- Desenho e pintura; 

- Materialidades para 

produção artístico-visual. 

Utilização da: 

 Régua; 
 Compasso; 
 Esquadro; 
 Transferidor. 

Experimentar diferentes formas de 
expressão artística, fazendo uso 
sustentável de materiais, 
instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não 
convencionais. 

Experimentar a criação em artes 
visuais de modo individual, 
coletivo e colaborativo, explorando 
diferentes espaços da escola e da 
comunidade. 

Dialogar sobre a sua criação e as 
dos colegas, para alcançar 
sentidos plurais. 

Explorar diversas propostas de recursos para a prática da pintura e do 
desenho: pigmento e aplicação - lápis de cor, giz, pincel, esponja, canetinha, 
etc.; suporte - de diferentes tamanhos e texturas, papéis com diferentes 
gramaturas, areia, cartolina, folhas, lixa, tela, etc.; 

Ensinar aos alunos sobre as diversas possibilidades de mistura de cores para 
produção de pinturas; 

Ensinar aos alunos que na natureza não encontramos cores chapadas, ou 
seja, o céu não é somente azul, as folhas das árvores não são sempre verdes 
(etc.). Explicar que a mistura de cores ocorre de forma natural na natureza; 

Solicitar que os alunos tragam folhas de plantas para a escola. Desenhar dois 
quadrados no caderno (um ao lado do outro). Em um dos quadrados, colar a 
folha utilizando fita adesiva (plastificar com fita transparente sobre); no outro 
quadrado, solicitar que os alunos desenhem (o mais parecido possível) a folha 
do quadrado ao lado (desenho de observação). Logo após, solicitar que as 

                                                           
50 Mais informações sobre o Renascimento na história da Arte disponíveis em:  http://www.historiadasartes.com/nomundo/arte-renascentista/renascimento/. 
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crianças pintem a folha representada utilizando diferentes cores para tentar 
aproximar aos tons da folha real (mistura de cores)51; 

Propor atividades de pintura utilizando tinta guache; 

Propor atividades onde sejam explorados os principais recursos para a 
produção artística, como a utilização da régua, compasso, esquadro e 
transferidor. 

TEATRO 

Contextos e práticas 

- O que é Teatro? 

- Teatro de dedoches. 

Reconhecer e apreciar formas 
distintas de manifestações do 
teatro presentes em diferentes 
contextos, aprendendo a ver e a 
ouvir histórias dramatizadas e 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório ficcional. 

Apresentar vídeos sobre o teatro (o que é o teatro? Como, onde e quando 
surgiu?);  

Apresentar vídeos de apresentações de peças teatrais (com ênfase em peças 
criadas a partir da literatura infantil); 

Explicar o que é teatro de dedoches e apresentar vídeos de peças teatrais 
utilizando este recurso. 

Materialidades e processos de 

criação 
 

- Jogos simbólicos: 

 Mímica; 
 Faz-de-conta; 
 Improviso. 
 

- Recursos: 

 Dedoches. 

 

- Cenografia: 

 Espaço cênico. 

Descobrir teatralidades na vida 
cotidiana, identificando elementos 
teatrais (variadas entonações de 
voz, diferentes fisicalidades, 
diversidade de personagens e 
narrativas etc.); 

Experimentar o trabalho 
colaborativo, coletivo e autoral em 
improvisações teatrais e 
processos narrativos criativos em 
teatro, explorando desde a 
teatralidade dos gestos e das 
ações do cotidiano até elementos 
de diferentes matrizes estéticas e 
culturais; 

Exercitar a imitação e o faz de 
conta, ressignificando objetos e 
fatos e experimentando-se no 
lugar do outro, ao compor e 
encenar acontecimentos cênicos, 
por meio de músicas, imagens, 
textos ou outros pontos de partida, 
de forma intencional e reflexiva; 

Experimentar possibilidades 
criativas de movimento e de voz 

Realizar jogos dramáticos/simbólicos;  

Imitar cenas e situações do cotidiano; 

Realizar mímicas; 

Imitar animais e seus sons; 

Ao contar histórias para os alunos, imitar a gestualidade dos personagens 
assim como entonação de voz, etc.;  

Improvisar, em grupos, cenas definidas pelo/a professor/a para que a turma 
identifique (a cena); 

Dramatizar contos infantis, músicas, brincadeiras e outros gêneros; brincar de 
faz-de-conta (propiciar temas para direcionar a brincadeira);  

Sortear fichas com nomes de animais, personagens e situações para que os 
alunos dramatizem;  

Brincar livremente utilizando bonecos; 

A partir de produções textuais dos alunos, reelaborar o texto para torná-lo uma 
peça teatral (introdução ao gênero textual teatro); 

Dramatizar brincadeiras de roda, acontecimentos e histórias lidas pelo/a 
professor/a; 

Falar cochichando, cantando; 

Desenvolver expressões faciais e vocais; 

Contar histórias retirando acessórios de uma caixa; 

Observar no espelho as diferentes expressões; 

                                                           
51 Solicitar que as crianças descrevam quais são as cores percebidas. Ex.: verde escuro próximo ao galho, verde claro no centro, amarelo queimado nas pontas. Instruir as crianças para separarem 
os lápis com as cores que serão necessárias para realização da pintura, buscando os tons mais próximos aos das cores reais da folha.  
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na criação de um personagem 
teatral, discutindo estereótipos. 

Contar histórias utilizando somente mímicas; 

Vivenciar teatro humano; 

Selecionar histórias, listar personagens e criar dedoches para representação 
utilizando o recurso. 

MÚSICA 

Contextos e práticas 

- O que é música? 

- Música Medieval e da 
Renascença52. 

Identificar e apreciar criticamente 
diversas formas e gêneros de 
expressão musical, reconhecendo 
e analisando os usos e as funções 
da música em diversos contextos 
de circulação, em especial, 
aqueles da vida cotidiana. 

Assistir clipes infantis de diferentes gêneros musicais; 

Através de rodas de conversas, baseado em escuta de músicas, vídeos, 
textos explicativos e de pesquisas na internet, conhecer a música da Idade 
Média e da renascença, para identificação de suas principais características, 
instrumentos utilizados, artistas, obras e principais representantes; 

Explorar os instrumentos musicais utilizados na Idade Média e Renascença. 
Ilustrar e/ou produzir instrumentos com materiais alternativos; 

Criar uma tabela comparativa ressaltando as principais diferenças e 
similaridades dos períodos estudados através de percepções ativas; 

Através de rodas de conversas, pesquisa e leitura da definição no dicionário e 
de textos explicativos, concluir o que é Música e a sua importância. 

 

Materialidades, processos de 

criação e elementos da 

linguagem 
 

- Percussão corporal e 

instrumental. 
 

- Propriedades sonoras: 

 Som/silêncio; 
 Timbre; 
 Intensidade; 
 Altura; 
 Duração; 

 Andamento. 

Perceber e explorar os elementos 
constitutivos da música, por meio 
de jogos, brincadeiras, canções e 
práticas diversas de 
composição/criação, execução e 
apreciação musical. 

Explorar fontes sonoras diversas, 
como as existentes no próprio 
corpo, na natureza e em objetos 
cotidianos. 

Experimentar improvisações e 
composições de modo individual, 
coletivo e colaborativo. 

Revisar as propriedades sonoras. 

DANÇA 

Contextos e práticas 

- O que é Dança? 

- Profissional: Coreógrafo. 

Experimentar e apreciar formas 
distintas de manifestações da 
dança presentes em diferentes 
contextos, cultivando a percepção, 

Assistir apresentações de dança ao vivo ou gravadas oriundas das mais 
diversas épocas, lugares e grupos sociais fruindo e refletindo sobre essa 
experiência; 

                                                           
52  Na Europa Ocidental, a Renascença traz à tona o interesse pela cultura embasada nos ideais gregos e romanos. Período de grandes descobertas e explorações, avançou na astrologia, ciência, 
filosofia e consequentemente a Arte. Os compositores profanos (não religiosos) ganharam destaque e suas composições eram para instrumentos. Sua principal característica é a polifonia, ou seja, 
várias melodias ao mesmo tempo. Instrumentos renascentistas: Alaúde, violas, flautas, cromorne, cervelato, sacabuxa, trompete, tamboril, tambor, tímpano, caixa clara, triangulo e címbalo. 
Compositores: Josquin des Près, Palestrina, Monteverdi. 
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o imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório corporal. 

Através de rodas de conversas, leitura da definição do termo no dicionário e 
de textos explicativos, concluir o que é Dança e a sua importância; 

Mostrar vídeos de uma mesma coreografia dançada por grupos de dançarinos 
diferentes. Questionar: 

- Quais as semelhanças e diferenças? 

- Os movimentos são iguais? 

Com as respostas e auxílio de textos explicativos, discutir a profissão de 
coreógrafo/a. 

Elementos da linguagem e 
Processos de criação 

 

- Movimentos lentos, 
moderados e rápidos; 

- Improviso. 

Estabelecer relações entre as 
partes do corpo e destas com o 
todo corporal na construção do 
movimento dançado. 

Identificar os ritmos de 
movimentos (lento, moderado e 
rápido) como fundamentais na 
construção do movimento 
dançado.  

Criar e improvisar movimentos 
dançados de modo individual, 
coletivo e colaborativo, 
considerando os aspectos 
estruturais, dinâmicos e 
expressivos dos elementos 
constitutivos do movimento, com 
base nos códigos de dança.  

Realizar exercícios de consciência corporal (articulação, membros, 
superfícies, cabeça, tronco); 

Brincar de boneco vivo com apoio sonoro utilizando os comandos: saltar, 
inclinar, cair, expandir, recolher, girar, gesticular, ficar parado, torcer, deslocar-
se, transferir peso); 

Selecionar músicas lentas, moderadas e rápidas e solicitar que os alunos 
dancem ao som das músicas conforme o ritmo; 

Selecionar trechos de músicas diferentes ritmos e realizar junto com os alunos 
os movimentos de acordo com os ritmos ouvidos: ritmo lento, moderado e 
rápido; 

Dançar livremente;  

Brincar de cantigas de roda com comandos (ex.: “A canoa virou”);  

Criar coreografias (explorando os movimentos corporais com o intuito de 
desenvolver habilidades motoras). Ex.: pedir para os alunos formarem um 
círculo; pedir para que cada um represente o seu nome com um movimento 
corporal; solicitar para o próximo participante repetir o movimento criado pelo 
colega anterior e acrescentar o seu próprio movimento; ao final, colocar uma 
música e, juntamente com os alunos, acrescentar ritmo aos movimentos 
criados. 
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Linguagens: Arte 

3º ANO - 2º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

ARTES VISUAIS 

Contextos e práticas 

- Obras visuais: fotografia. 

- Profissional: fotógrafo; 

- Local: Galeria. 

Identificar e apreciar formas 
distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório 
imagético. 

Reconhecer e analisar a influência 
de distintas matrizes estéticas e 
culturais das artes visuais nas 
manifestações artísticas das 
culturas locais, regionais e 
nacionais. 

Propor atividades de identificação da Arte Visual como linguagem não verbal; 

Apresentar vídeos sobre as diferentes manifestações artístico-visuais 
presentes nas diversas culturas para introdução ao conteúdo; 

Explicar a definição de Fotografia e o trabalho desenvolvido pelos 
fotógrafos; 

Visualizar fotografias de família ou históricas da cidade, estado e país, de 
modo a perceber a importância do registro visual para a construção da 
memória histórica (âmbito histórico-social); 

Montar murais expositivos com fotos da classe, de família, da escola, da 
cidade, do estado ou do país; 

Apresentar galerias on-line, por vídeos, fotos ou tour virtual explorando suas 
características; 

Criar um álbum de fotos da classe (com fotos retiradas pelo professor e 
alunos); 

Observar, através de imagens, a evolução das máquinas de fotografia;  

Compor, através de desenho, as primeiras máquinas fotográficas; 

Propor a observação de fotografias históricas. 

 

Elementos da linguagem, 
materialidades e processos de 

criação 
 
 

- Ponto, linha, forma, cor e 

textura; 

Explorar e reconhecer elementos 
constitutivos das artes visuais. 

Revisar o ponto, linha, forma, cor (cores primárias, secundárias, terciárias) e 
textura; 

Explicar (utilizando imagens e outras representações) o conceito de 
bidimensional e tridimensional53: 

                                                           
53 Bidimensional – formas planas com 2 dimensões: altura e largura; Tridimensional – formas com 3 dimensões: altura, largura e profundidade. 
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- Formas: bidimensionais e 

tridimensionais. 

- Cores: matiz, tom e 

intensidade; 

- Técnica: fotografia. 

 

 

                            Bidimensional            Tridimensional 

Desenhar no quadro um objeto. Ex.: desenhar uma bola na lousa com o título 
“BOLA: representação bidimensional”; posicionar, ao centro da sala, uma bola 
real. Discutir com os alunos sobre as diferenças entre as representações 
bidimensionais e tridimensionais e realizar o registro com as comparações em 
forma de texto coletivo. Solicitar que os alunos realizem o mesmo exercício 
(no caderno) com outros objetos, transformando representações 
tridimensionais em bidimensionais; 

Compor, utilizando preferencialmente tinta guache, cores secundárias (duas 
cores primárias) e terciárias (uma cor primária + uma cor secundária); 

Explicar o que é matiz, tom e intensidade54; 

Propor atividades de composição artística utilizando os conceitos de matiz, 
tom e intensidade; 

Solicitar que os alunos utilizem as diversas variações cromáticas em suas 
composições; 

Solicitar que os alunos tragam seus celulares para a escola e pedir para que 
eles tirem fotos (junto com colegas e professor/a); 

Transferir as imagens para o computador e apresenta-las para a classe 
através da TV ou Data Show; 

Propor discussões sobre as produções entre os alunos, salientando os 
detalhes, formas, cores e outros elementos que foram utilizados na produção; 

Produzir texto coletivo sobre a experiência criativa da técnica utilizada. 

TEATRO 

Contextos e práticas 

- Teatralidades na literatura 
infantil das diferentes 
culturas; 

- Vida e obra dos grandes 
mestres do teatro55. 

Reconhecer e apreciar formas 
distintas de manifestações do 
teatro presentes em diferentes 
contextos, aprendendo a ver e a 
ouvir histórias dramatizadas e 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório ficcional. 

Apresentar aos alunos vídeos de apresentações teatrais a partir do contexto 
da literatura infantil presentes nas diferentes culturas; 

Propor a produção de textos coletivos sobre as peças assistidas a partir de 
questionamentos como:  

- Enredo: qual história foi representada? 

- Personagens: quais eram os principais? 

- Espaço cênico: onde a história foi representada?  

- Direção: quem dirigiu a peça? 

                                                           
54 Matiz: é a característica que define e distingue um cor. Vermelho, verde e azul, pôr exemplo, são matizes. Para se mudar o matiz de uma cor acrescenta-se a ela outro matiz; Tom:  refere-se a 
maior ou menor quantidade de luz presente na cor; Intensidade: diz respeito ao brilho da cor. 
55 Sugestões: Paulo Autran, Bibi Ferreira, Raul Cortez, Inês Peixoto. 
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Apresentar aos alunos a trajetória artística dos grandes nomes do teatro, em 
contextos regionais ou nacionais; 

Mostrar imagens de diretores, dramaturgos, atores e atrizes do teatro, em 
contextos regionais ou nacionais; 

Produzir textos coletivos a partir da trajetória artística dos grandes nomes do 
teatro. 

Materialidades e processos de 

criação 
 

- Linguagem corporal. 

Descobrir teatralidades na vida 
cotidiana, identificando elementos 
teatrais (variadas entonações de 
voz, diferentes fisicalidades, 
diversidade de personagens e 
narrativas etc.); 

Experimentar o trabalho 
colaborativo, coletivo e autoral em 
improvisações teatrais e 
processos narrativos criativos em 
teatro, explorando desde a 
teatralidade dos gestos e das 
ações do cotidiano até elementos 
de diferentes matrizes estéticas e 
culturais; 
Exercitar a imitação e o faz de 
conta, ressignificando objetos e 
fatos e experimentando-se no 
lugar do outro, ao compor e 
encenar acontecimentos cênicos, 
por meio de músicas, imagens, 
textos ou outros pontos de partida, 
de forma intencional e reflexiva; 

Experimentar possibilidades 
criativas de movimento e de voz 
na criação de um personagem 
teatral, discutindo estereótipos. 

Explorar diferentes posturas corporais, como: sentar-se em diferentes 
inclinações. Deitar-se em diferentes posições. Ficar ereto apoiado na planta 
dos pés com e sem ajuda etc.; 

Ampliar progressivamente a destreza para deslocar-se no espaço por meio da 
possibilidade constante de realizar diversas atividades. Arrastar-se, 
engatinhar, rolar, andar, correr, saltar etc.; 

Propor a participação em brincadeiras e jogos que envolvam correr, subir, 
descer, escorregar, pendurar-se, movimentar-se, dançar. O objetivo é ampliar 
gradualmente o conhecimento e controle sobre o corpo e o movimento; 

Utilizar recursos de deslocamento e das habilidades de força, velocidade, 
resistência e flexibilidade nos jogos e brincadeiras dos quais participa; 

Utilizar diferentes recursos para expressar-se;  

Observar no espelho as diferentes expressões corporais;  

Jogar “bola imaginária”: com os alunos em círculo, simular um jogo de bola. O 
professor deverá dar os comandos, variando o tamanho e peso da bola, para 
que eles se expressem de acordo com tamanhos e pesos diferentes, assim 
como o modo como lançam e recebem a bola (pode-se trocar por outros 
objetos que provoquem diferentes expressões corporais nos alunos);  

Andar em diferentes ritmos por todo espaço, explorando com as mãos, pés, 
etc.; 

Brincar de estátua, pega-pega, mãe-cola, coelho sai da toca, etc. 

MÚSICA 

Contextos e práticas 

- A orquestra; 

- Profissional: Maestro. 

- Mídias de música56: 

 Vinil57. 

Identificar e apreciar criticamente 
diversas formas e gêneros de 
expressão musical, 
reconhecendo e analisando os 
usos e as funções da música em 
diversos contextos de circulação, 
em especial, aqueles da vida 
cotidiana. 

Assistir vídeos de apresentações de orquestras; 

Ouvir e conhecer diferentes músicas orquestradas; 

Conhecer a formação da orquestra no palco; 

Através de rodas de conversas, pesquisa e leitura da definição no dicionário e 
de textos explicativos, concluir o que é Música e a sua importância. 

                                                           
56 Informações e história de mídias de música: https://infnetmidiasdigitais.wordpress.com/tag/musica/. 
57 O disco de vinil, conhecido simplesmente como vinil ou ainda Long Play (LP), é uma mídia desenvolvida no final da década de 1940 para a reprodução musical.  
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Apresentar filmes, clipes ou imagens que representem a figura do maestro. 
Questionar: 

- O que ele está fazendo? 

- Onde ele está? 

- Qual a sua influência na execução da peça. 

- Será que ele ensaia antes com os músicos? 

Com as respostas construir o conceito de Maestro. 

Explorar a mídia vinil, como uma das primeiras formas de armazenamento de 
mídias de música; mostrar discos de vinil aos alunos; apresentar o “Toca 
disco”; explorar capas de discos de artistas expoentes. 

 

Toca disco 

 

Vinis: Elis & Tom Chico Buarque de Holanda 

Peça aos alunos que imaginem como seria a capa de um disco de vinil 
produzido por eles; solicite a composição através de ilustração; 

Solicitar que os alunos tragam vinis antigos de casa para montar exposições; 

Produzir releituras de capas famosas de vinis (exemplo: Chico Buarque de 
Holanda) com fotos dos alunos. 
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Materialidades e processos de 

criação 
 

- Classificação dos 
instrumentos musicais: 

 Percussão; 
 Cordas; 
 Sopro; 

 Elétricos. 
 

Explorar fontes sonoras diversas, 
reconhecendo os elementos 
constitutivos da música e as 
características de instrumentos 
musicais variados. 

Assistir vídeos, ver imagens e ouvir diferentes instrumentos musicais, 
classificando-os de acordo com o material que produz o som: Cordas, sopro, 
percussão e eletrônico. 

Classificar instrumentos dos períodos estudados em percussão; cordas, sopro 
e elétricos; 

Ilustrar, por meio de desenhos, ou produzir, com materiais alternativos, os 
instrumentos utilizados. 

DANÇA 

Contextos e práticas 
 

- Danças Milenares. 

Experimentar e apreciar formas 
distintas de manifestações da 
dança presentes em diferentes 
contextos, cultivando a 
percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o 
repertório corporal. 

Assistir vídeos nos quais danças medievais e danças renascentistas são 
representadas, bem como ver trechos de peças de balé romântico, 
observando detalhes como movimentos executados, roupas, ritmo, música, 
compreendendo os contextos em que eram dançadas. 

Elementos da linguagem e 

Processos de criação 
 

- Brincadeiras e jogos 
dançados. 

Experimentar diferentes formas 
de orientação no espaço e ritmos 
de movimento (lento, moderado e 
rápido) na construção do 
movimento dançado. 

Imaginar que está dentro de uma caixa e pensar em um jeito de sair 
empurrando as paredes imaginárias com várias partes do corpo. 

Dançar seguindo os comandos de brincadeiras tradicionais variando o tempo 
do andamento, como por exemplo: Ciranda cirandinha, Ai bota aqui seu 
pezinho, Boneca de Lata, dentre outras. 

Tentar executar as cinco posições básicas do balé variando o andamento. 

Dentre os períodos da dança estudados, escolher um e recriar seus passos 

característicos. 
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Linguagens: Arte 

3º ANO - 3º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

ARTES 
VISUAIS 

Contextos e práticas 

- Cultura e arte dos povos 

indígenas do Brasil.58 

Identificar e apreciar formas 
distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório 
imagético. 

Reconhecer e analisar a 
influência de distintas matrizes 
estéticas e culturais das artes 
visuais nas manifestações 
artísticas das culturas locais, 
regionais e nacionais. 

Propor atividades de identificação da Arte Visual como linguagem não 
verbal; 

Apresentar vídeos, filmes e documentários, em DVD ou da internet, 
sobre a cultura e arte indígena, de modo a identificar as manifestações 
artísticas destes grupos; 

Observar imagens das plumagens indígenas; 

Explicar a função ritualística/simbólica das plumagens para os povos 
indígenas. 

Materialidades e processos de 

criação 
 

- Plumagem indígena59. 

Experimentar diferentes formas 
de expressão artística 
(plumagem), fazendo uso 
sustentável de materiais, 
instrumentos, recursos e 
técnicas convencionais e não 
convencionais. 

Experimentar a criação em artes 
visuais de modo individual, 
coletivo e colaborativo, 
explorando diferentes espaços 
da escola e da comunidade. 

Representar, por meio de desenhos, plumagens indígenas; 

Produzir plumagens indígenas, com materiais e suportes disponíveis 
na escola, a partir da observação de imagens: 

 

                                                           
58 Ao estudar uma cultura diferente da que fazemos parte, é fundamental um olhar de respeito pelas diferenças, evitando julgamentos prévios e pouco embasados. Converse com os alunos sobre o 
que eles entendem pelo termo “Indígena”. Este é um momento importante para esclarecer que este conceito, criado pelos europeus, homogeneizou uma série de povos com culturas diferentes. Faça 
um levantamento de quais povos indígenas seus alunos já ouviram falar, pergunte se eles sabem se têm alguma descendência indígena e se conhecem elementos da herança indígena presentes 
em nossa língua, alimentação, etc. 
59 As plumagens indígenas são utilizadas nos rituais e são coladas diretamente no próprio corpo. Elas servem também para ornamentar máscaras, colares, braçadeiras, brincos, pulseiras e cocares, 

os quais são feitos de penas e de caudas de aves. Tal como a pintura corporal, a plumagem serve também para indicar os grupos sociais. Na maior parte são os homens que desenvolvem a arte 
plumária. Essa arte passa por um ritual: primeiro a caça, passando pelo tingimento (a chamada tapiragem), pelo corte nas formas desejadas e amarração. Há tribos que destinam as pinturas ao uso 
cotidiano, deixando as plumas para as comemorações e rituais indígenas, inclusive funerais. 
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Dialogar sobre a sua criação e as 
dos colegas, para alcançar 
sentidos plurais. 

Exemplo de plumagem indígena. Imagem da internet. 

A partir das plumagens produzidas, solicitar que os alunos produzam 
textos (individuais ou coletivos) instigando-os acerca das diferentes 
possibilidades de expressão; 

Propor discussões sobre as produções entre os alunos, salientando os 
detalhes, formas, cores e outros elementos que foram utilizados na 
produção; 

Produzir texto coletivo sobre a experiência criativa da técnica utilizada. 

TEATRO 

Contextos e práticas 

- Rituais da cultura indígena60. 

- Profissionais do teatro: 

 Cenógrafo e sonoplasta. 

Reconhecer e apreciar formas 
distintas de manifestações do 
teatro presentes em diferentes 
contextos, aprendendo a ver e a 
ouvir histórias dramatizadas e 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório 
ficcional. 

Apresentar aos alunos vídeos dos principais rituais indígenas. Discutir sobre 
os aspectos teatrais como local (cenário), vestimentas (figurinos), maquiagem 
(pinturas), etc., assim como a função social das representações e seu 
simbolismo; 

Propor atividades de dramatização baseadas nos ritos indígenas; 

Explicar aos alunos que o trabalho do cenógrafo é o de criar cenários capazes 
de ambientar a peça, permitindo ao público identificar o lugar e o tempo em 
que a ação se desenrola; 

Converse com a turma a respeito do que é um cenário, remetendo a uma 
história que eles conheçam, por exemplo: “Onde se passa a história da 
Chapeuzinho Vermelho? “; “Qual o cenário dessa história? “; “Que elementos 
poderiam ajudar a construir o cenário para uma peça do chapeuzinho 
Vermelho? “; 

Explicar que o sonoplasta é quem cria e/ou executa a trilha e os efeitos 
sonoros que integram o espetáculo: a trilha pode ser executada com uma 
gravação prévia ou ao vivo, com músicos e instrumentos, e sua função é 
acompanhar a ação envolvendo o espectador no clima das cenas; os efeitos 
sonoros ajudam a caracterizar o ambiente e os acontecimentos, com os sons 
necessários para cada situação (como o toque de um sino, o barulho da chuva, 
etc.); 

Pergunte aos alunos: “Como a música pode influenciar na interpretação dos 
atores? “; “A música usada em peças teatrais, filmes, novelas ou desenhos, 
pode nos fazer sentir emoções? Por quê? “; “Os efeitos sonoros utilizados nas 
representações ajudam ou prejudicam a contação de uma história? Por quê?”. 

Materialidades e processos de 

criação 
 

- Encenação por toda parte: 

 Na TV; 
 No Cinema; 

Experimentar o trabalho 
colaborativo, coletivo e autoral 
em improvisações teatrais e 
processos narrativos criativos 
em teatro, explorando desde a 
teatralidade dos gestos e das 

Procure na internet trechos de espetáculos teatrais – em sites de 
compartilhamento de vídeos ou nos sites das companhias de teatro – para 
exibir aos alunos. Proponha uma conversa sobre o que acharam da 
interpretação e da maneira como os atores representam; 

                                                           
60 Uma grande parte dos rituais realizados pelos diversos grupos indígenas do Brasil pode ser classificada como ritos de passagem. Os ritos de passagem são as cerimônias que marcam a mudança 
de um indivíduo ou de um grupo de uma situação social para outra. Como exemplo, podemos citar aqueles relacionados à mudança das estações, aos ritos de iniciação, aos ritos matrimoniais, aos 
funerais e outros, como a gestação e o nascimento [...]. Mais informações em: https://www.museudoindio.org.br/rituais-indigenas/.  
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 No teatro. ações do cotidiano até 
elementos de diferentes 
matrizes estéticas e culturais; 

Exercitar a imitação e o faz de 
conta, ressignificando objetos e 
fatos e experimentando-se no 
lugar do outro, ao compor e 
encenar acontecimentos 
cênicos, por meio de músicas, 
imagens, textos ou outros pontos 
de partida, de forma intencional 
e reflexiva. 

Conversar com os alunos a respeito das encenações produzidas e/ou 
transmitidas pelas emissoras de TV (para muitos, pode ser o único tipo de 
encenação com o qual já tiveram contato); 

Pergunte aos alunos sobre os hábitos de suas famílias ao assistir à TV em 
casa, para que eles apresentem atenção ao contexto e à situação de fruição 
das obras: “Alguém em sua casa assiste às novelas? “; “O que vocês acham 
dessas histórias? “; “Vocês costumam assistir a filmes pela TV? ”; “Em sua 
casa, vocês precisam negociar o que vão ver na TV? Como isso acontece? “; 

Perguntar sobre as diferenças entre encenações gravadas ou transmitidas e 
a encenação presencial: “Vocês acham que o trabalho dos atores é diferente 
no palco do teatro e nas gravações das novelas ou seriados de TV? “; “O que 
vocês acham que muda? “; 

Perguntar a turma quem já foi ao teatro ou cinema. Solicitar que os alunos 
relatem a experiência aos outros colegas; 

“Como é uma sala de cinema? ”; “Qual é a diferença entre assistir um filme 
em casa pela TV e no cinema? ”; “Nós podemos fazer as mesmas coisas que 
fazemos em casa quando vamos ao cinema, ou existem regras? ”;  

Criar listas com os filmes e novelas preferidos dos alunos; 

Criar listas com o nome dos personagens de filmes e novelas preferidos dos 
alunos. 

MÚSICA 

Contextos e práticas 

- Música indígena; 

- Cantigas populares do 
folclore brasileiro. 

Identificar e apreciar 
criticamente diversas formas e 
gêneros de expressão musical, 
reconhecendo e analisando os 
usos e as funções da música em 
diversos contextos de 
circulação, em especial, 
aqueles da vida cotidiana. 

Ouvir e cantar diferentes músicas indígenas; 

Explorar instrumentos musicais indígenas; 

Pesquisar imagens e/ou vídeos de povos indígenas produzindo músicas.  

Elementos da linguagem 

- Pulso; 

- Andamento. 

Perceber e explorar os 
elementos constitutivos da 
música, por meio de jogos, 
brincadeiras, canções e práticas 
diversas de 
composição/criação, execução 
e apreciação musical. 

Relembrar o que é pulso cantando canções populares batendo palmas. 
Explicar que as palmas representam o pulso musical e que este determina o 
andamento da música. Acelerar e diminuir o pulso; 

Criar livremente sons com o corpo para acompanhar o pulso de músicas (de 
preferência a músicas populares brasileiras e indígenas). 

 

Materialidades e processos de 

criação 
 

- Percussão instrumental: 

 Materiais alternativos. 
 

Explorar fontes sonoras 
diversas, como as existentes no 
próprio corpo, na natureza e em 
objetos cotidianos. 

Experimentar improvisações, 
composições e sonorização de 
histórias, entre outros, 
utilizando vozes, sons corporais 

Explorar diferentes materiais, principalmente reciclados para confecção de 
instrumentos musicais sonoros; 

Sonorizar histórias ou acompanhar músicas folclóricas, populares ou 
indígenas com os instrumentos alternativos produzidos. 
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ou instrumentos musicais não 
convencionais de modo 
individual, coletivo e 
colaborativo. 

Registro musical 

- Registro não convencional. 

Explorar diferentes formas de 
registro musical não 
convencional (partituras 
criativas). 

Construir partituras criativas utilizando diferentes recursos. Exemplo: 
https://www.youtube.com/watch?v=oINKrwvxh7E. 

DANÇA 

Contextos e práticas 

- Danças indígenas. 

- Grupos e companhias de 
danças paranaenses. 

Experimentar e apreciar formas 
distintas de manifestações da 
dança presentes em diferentes 
contextos, cultivando a 
percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o 
repertório corporal. 

Dançar livremente ao som de músicas indígenas; 

Assistir vídeos onde apareçam danças indígenas e de companhias de danças 
paranaenses; 

Entender a importância da dança para a cultura indígena e sua função 
ritualística; 

Conhecer grupos de danças paranaenses (história, influências, ritmo, 
dançarinos), través de visitas, entrevistas, vídeos, textos informativos, etc. 

Elementos da linguagem e 
Processos de criação 

 

- Corpo e brincadeira; 

- Corpo e movimentos na 
dança; 

- Dança com objetos. 

Experimentar diferentes formas 
de orientação no espaço 
(deslocamentos, planos, 
direções, caminhos etc.) na 
construção do movimento 
dançado. 

Criar e improvisar movimentos 
dançados de modo individual, 
coletivo e colaborativo, 
considerando os aspectos 
estruturais, dinâmicos e 
expressivos dos elementos 
constitutivos do movimento, 
com base nos códigos de 
dança. 

Proponha e explore brincadeiras dançadas; 

Explore o conceito de movimentos intencionais e não intencionais, frisando 

que o corpo se movimenta o tempo todo (de forma não intencional: batidas do 

coração por exemplo), sem que precisemos pensa-los com antecedência para 

que aconteçam; 

Explore a intencionalidade dos movimentos na dança: para uma coreografia, 

é necessário estar muito atento aos movimentos que se faz, só assim é 

possível executá-los e registrá-los em diversas ocasiões; 

Recriar danças folclóricas paranaenses e/ou indígenas; 

Produzir barangandão61 e produzir paços dançados (ou dançar livremente) 
utilizando o recurso. 

  

Barangandão 

                                                           
61 A brincadeira com barangandão, além de estimular a criatividade e a coordenação motora, trabalha a percepção visual, movimento e dança. O material usado é todo reciclável e para confeccionar 
o brinquedo será utilizado jornal, barbante, tesoura sem ponta e papel crepom de diversas cores. 
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Linguagens: Arte 

3º ANO - 4º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

ARTES VISUAIS 

Contextos e práticas 

- Cultura e arte dos povos 

africanos62; 

- Arte afro-brasileira63. 

Identificar e apreciar formas 
distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório 
imagético. 

Reconhecer e analisar a influência 
de distintas matrizes estéticas e 
culturais das artes visuais nas 
manifestações artísticas das 
culturas locais, regionais e 
nacionais. 

Explicar, apesentar e discutir com os alunos, sobre as diferentes 
manifestações artísticas dos povos africanos; 

Apresentar imagens de diferentes obras artísticas visuais dos povos africanos, 
e propor atividades de leitura e análise das composições; 

Discutir a relação da cultura africana com a brasileira, e explicar a origem do 
termo “afro-brasileiro”; 

Valorizar, por meio do estudo, as obras artísticas dos povos e artistas 
africanos; 

Realizar atividades de leitura e contextualização de obras visuais afro-
brasileiras64. 

Materialidades e processos de 

criação 
 

- Diferentes composições da 

arte africana e afro-

brasileira: 
 Arquitetura65. 
 

- Festejos brasileiros: 

Experimentar diferentes formas de 
expressão artística (arquitetura), 
fazendo uso sustentável de 
materiais, instrumentos, recursos 
e técnicas convencionais e não 
convencionais. 

Experimentar a criação em artes 
visuais de modo individual, 
coletivo e colaborativo, explorando 

Observar imagens de obras arquitetônicas produzidas ou inspiradas pela 
cultura afro e produzir desenhos e/ou maquetes as representando; 

Produzir textos coletivos acerca dos estudos sobre a arquitetura africana; 

Explicar aos alunos que a população negra escravizada no Brasil era obrigada 
a praticar o catolicismo, mas eram proibidos de entrar nas igrejas (apesar de 
construí-las). Por isso, se organizavam em grupos chamados irmandades e, 
assim, trabalhando em grupo, conseguiam os recursos necessários para 

construírem suas próprias igrejas67; 

Explicar aos alunos a origem do festejo “Folia dos reis”; 

                                                           
62 A arte africana chegou ao Brasil através dos escravos, que foram trazidos para cá pelos portugueses durante os períodos colonial e imperial. Em muitos casos, os elementos artísticos africanos 
fundiram-se com os indígenas e portugueses, para gerar novos componentes artísticos de uma magnífica arte afro-brasileira. No link a seguir, você professor (a) encontrará informações que poderão 
subsidiar o trabalho com a temática: http://www.brasilartesenciclopedias.com.br/temas/afro_brasileira.html.  
63 Mais informações sobre arte afro-brasileira disponíveis no site: http://www.portaldarte.com.br/arteafricana.htm.  
64 Sugestão de artista: Emmanuel Zamor (1840-1917). Tenha acesso a trajetória artística da artista através do site: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8506/emmanuel-zamor.  
65 Os africanos conheciam técnicas variadas de construção. Usavam principalmente a alvenaria de pedra e a taipa. A alvenaria de pedra era usada em muralhas que protegiam cidades inteiras. A 
taipa era usada na construção de moradias. No Brasil usavam as duas técnicas para construir casas e prédios públicos, principalmente igrejas. Mais informações em: 
http://heloraalmeida.com.br/arquitetura-e-design/arquitetura-africana-4/.  
67 Sugestões de obras: Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Paranaguá); Igreja de São Benedito dos Negros (Paranaguá); Igreja do Rosário (Curitiba); Paróquia Nossa Senhora do Rosário (Ponta 
Grossa – Vide livro: Os Campos Gerais: uma outra história – Guísela Velêda Chamma – 2007 – Páginas:103 a 112).  
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 Aspectos artístico-visuais 
da “Folia dos reis”66. 

diferentes espaços da escola e da 
comunidade. 

Dialogar sobre a sua criação e as 
dos colegas, para alcançar 
sentidos plurais. 

Observar imagens e vídeos dos aspectos artístico-visuais da “Folia dos reis” 
e confeccionar, utilizando materiais disponíveis na escola, obras individuais ou 
coletivas baseadas nos preceitos artísticos do festejo em questão68; 

Propor discussões sobre as produções entre os alunos, salientando os 
detalhes, formas, cores e outros elementos que foram utilizados na produção; 

Produzir texto coletivo ou individual sobre a experiência criativa da (s) técnica 
(s) utilizada (s). 

TEATRO 

Contextos, práticas, 

materialidades e processos de 

criação 
 

- Teatro: histórias de onde 

vivo: 

 Folclore brasileiro; 
 Brincadeiras tradicionais69; 
 Interpretação de 

personagens. 

Reconhecer e apreciar formas 
distintas de manifestações do 
teatro presentes em diferentes 
contextos, aprendendo a ver e a 
ouvir histórias dramatizadas e 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório ficcional; 

Experimentar o trabalho 
colaborativo, coletivo e autoral em 
improvisações teatrais e 
processos narrativos criativos em 
teatro, explorando desde a 
teatralidade dos gestos e das 
ações do cotidiano até elementos 
de diferentes matrizes estéticas e 
culturais; 

Exercitar a imitação e o faz de 
conta, ressignificando objetos e 
fatos e experimentando-se no 
lugar do outro, ao compor e 
encenar acontecimentos cênicos, 
por meio de músicas, imagens, 
textos ou outros pontos de partida, 
de forma intencional e reflexiva. 

Pesquisar e fazer teatro a partir do folclore brasileiro; 

Incentive a partilha de qualquer tipo de memória em torno das lendas, mesmo 
que imprecisa; 

Conversar com a turma sobre as relações entre sociedade e cultura (não se 
preocupando em definir conceitos), mantendo o foco na perspectiva de que 
vivemos em sociedade e, dessa forma, compartilhamos conhecimentos e 
práticas que são marcos coletivos do convívio, que produzem identificação, 
identidade. 

Explore o fato de que as brincadeiras populares fazem parte desse 
conhecimento, comentando que quase todas as crianças brasileiras sabem 
brincar ou já brincaram de pega-pega, por exemplo; 

Selecione, a partir das pesquisas realizadas sobre as histórias do folclore 
brasileiro, personagens que proporcionem aos alunos a possibilidade de 
representação teatral. É interessante que o professor disponibilize as crianças 
pequenos trechos de texto que apresentem as principais características dos 
personagens, para que os alunos tenham repertório para representação. 
Trabalhar de forma informal. Ex.: em uma caixa, dispor o nome de vários 
personagens; sortear um nome e selecionar uma criança para realizar a 
representação; dar a ficha com as características dos personagens; solicitar 
que a criança represente conforme o texto da ficha e pedir para que os demais 
alunos observem atentamente a representação; corrigir a postura dos alunos, 
e dar dicas para melhorar os aspectos representativos; 

Exemplo de atividade de experimentação teatral: Lenda da Iara (condução 
teatral70) 

                                                           
66 Mais informações disponíveis em: https://www.todamateria.com.br/folia-de-reis/.  
68 Ao apreciar as imagens e vídeos, chame a atenção para a riqueza de cores, detalhes e adereços que caracteriza a encenação do auto. Incentive os alunos a observar como são decorados os 
trajes e adereços e quais são as semelhanças e as diferenças entre esses trajes e as roupas que usamos em nosso dia a dia. 
69 Através do brincar, as habilidades e estratégias necessárias para o jogo são desenvolvidas. Engenhosidade e inventividade enfrentam todas as crises que o jogo apresenta, pois, todos os 
participantes estão livres para atingir o objetivo do jogo à sua maneira. Desde que respeitem as regras do jogo, os jogadores podem ficar de ponta cabeça ou voar pelo espaço. De fato, toda forma 
de solucionar problemas de jogo é aplaudida pelos parceiros. (SPOLIN, V. Jogos teatrais na sala de aula: um manual para o professor. São Paulo: Perspectiva, 2007). 
70 A proposta de condução teatral possibilita o desenvolvimento de atividades onde o professor guiará a representação dos alunos por meio de comandos. É importante que as crianças já tenham 

tido acesso a história dos personagens que serão representados, para que compreendam de forma contextualizada o que estão representando. 
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1° “Vocês são sereias tomando banho no rio! Lavem o cabelo, observem os 
peixes e a floresta ao seu redor! Como é sua canção?” 

2° “Agora vocês vão enfeitiçar alguém! Olhem para a pessoa, cantem para 
ela... Está funcionando, ela está sendo enfeitiçada! Agora, levem a pessoa 
enfeitiçada para o rio!”. 

MÚSICA 

Contexto e práticas 
 

- Música africana e afro-
brasileira. 

Identificar e apreciar criticamente 
diversas formas e gêneros de 
expressão musical, 
reconhecendo e analisando os 
usos e as funções da música em 
diversos contextos de circulação, 
em especial, aqueles da vida 
cotidiana. 

Através de rodas de conversas, vídeos, leitura do dicionário, de textos 
explicativos, de imagens conhecer diferentes estilos de música africana e afro-
brasileira, identificando suas principais características e instrumentos 
utilizados e contextos em que são produzidas. 

Materialidades e processos de 

criação 
 

- Instrumentos africanos. 

Explorar fontes sonoras diversas, 
reconhecendo os elementos 
constitutivos da música e as 
características de instrumentos 
musicais variados. 

Experimentar improvisações, 
composições instrumentos 
musicais convencionais ou não 
convencionais, de modo 
individual, coletivo e colaborativo. 

Conhecer instrumentos africanos; 

Explorar a percussão em músicas africanas com diferentes recursos 
(instrumentos alternativos e da bandinha rítmica). 

DANÇA 

Contextos e práticas 
 

- Danças africanas. 

Experimentar e apreciar formas 
distintas de manifestações da 
dança presentes em diferentes 
contextos, cultivando a 
percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o 
repertório corporal. 

Assistir vídeos nos quais as danças africanas são representadas, observando 
detalhes como movimentos executados, roupas, ritmo, música, 
compreendendo os contextos em que foram produzidas. 

Conhecer vários estilos de dança africana relacionando com a música. 

Identificar danças africanas que deram origem à danças brasileiras. 

Assistir, dançar, fruir, criticar e refletir sobre diversas manifestações culturais 
representadas através da dança, como por exemplo: Samba, maracatu, frevo, 
gaúcha.  

Elementos da linguagem e 

processos de criação 
 

- Manifestações culturais da 
dança (origem, identidade, 
pluralidade, integração e 
convívio social). 

Discutir, com respeito e sem 
preconceito, as experiências 
pessoais e coletivas em dança 
vivenciadas na escola, como 
fonte para a construção de 
vocabulários e repertórios 
próprios. 

Contextualizar essas danças, reconhecendo suas origens, percebendo suas 
identidades, entendendo-as como forma de integração e convívio social. 

Criar e expressar uma dança que represente a sua cultura local. 
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Linguagens: Arte 

4º ANO - 1º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

ARTES VISUAIS 

Contextos, práticas e sistemas 
da linguagem 

 

- O que é Arte Visual? 

- História da Arte: 
Modernismo:  

 Cubismo; 

 Concretismo. 

Identificar e apreciar formas 
distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório 
imagético. 

Reconhecer algumas categorias 
do sistema das artes visuais. 

Propor atividades de identificação da Arte Visual como linguagem não verbal; 

Explicar, suscintamente, o que é a Arte moderna, salientando a cronologia 
histórica das produções artísticas (arte pré-histórica, arte da antiguidade, arte 
da idade média e arte moderna); 

Criar “linha do tempo” da história da arte;  

Explicar o que é o movimento Cubista71; apresentar obras do movimento em 

questão; estudar os principais artistas que produziram suas obras de acordo 
com o movimento artístico; 

Explicar o que é o movimento Concretista72; apresentar obras do movimento 

em questão; estudar os principais artistas que produziram suas obras de 
acordo com o movimento artístico; 

Produzir textos coletivos sobre as artes dos movimentos cubista e concretista. 

Elementos da linguagem 
 

- Formas: 

 Figurativa; 
 Abstrata. 

Explorar e reconhecer elementos 
constitutivos das artes visuais. 

Explicar a definição de forma figurativa e abstrata73; 

  
           As duas Fridas (Frida Kahlo, 1939)                   Kandinsky (1911) 
                       FORMA FIGURATIVA                          FORMA ABSTRATA 
 
Compor desenhos utilizando formas figurativas e abstratas, a partir da análise 
de obras cubistas e concretistas. 

                                                           
71 O Cubismo pode ser considerado o primeiro movimento artístico a se caracterizar pela incorporação do imaginário urbano industrial em suas obras. Caracterizava-se, especialmente, pela 

geometrização das formas, modeladas basicamente por cubos e cilindros. 
72 O Concretismo foi um movimento de vanguarda que visava a criação de uma nova linguagem. Nas artes visuais, destacou-se pelo uso de formas abstratas. 
73 As formas figurativas são um estilo artístico das artes visuais (pintura, escultura, gravura, etc.), pautado na representação das formas, seja de seres humanos, objetos, animais, paisagens, dentre 
outros; Formas abstratas são definidas pela não representação de objetos concretos, apenas por ideias ou conceito. 
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Materialidades e processos de 

criação 
 

- Desenho e pintura; 

- Materialidades para 

produção artístico-visual. 

Utilização da: 

 Régua; 
 Compasso; 
 Esquadro; 

 Transferidor. 

Experimentar diferentes formas de 
expressão artística, fazendo uso 
sustentável de materiais, 
instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não 
convencionais. 

Experimentar a criação em artes 
visuais de modo individual, 
coletivo e colaborativo, explorando 
diferentes espaços da escola e da 
comunidade. 

Dialogar sobre a sua criação e as 
dos colegas, para alcançar 
sentidos plurais. 

Propiciar a possibilidade de criação livre (sem intervenção do professor), a 
partir do direcionamento da temática, com sugestões de recursos para 
criação; 

Explorar diversas propostas de recursos para a prática da pintura e do 
desenho: pigmento e aplicação - lápis de cor, giz, pincel, esponja, canetinha, 
etc.; suporte - de diferentes tamanhos e texturas, papéis com diferentes 
gramaturas, areia, cartolina, fo 

Representar por meio de desenhos, histórias ouvidas e situações vivenciadas; 

Realizar desenho gêmeo: uma criança copia o desenho da outra; 

Pintar sobre tela; 

Propor desenhos de observação a partir de obras visuais dos movimentos 
cubista e concretista; 

Propor atividades de releitura74 e composição75 de obras a partir das artes 

desenvolvidas pelos artistas cubistas e concretistas; 

Discutir sobre as produções dos alunos, denotando detalhes, formas, cores e 
outros elementos que foram utilizados pela classe; 

Produzir texto coletivo sobre as experiências criativas propostas durante as 
aulas; 

Propor atividades onde sejam explorados os principais recursos para a 
produção artística, como a utilização da régua, compasso, esquadro e 
transferidor. 

TEATRO 

Contextos e práticas 
 

- O que é Teatro? 

- Teatro de máscaras; 

- Profissional: atriz/ator. 

Reconhecer e apreciar formas 
distintas de manifestações do 
teatro presentes em diferentes 
contextos, aprendendo a ver e a 
ouvir histórias dramatizadas e 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório ficcional. 

Apresentar vídeos sobre o teatro (o que é o teatro? Como, onde e quando 
surgiu?);  

Apresentar vídeos de apresentações de peças teatrais (com ênfase em peças 
criadas a partir da literatura infantil); 

Explicar o que é teatro de máscaras e apresentar vídeos de peças teatrais 
utilizando este recurso; 

Explicar o que faz uma atriz/ator, salientando figuras relevantes em âmbito 
regional e nacional; 

Convidar atores e atrizes locais para relatar sobre seus trabalhados artísticos 
aos alunos. Produzir textos coletivos com a turma sobre a experiência. 

                                                           
74 Releitura: ato de reproduzir exatamente como o que é observado, utilizando-se das mesmas formas e cores (cópia). 
75 Composição: ato criativo, onde serão propostos momentos de observação e análise de obras para posterior criação, baseando-se no que fora observado, mas sob a perspectiva do criador 
(priorizar atividades de COMPOSIÇÃO). 
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Elementos da linguagem e 

processos de criação 
 

- Jogos simbólicos: 

 Mímica; 
 Faz-de-conta; 
 Rituais cotidianos76; 
 Elaboração de cena. 

 

- Recursos: 

 Máscaras. 

 

- Personagens: 

 Expressão corporal; 
 Expressão facial. 

Descobrir teatralidades na vida 
cotidiana, identificando elementos 
teatrais (variadas entonações de 
voz, diferentes fisicalidades, 
diversidade de personagens e 
narrativas etc.); 

Experimentar o trabalho 
colaborativo, coletivo e autoral em 
improvisações teatrais e 
processos narrativos criativos em 
teatro, explorando desde a 
teatralidade dos gestos e das 
ações do cotidiano até elementos 
de diferentes matrizes estéticas e 
culturais; 

Exercitar a imitação e o faz de 
conta, ressignificando objetos e 
fatos e experimentando-se no 
lugar do outro, ao compor e 
encenar acontecimentos cênicos, 
por meio de músicas, imagens, 
textos ou outros pontos de partida, 
de forma intencional e reflexiva; 

Experimentar possibilidades 
criativas de movimento e de voz 
na criação de um personagem 
teatral, discutindo estereótipos. 

Realizar jogos dramáticos/simbólicos;  

Imitar cenas e situações do cotidiano; 

Realizar mímicas; 

Imitar animais e seus sons; 

Ao contar histórias para os alunos, imitar a gestualidade dos personagens 
assim como entonação de voz, etc.;  

Improvisar, em grupos, cenas definidas pelo (a) professor (a) para que a turma 
identifique (a cena); 

Dramatizar contos infantis, músicas, brincadeiras e outros gêneros; brincar de 
faz-de-conta (propiciar temas para direcionar a brincadeira);  

Sortear fichas com nomes de animais, personagens e situações para que os 
alunos dramatizem;  

Brincar livremente utilizando bonecos; 

A partir de produções textuais dos alunos, reelaborar o texto para torná-lo uma 
peça teatral (introdução ao gênero textual teatro); 

Dramatizar brincadeiras de roda, acontecimentos e histórias lidas pelo (a) 
professor (a); 

Falar cochichando, cantando; 

Desenvolver expressões faciais e vocais; 

Contar histórias retirando acessórios de uma caixa; 

Observar no espelho as diferentes expressões; 

Contar histórias utilizando somente mímicas; 

Vivenciar teatro humano; 

Selecionar históricas, listar personagens e criar máscaras para representação 
utilizando o recurso. 

MÚSICA 

Contexto e práticas 
 

- O que é música? 

- Música moderna77; 

- Gêneros musicais: 

Identificar e apreciar criticamente 
diversas formas e gêneros de 
expressão musical, reconhecendo 
e analisando os usos e as funções 
da música em diversos contextos 

Assistir vídeos, ouvir, fazer a leitura de textos ou realizar pesquisas, rodas de 
conversas sobre a música; 

Explorar, através de conversas, jogos e escuta ativa de músicas, os gêneros 
musicais pop e clássica; 

                                                           
76 Indicações: Convenções sociais, de diferentes culturas, e ações que repetimos no nosso cotidiano, reelaborados no teatro. 
77 A história da música no século XX constitui uma série de tentativas e experiências que levaram a uma série de novas tendências, técnicas e, em certos casos, também a criação de novos sons, 
tudo contribuindo para que seja um dos períodos mais empolgantes da história da música. Enquanto a música nos períodos anteriores podia ser identificada por um único e mesmo estilo, comum a 
todos os compositores da época, no século XX ela se mostra como uma mistura complexa de muitas tendências. 
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 POP e Clássica. 

 

de circulação, em especial, 
aqueles da vida cotidiana. 

Propor que os alunos pesquisem a respeito dos gêneros estudados e 
apresentem aos colegas o fruto das pesquisas; 

Criar lista com músicas favoritas dos alunos de acordo com os gêneros 
estudados; 

Explorar os artistas de destaque em cada gênero estudado, com ênfase no 
contexto nacional; 

Explorar, através das músicas escutadas dos diferentes gêneros, o ritmo; 

Ao explicar a definição (conceito) de cada gênero, salientar os principais 
instrumentos utilizados. Baixar da internet o som desses instrumentos e levar 
para que os alunos ouçam; 

Realizar a análise de letras de canções expoentes em cada um dos gêneros 
estudados; 

Tocar músicas (de acordo com os gêneros estudados) somente com o som 
instrumental. 

Elementos da linguagem e 

processos de criação 
 

- Propriedades sonoras: 

 Som/silêncio; 
 Timbre; 
 Intensidade; 
 Altura; 
 Duração; 
 Andamento. 

- Movimentos dançados a 
partir dos gêneros Pop e 
música clássica. 

Perceber e explorar os elementos 
constitutivos da música, por meio 
de jogos, brincadeiras, canções e 
práticas diversas de 
composição/criação, execução e 
apreciação musical. 

Revisar as propriedades sonoras; 

Ouvir e classificar sons apresentados pelo professor em grave/agudo (altura), 
forte/ fraco (intensidade), longo/curto (duração) e fonte sonora. (Timbre); 

Solicitar que os alunos selecionem músicas que possam ser exploradas para 
revisão das propriedades sonoras, com ênfase em músicas do contexto 
moderno; 

Explorar as possibilidades de dança provindas dos gêneros musicais Pop e 
Clássica.  

DANÇA 

Contextos e práticas 
 

- O que é Dança. 

- Local: Teatro. 

Experimentar e apreciar formas 
distintas de manifestações da 
dança presentes em diferentes 
contextos, cultivando a percepção, 
o imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório corporal. 

Assistir apresentações de dança ao vivo ou gravadas oriundas das mais 
diversas épocas, lugares e grupos; 

Através de rodas de conversas, leitura do dicionário e de textos explicativos, 
concluir o que é Dança e a sua importância; 

Apresentar o teatro como um dos locais possíveis para apresentações formais 
de dança. 

Elementos da linguagem e 

processos de criação 
 

- Dança de Salão. 

Estabelecer relações entre as 
partes do corpo e destas com o 
todo corporal na construção do 
movimento dançado. 

Dançar livremente;  

Mostrar para os alunos vídeos ou apresentações ao vivo de dos diferentes 
ritmos de dança de salão, apontando suas principais características; 
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Identificar os ritmos de 
movimentos (lento, moderado e 
rápido) como fundamentais na 
construção do movimento 
dançado.  

Criar e improvisar movimentos 
dançados de modo individual, 
coletivo e colaborativo, 
considerando os aspectos 
estruturais, dinâmicos e 
expressivos dos elementos 
constitutivos do movimento, com 
base nos códigos de dança. 

Propor que a partir de um vídeo ou apresentação de Dança de Salão 
selecionada pelo professor ou trazida pelos alunos, os mesmos criem uma 
coreografia inspirada contemplando características já estudadas do ritmo. 
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Linguagens: Arte 

4º ANO - 2º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

ARTES VISUAIS 

Contextos e práticas 

- Obras visuais: arquitetura. 

- Profissional: arquiteto; 

- Local: Museu. 

Identificar e apreciar formas 
distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório 
imagético. 

Reconhecer e analisar a influência 
de distintas matrizes estéticas e 
culturais das artes visuais nas 
manifestações artísticas das 
culturas locais, regionais e 
nacionais. 

Propor atividades de identificação da Arte Visual como linguagem não verbal; 

Apresentar vídeos sobre as diferentes manifestações artístico-visuais 
presentes nas diversas culturas para introdução ao conteúdo; 

Explicar, dentro do contexto das Artes Visuais, as especificidades da 
Arquitetura; 

Analisar o estilo arquitetônico de locais históricos de Ponta Grossa (Mansão 
Vila Hilda, Estação Saudade, Catedral (antiga e nova: realizar comparações), 
etc.; 

Visitar, quando possível, museus locais e regionais; 

Apresentar museus on-line, por vídeos, fotos ou tour virtual, explorando suas 
características. 

Elementos da linguagem 
 

- Cor: cores primárias, 

secundárias e terciárias; 

- Monocromia e Policromia. 

Explorar e reconhecer elementos 
constitutivos das artes visuais. 

Revisar as cores; 

Trabalhar monocromia78 e policromia79. 

 

Monocromia 

 

Policromia 

Propor a pintura de desenhos utilizando os conceitos de monocromia e 
policromia. 

Dividir um desenho ao meio; solicitar que os alunos realizem a coloração de 
um lado com o efeito monocromático (uma cor em diferentes tons) e 
policromático (várias cores e tons). 

                                                           
78 Uma pintura que emprega vários tons de uma mesma cor recebe o nome de monocromia: a arte feita com uma única cor, com variação de tonalidades. 
79 É o emprego de várias cores no mesmo trabalho. 
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Materialidades e processos de 

criação 

- Desenho e pintura; 

- Técnica: maquete. 

Experimentar diferentes formas de 
expressão artística (desenho, 
pintura e maquete), fazendo uso 
sustentável de materiais, 
instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não 
convencionais. 

Experimentar a criação em artes 
visuais de modo individual, 
coletivo e colaborativo, explorando 
diferentes espaços da escola e da 
comunidade. 

Dialogar sobre a sua criação e as 
dos colegas, para alcançar 
sentidos plurais. 

Desenhar explorando diversos materiais como: lápis de cor, giz, pincel, 
esponja, canetinhas, giz e cola, utilizando suportes de diferentes tamanhos e 
texturas como papéis, areia, cartolina, folhas, lixa, tela, etc.; 

Ensinar aos alunos que na natureza não encontramos nada com cores únicas 
(chapadas), ou seja, o céu não é somente azul, as folhas das arvores não são 
sempre verdes (etc.). Explicar que a mistura de cores ocorre de forma natural 
na natureza; 

Solicitar que os alunos tragam folhas de plantas 
para a escola. Desenhar dois quadrados no 
caderno (um ao lado do outro). Em um dos 
quadrados, colar a folha utilizando fita adesiva 
(plastificando com fita transparente sobre); no 
outro quadrado, solicitar que os alunos 
desenhem (o mais parecido possível) a folha do quadrado ao lado (desenho 
de observação). Logo após, solicitar que as crianças pintem a folha 
representada utilizando diferentes cores para tentar aproximar aos tons da 
folha real (mistura de cores) aos da representação80; 

Produzir maquetes de locais significativos para as crianças (casa, escola, 
bairro, etc.) e de obras arquitetônicas singulares da cidade, estado e país 
(Mansão Vila Hilda, Catedral, Estação Saudade, Museu Oscar Niemeyer, 
etc.); 

Propor discussões sobre as produções entre os alunos, salientando os 
detalhes, formas, cores e outros elementos que foram utilizados na produção. 

TEATRO 

Contextos e práticas 

- Teatralidades na literatura 
infantil das diferentes 
culturas; 

- Vida e obra dos grandes 
mestres do teatro81. 

Reconhecer e apreciar formas 
distintas de manifestações do 
teatro presentes em diferentes 
contextos, aprendendo a ver e a 
ouvir histórias dramatizadas e 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório ficcional. 

Apresentar aos alunos vídeos de apresentações teatrais a partir do contexto 
da literatura infantil presentes nas diferentes culturas; 

Propor a produção de textos coletivos sobre as peças assistidas a partir de 
questionamentos como:  

- Enredo: qual história foi representada? 

- Personagens: quais eram os principais? 

- Espaço cênico: onde a história foi representada?  

- Direção: quem dirigiu a peça? 

Apresentar aos alunos a trajetória artística dos grandes nomes do teatro, em 
contextos regionais ou nacionais; 

Mostrar imagens de diretores, dramaturgos, atores e atrizes do teatro, em 
contextos regionais ou nacionais; 

Produzir textos coletivos a partir da trajetória artística dos grandes nomes do 
teatro. 

                                                           
80 Solicitar que as crianças descrevam quais são as cores percebidas. Ex.: verde escuro próximo ao galho, verde claro no centro, amarelo queimado nas pontas. Instruir as crianças para separarem 
os lápis com as cores anteriormente descritas e realizem a pintura, aproximando o máximo que puderem das cores reais da folha.  
81 Sugestões: Tônia Carrero, Mauri de Castro, Rosi Campos, Matheus Nachtergaele. 
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Processos de criação 

- Jogos cênicos. 

Experimentar o trabalho 
colaborativo, coletivo e autoral em 
improvisações teatrais e 
processos narrativos criativos em 
teatro, explorando desde a 
teatralidade dos gestos e das 
ações do cotidiano até elementos 
de diferentes matrizes estéticas e 
culturais. 

Exercitar a imitação e o faz de 
conta, ressignificando objetos e 
fatos e experimentando-se no 
lugar do outro, ao compor e 
encenar acontecimentos cênicos, 
por meio de músicas, imagens, 
textos ou outros pontos de partida, 
de forma intencional e reflexiva. 

Experimentar possibilidades 
criativas de movimento e de voz 
na criação de um personagem 
teatral, discutindo estereótipos. 

Elaborar fichas com situações cotidianas; dispor em uma caixa; sortear as 
fichas e a partir delas, criar textos coletivos que possibilitem a encenação; 

Improvisar, em grupos, cenas definidas pelo (a) professor (a) para que a turma 
identifique (a cena); 

Organizar a turma em duplas. Um aluno será o espelho e o outro o 
comandante. O espelho deverá repetir os gestos e movimentos do 
comandante como: pentear-se, pular, expressar caretas, abaixar (etc.) 
simultaneamente. Depois o espelho passará a ser comando e o comando 
espelho; 

Em grupos de 5 ou 6 alunos, montar uma cena (festa de aniversário, partida 
de futebol, etc.). Pode-se usar ou não objetos. Após definir a cena, definir a 
ordem de apresentação dos grupos. Definir o espaço cênico (palco/plateia) e 
posicionar o grupo que irá apresentar em forma de estátua. A tarefa dos alunos 
que estão na “plateia” será de descobrir o que o grupo está encenando; 

Solicitar que os alunos imaginem objetos, coisas ou personagens e jogar com 
eles, de maneira criativa e de improviso, porém com muitos detalhes para que 
a plateia identifique em seus gestos ou ações do que se trata aquele jogo. 
Com isso, tanto os jogadores como a plateia experimentam o despertar do 
intuitivo; 

Propor a experimentação de jogos cênicos. Exemplos nos sites: 

- http://fabianaeaarte.blogspot.com/2012/03/jogos-teatrais.html;  

- https://aulasteatroinfantil.com/tag/jogos-teatrais/. 

Registrar, por meio de textos, a experiência criativa em teatro. 

MÚSICA 

Contexto e práticas, elementos 

da linguagem, materialidades e 

processos de criação 
 

- Gêneros musicais: 
 MPB e Samba. 

- Ritmo. 

Identificar e apreciar criticamente 
diversas formas e gêneros de 
expressão musical, 
reconhecendo e analisando os 
usos e as funções da música em 
diversos contextos de circulação, 
em especial, aqueles da vida 
cotidiana. 

Perceber e explorar os elementos 
constitutivos da música 
(compassos), por meio de jogos, 
brincadeiras, canções e práticas 
diversas de composição/criação, 
execução e apreciação musical. 

Experimentar improvisações, 
composições com instrumentos 
musicais convencionais de modo 
individual, coletivo e colaborativo. 

Explorar, através de conversas, jogos e escuta ativa de músicas, os gêneros 
musicais MPB e Samba; 

Propor que os alunos pesquisem a respeito dos gêneros estudados e 
apresentem aos colegas o fruto das pesquisas; 

Criar lista com músicas favoritas dos alunos de acordo com os gêneros 
estudados; 

Explorar os artistas de destaque em cada gênero estudado, com ênfase no 
contexto nacional; 

Explorar, através das músicas escutadas dos diferentes gêneros, o ritmo; 

Ao explicar a definição (conceito) de cada gênero, salientar os principais 
instrumentos utilizados. Baixar da internet o som desses instrumentos e levar 
para que os alunos ouçam; 

Realizar a análise de letras de canções expoentes em cada um dos gêneros 
estudados; 

Tocar músicas (de acordo com os gêneros estudados) somente com o som 
instrumental; 
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- Mídias de música82: 

 Fita cassete83. 

Explorar a mídia fita cassete, como uma das primeiras formas de 
armazenamento de mídias de música; mostrar fitas aos alunos; apresentar o 
“Toca fitas”; explorar capas fitas de artistas expoentes. 

   

Fita - Toca fitas 

 

Capa de fita: Roberto Carlos 

Peça aos alunos que imaginem como seria a capa de uma fita produzido por 
eles; solicite a composição através de ilustração; 

Solicitar que os alunos tragam fitas antigas de casa para montar exposições; 

Produzir releituras de capas famosas de fitas famosas.  

DANÇA Contextos e práticas 

Experimentar e apreciar formas 
distintas de manifestações da 
dança presentes em diferentes 
contextos, cultivando a 
percepção, o imaginário, a 

Assistir vídeos nos quais a dança moderna é representada, para observação 
de detalhes como movimentos, roupas, ritmo, música, para compreensão do 
contexto de produção. 

                                                           
82 Informações e história de mídias de música: https://infnetmidiasdigitais.wordpress.com/tag/musica/. 
83 A fita cassete ou compact cassette é um padrão de fita magnética para gravação de áudio lançado oficialmente em 1963, invenção da empresa holandesa Philips. 
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- Dança moderna84. capacidade de simbolizar e o 
repertório corporal. 

Elementos da linguagem e 

processos de criação 
 

- Ações básicas corporais; 

- Células coreográficas; 

- Movimentos dançados a 
partir dos gêneros MPB e 
Samba. 

Experimentar diferentes formas 
de orientação no espaço na 
construção do movimento 
dançado. 

Criar e improvisar movimentos 
dançados de modo individual, 
coletivo e colaborativo, 
considerando os aspectos 
estruturais, dinâmicos e 
expressivos dos elementos 
constitutivos do movimento, com 
base nos códigos de dança. 

A partir de comando de músicas, do/a professor/a, de colegas, de fichas com 
desenhos, etc., realizar os movimentos: arrastar, enrolar, engatinhar, 
arremessar, chutar, esticar, dobrar, torcer, correr, sacudir, saltar, dentre 
outros, de forma lúdica, brincando, por exemplo, de “Siga o mestre”, e/ou “O 
"mestre mandou”; 

Explorar as possibilidades de dança provindas dos gêneros musicais MPB e 
Samba. 

                                                           
84 A dança moderna trouxe novidades no espaço cênico, na técnica do movimento e na construção conceitual da dança. Incorporou o misticismo, o sagrado e o folclórico em suas temáticas. As 
roupas tornaram-se mais soltas, passou-se a utilizar a luz como parte do espetáculo e, às vezes, objetos compondo a coreografia. Isadora Ducan, foi uma uma das precursoras da dança moderna, 
dançava descalço. 
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Linguagens: Arte 

4º ANO - 3º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

ARTES VISUAIS 

Contextos e práticas 

- Cultura e arte dos povos 

indígenas do Brasil85. 

Identificar e apreciar formas 
distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório 
imagético. 

Reconhecer e analisar a influência 
de distintas matrizes estéticas e 
culturais das artes visuais nas 
manifestações artísticas das 
culturas locais, regionais e 
nacionais. 

Propor atividades de identificação da Arte Visual como linguagem não verbal; 

Apresentar vídeos, filmes e documentários, em DVD ou da internet, sobre a 
cultura e arte indígena, de modo a identificar as manifestações artísticas 
destes grupos; 

Observar imagens de artes indígenas, principalmente relacionadas as 
cerâmicas. 

Materialidades e processos de 
criação 

 

- Artes indígenas: 

 Cerâmica86; 
 Padrões indígenas: 

grafismo87. 

Experimentar diferentes formas de 
expressão artística (cerâmica), 
fazendo uso sustentável de 
materiais, instrumentos, recursos 
e técnicas convencionais e não 
convencionais. 

Experimentar a criação em artes 
visuais de modo individual, 
coletivo e colaborativo, explorando 
diferentes espaços da escola e da 
comunidade. 

Representar, por meio de desenhos, cerâmicas indígenas; 

Produzir cerâmicas, com materiais e suportes disponíveis na escola como 
massa de modelar ou argila, a partir de imagens observadas; 

A partir das cerâmicas produzidas, solicitar que os alunos produzam textos 
(individuais ou coletivos) instigando-os acerca das diferentes possibilidades 
de expressão através das máscaras; 

Apresentar os principais padrões presentes nas pinturas indígenas e seus 
significados, e propiciar momentos de desenho e pintura, no caderno de 
desenho ou em outros suportes, dos padrões estudados e observados; 

 

                                                           
85 Ao estudar uma cultura diferente da que fazemos parte, é fundamental um olhar de respeito pelas diferenças, evitando julgamentos prévios e pouco embasados. Converse com os alunos sobre o 
que eles entendem pelo termo “Indígena”. Este é um momento importante para esclarecer que este conceito, criado pelos europeus, homogeneizou uma série de povos com culturas diferentes. Faça 
um levantamento de quais povos indígenas seus alunos já ouviram falar, pergunte se eles sabem se têm alguma descendência indígena e se conhecem elementos da herança indígena presentes 
em nossa língua, alimentação, etc. 
86 A cerâmica é um exemplo de arte que não está presente em todas as tribos indígenas. Os índios que a desenvolveram fizeram com tal exemplaridade que suas formas e pinturas são o resultado 

dessa qualidade. Importa referir que os índios não utilizam a roda do oleiro e, mesmo, assim, conseguem desenvolver belas peças. É praticada principalmente pelas mulheres, que criam recipientes, 
bem como esculturas e para as tornar mais bonitas, costumam pintá-las. A cerâmica marajoara, cujo nome advém do local onde ela teve origem (a Ilha de Marajó) é conhecida no exterior e foi a 
primeira arte de cerâmica brasileira. 
87 Mais informações sobre padrões/grafismo indígena disponível em: http://amandoodiferente.blogspot.com/2014/08/arte-grafismo-indigena.html.  
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Dialogar sobre a sua criação e as 
dos colegas, para alcançar 
sentidos plurais. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Exemplos de padrões indígenas 

 
Oferecer aos alunos, metade de um padrão indígena e solicitar que eles 
completem conforme o que observam: 

 
Desenho espelhado 

 

Propor discussões sobre as produções entre os alunos, salientando os 
detalhes, formas, cores e outros elementos que foram utilizados na produção; 

Produzir texto coletivo sobre a experiência criativa da técnica utilizada. 

TEATRO 

Contextos e práticas 

- Rituais da cultura 
indígena88. 

- Profissionais do teatro: 

 Dramaturgo89 e diretor. 

Reconhecer e apreciar formas 
distintas de manifestações do 
teatro presentes em diferentes 
contextos, aprendendo a ver e a 
ouvir histórias dramatizadas e 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório ficcional. 

Apresentar aos alunos vídeos dos principais rituais indígenas. Discutir sobre 
os aspectos teatrais como local (cenário), vestimentas (figurinos), maquiagem 
(pinturas), etc., assim como a função social das representações e seu 
simbolismo; 

Propor atividades de dramatização baseadas nos ritos indígenas; 

Apresentar aos alunos, nomes e imagens dos grandes dramaturgos 
brasileiros. Perguntar: “O que os dramaturgos fazem? “; “De onde vêm as 
ideias que nos ajudam a escrever uma história? “; 

Para discutir com os alunos a função do diretor de teatro, converse com eles 
sobre situações em que um grupo precisa da orientação de uma pessoa. 
Pergunte: “Em um time esportivo, quem é a pessoa que orienta os jogadores? 
“; “Em um ensaio de quadrilha, quem é a pessoa que organiza a 
apresentação?; etc. 

                                                           
88 Uma grande parte dos rituais realizados pelos diversos grupos indígenas do Brasil pode ser classificada como ritos de passagem. Os ritos de passagem são as cerimônias que marcam a mudança 
de um indivíduo ou de um grupo de uma situação social para outra. Como exemplo, podemos citar aqueles relacionados à mudança das estações, aos ritos de iniciação, aos ritos matrimoniais, aos 
funerais e outros, como a gestação e o nascimento [...]. Mais informações em: https://www.museudoindio.org.br/rituais-indigenas/.  
89 Para que os alunos criem hipóteses acerca do trabalho do dramaturgo, é preciso que elas pensem sobre as várias inspirações que podem dar origem a uma peça teatral: experiências vividas, 
imaginação, observação do mundo, histórias que já existem, etc. 
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Materialidades e processos de 
criação 

 

- Encenação por toda parte: 

 Encenações em festejos 
tradicionais90. 

Experimentar o trabalho 
colaborativo, coletivo e autoral em 
improvisações teatrais e 
processos narrativos criativos em 
teatro, explorando desde a 
teatralidade dos gestos e das 
ações do cotidiano até elementos 
de diferentes matrizes estéticas e 
culturais. 

Exercitar a imitação e o faz de 
conta, ressignificando objetos e 
fatos e experimentando-se no 
lugar do outro, ao compor e 
encenar acontecimentos cênicos, 
por meio de músicas, imagens, 
textos ou outros pontos de partida, 
de forma intencional e reflexiva. 

Procure partir de referências locais dos estudantes para ampliar o estudo 
deste tema, levantando referências de festejos tradicionais que envolvam 
autos ou representações cênicas; 

Levar imagens e/ou vídeos de manifestações de diferentes regiões do país ou 
mesmo de outras nações para exibir em sala de aula e mostrar a diversidade 
das formas de celebrar e dos fatos celebrados; 

Caso algum aluno já tenha visto alguma apresentação artística na rua, peça 
que conte aos demais colegas como foi a experiência; 

Pergunte quais formas de encenação permitem maior interação com o público 
e o que eles pensam sobre participar de uma encenação nas ruas; 

Criar listas com os nomes dos principais festejos que utilizam aparatos cênicos 
(maquiagens, fantasias, etc.) e encenações. 

MÚSICA 

Contexto e práticas 
 

- Música indígena. 

- Gêneros musicais: 

 Rock e Sertanejo. 

Identificar e apreciar criticamente 
diversas formas e gêneros de 
expressão musical, 
reconhecendo e analisando os 
usos e as funções da música em 
diversos contextos de circulação, 
em especial, aqueles da vida 
cotidiana. 

Ouvir e cantar diferentes músicas indígenas;   

Conhecer e confeccionar instrumentos indígenas;  

Cantar diversas músicas do cancioneiro popular. Exemplo: “Mulher rendeira”; 
“Marinheiro só”; ‘Balaio”; 

Explorar, através de conversas, jogos e escuta ativa de músicas, os gêneros 
musicais Rock e Sertanejo; 

Propor que os alunos pesquisem a respeito dos gêneros estudados e 
apresentem aos colegas o fruto das pesquisas; 

Criar lista com músicas favoritas dos alunos de acordo com os gêneros 
estudados; 

Explorar os artistas de destaque em cada gênero estudado, com ênfase no 
contexto nacional; 

Ao explicar a definição (conceito) de cada gênero, salientar os principais 
instrumentos utilizados. Baixar da internet o som desses instrumentos e levar 
para que os alunos ouçam; 

Realizar a análise de letras de canções expoentes em cada um dos gêneros 
estudados; 

                                                           
90 Ao comentar sobre as encenações em festejos tradicionais, não deixe de enfatizar que, embora atualmente alguns autos, por exemplo, com grande projeção midiática recorrem a atores, figurinistas 
e cenógrafos profissionais, os festejos, de modo geral, são produzidos por membros da comunidade que não exercem aquelas profissões. Outra característica distintiva dos festejos é sua regularidade: 
por serem manifestações tradicionais, costumam acontecer com determinada periodicidade no calendário anual. Há também a dimensão espacial, os festejos costumam ocorrer em espaços abertos 
ou que, por algum motivo, estejam intimamente associados à razão da celebração (por exemplo, templos religiosos, locais de culto, pontos históricos, etc.). 
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Tocar músicas (de acordo com os gêneros estudados) somente com o som 
instrumental; 

Explorar as possibilidades de dança provindas dos gêneros musicais Rock e 
Sertanejo. 

Elementos da linguagem 
 

- Pulso; 

- Andamento. 

Perceber e explorar os elementos 
constitutivos da música, por meio 
de jogos, brincadeiras, canções e 
práticas diversas de 
composição/criação, execução e 
apreciação musical. 

Realizar brincadeiras cantadas e cantigas de roda evidenciando o pulso, o 
ritmo e variando o andamento; 

Perceber a forte marcação do pulso e a importância do ritmo sempre marcado 
com os pés ou chocalhos (como nas canções indígenas). 

Materialidades e processos de 

criação 
 

- Percussão instrumental 
com materiais alternativos. 

Explorar fontes sonoras diversas, 
na natureza e em objetos 
cotidianos, reconhecendo os 
elementos constitutivos da 
música e as características de 
instrumentos musicais variados. 

Experimentar improvisações, 
utilizando instrumentos musicais 
não convencionais, de modo 
individual, coletivo e colaborativo. 

Explorar diferentes materiais, principalmente reciclados e construir 
instrumentos musicais sonoros; 

Criar arranjos percussivos com os materiais criados. 

DANÇA 

Contexto e práticas 
 

-Danças indígenas; 

-Festas populares e 
manifestações culturais do 
Brasil e do Paraná.91 

Experimentar e apreciar formas 
distintas de manifestações da 
dança presentes em diferentes 
contextos, cultivando a 
percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o 
repertório corporal. 

Dançar livremente ao som de músicas indígenas; 

Assistir vídeos onde apareçam danças indígenas e regionais; 

Relatar, através de rodas da conversa, experiências anteriores com dança, 
presentes em festas populares. 

Elementos da linguagem e 

processos de criação 
 

- Dimensões do corpo: 

 Física; 
 Intelectual; 
 Emocional; 
 Social. 

- Movimentos dançados a 

partir dos gêneros Rock e 

Sertanejo. 

Estabelecer relações entre as 
partes do corpo e destas com o 
todo corporal na construção do 
movimento dançado. 

Explorar as dimensões utilizadas no momento da elaboração da dança: 

- Física: o corpo em movimento; Intelectual: as representações criadas no 
imaginário antes da execução do movimento dançado; Emocional: o/a 
dançarino/a expõem o seu emocional por meio da dança; Social: as danças 
refletem os aspectos sociais nos quais o/a dançarino/a está fundado (observar 
as diferentes danças conforme gêneros musicais para ilustrar essa 
diferenciação); 

Criar, de forma individual e/ou coletiva, movimentos dançados inspirados nas 
danças indígenas e regionais; 

Explorar as possibilidades de dança provindas dos gêneros musicais MPB e 
Samba. 

                                                           
91 Festival Folclórico de Parintins, Folia de Reis, Carnaval. 
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Linguagens: Arte 

4º ANO - 4º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

ARTES VISUAIS 

Contextos e práticas 

- Cultura e arte dos povos 

africanos92; 

- Arte afro-brasileira93. 

Identificar e apreciar formas 
distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório 
imagético. 

Reconhecer e analisar a influência 
de distintas matrizes estéticas e 
culturais das artes visuais nas 
manifestações artísticas das 
culturas locais, regionais e 
nacionais. 

Explicar, apesentar e discutir com os alunos, sobre as diferentes 
manifestações artísticas dos povos africanos; 

Apresentar imagens de diferentes obras artísticas visuais dos povos africanos, 
e propor atividades de leitura e análise das composições; 

Discutir a relação da cultura africana com a brasileira, e explicar a origem do 
termo “afro-brasileiro”; 

Valorizar, por meio do estudo, as obras artísticas dos povos africanos; 

Realizar atividades de leitura e contextualização de obras visuais afro-
brasileiras94. 

Materialidades e processos de 
criação 

 

- Obras visuais de herança 

afro: 

 Grafite95e96 
- Festejos brasileiros de 

origem africana: 

Experimentar diferentes formas de 
expressão artística (grafite), 
fazendo uso sustentável de 
materiais, instrumentos, recursos 
e técnicas convencionais e não 
convencionais. 

Experimentar a criação em artes 
visuais de modo individual, 
coletivo e colaborativo, explorando 

Observar imagens de obras expoentes no âmbito da grafitagem; 

Produzir desenhos e pinturas inspirados em obras de grafitagem; 

Produzir textos coletivos acerca dos estudos sobre o grafite; 

Explicar aos alunos a origem do festejo “Boi de mamão”; 

Observar imagens e vídeos dos aspectos artístico-visuais do “Boi de mamão”, 
e confeccionar, utilizando materiais disponíveis na escola, obras individuais ou 
coletivas baseadas nos preceitos artísticos do festejo em questão98; 

                                                           
92 A arte africana chegou ao Brasil através dos escravos, que foram trazidos para cá pelos portugueses durante os períodos colonial e imperial. Em muitos casos, os elementos artísticos africanos 
fundiram-se com os indígenas e portugueses, para gerar novos componentes artísticos de uma magnífica arte afro-brasileira. No link a seguir, você professor (a) encontrará informações que poderão 
subsidiar o trabalho com a temática: http://www.brasilartesenciclopedias.com.br/temas/afro_brasileira.html.  
93 Mais informações sobre arte afro-brasileira disponíveis no site: http://www.portaldarte.com.br/arteafricana.htm.  
94 Sugestão de artista: Arthur Timótheo (1882-1922). Tenha acesso a trajetória artística da artista através do site: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa22552/arthur-timotheo-da-costa. 
95 A arte do grafite nasceu nos Estados Unidos na década de 70. Na época, foi uma forma de protesto das comunidades negras esquecidas pelo poder público. No Brasil, a arte do grafite tornou-se 

popular, mas ainda é mal interpretada por muitos. Mais informações no link: https://www.todamateria.com.br/grafite-arte-urbana/.  
96 Sugestão de artistas: Eduardo Kobra; “Negahamburguer” (Evelyn Queiróz) e “Os Gêmeos” (Otávio e Gustavo Pandolfo). 
98 Ao apreciar as imagens e vídeos, chame a atenção para a riqueza de cores, detalhes e adereços que caracteriza a encenação do auto. Incentive os alunos a observar como são decorados os 
trajes e adereços e quais são as semelhanças e as diferenças entre esses trajes e as roupas que usamos em nosso dia a dia. 
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 Aspectos artístico-visuais 
do festejo “Boi de 
mamão”97. 

diferentes espaços da escola e da 
comunidade. 

Dialogar sobre a sua criação e as 
dos colegas, para alcançar 
sentidos plurais. 

Propor discussões sobre as produções entre os alunos, salientando os 
detalhes, formas, cores e outros elementos que foram utilizados na produção; 

Produzir texto coletivo ou individual sobre a experiência criativa da (s) técnica 
(s) utilizada (s). 

TEATRO 

Contextos, práticas, 

Materialidades e processos de 

criação 
 

- Teatro: histórias de onde 

vivo: 

 Folclore brasileiro; 
 Brincadeiras tradicionais99; 
 Interpretação de 

personagens. 

Reconhecer e apreciar formas 
distintas de manifestações do 
teatro presentes em diferentes 
contextos, aprendendo a ver e a 
ouvir histórias dramatizadas e 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório ficcional; 

Experimentar o trabalho 
colaborativo, coletivo e autoral em 
improvisações teatrais e 
processos narrativos criativos em 
teatro, explorando desde a 
teatralidade dos gestos e das 
ações do cotidiano até elementos 
de diferentes matrizes estéticas e 
culturais; 

Exercitar a imitação e o faz de 
conta, ressignificando objetos e 
fatos e experimentando-se no 
lugar do outro, ao compor e 
encenar acontecimentos cênicos, 
por meio de músicas, imagens, 
textos ou outros pontos de partida, 
de forma intencional e reflexiva. 

Pesquisar e fazer teatro a partir do folclore brasileiro; 

Incentive a partilha de qualquer tipo de memória em torno das lendas, mesmo 
que imprecisa; 

Conversar com a turma sobre as relações entre sociedade e cultura (não se 
preocupando em definir conceitos), mantendo o foco na perspectiva de que 
vivemos em sociedade e, dessa forma, compartilhamos conhecimentos e 
práticas que são marcos coletivos do convívio, que produzem identificação, 
identidade. 

Explore o fato de que as brincadeiras populares fazem parte desse 
conhecimento, comentando que quase todas as crianças brasileiras sabem 
brincar ou já brincaram de pega-pega, por exemplo; 

Selecione, a partir das pesquisas realizadas sobre as histórias do folclore 
brasileiro, personagens que proporcionem aos alunos a possibilidade de 
representação teatral. É interessante que o professor disponibilize as crianças 
pequenos trechos de texto que apresentem as principais características dos 
personagens, para que os alunos tenham repertório para representação. 
Trabalhar de forma informal. Ex.: em uma caixa, dispor o nome de vários 
personagens; sortear um nome e selecionar uma criança para realizar a 
representação; dar a ficha com as características dos personagens; solicitar 
que a criança represente conforme o texto da ficha e pedir para que os demais 
alunos observem atentamente a representação; corrigir a postura dos alunos, 
e dar dicas para melhorar os aspectos representativos; 

Exemplo de atividade de experimentação teatral: Lobisomem (condução 
teatral100) 

1° “Vocês são Lobisomens, mas ainda não se transformaram... Anoiteceu! A 
lua cheia começa a aparecer... vocês estão se transformando! Como essa 
transformação acontece? Mostrem que o corpo de vocês está virando corpo 
de Lobisomem, que a voz de vocês está virando voz de lobisomem...” 

                                                           
97 Informações disponíveis em: https://encontrodetradicoes.com.br/boi-de-mamao.  
99 Através do brincar, as habilidades e estratégias necessárias para o jogo são desenvolvidas. Engenhosidade e inventividade enfrentam todas as crises que o jogo apresenta, pois, todos os 
participantes estão livres para atingir o objetivo do jogo à sua maneira. Desde que respeitem as regras do jogo, os jogadores podem ficar de ponta cabeça ou voar pelo espaço. De fato, toda forma 
de solucionar problemas de jogo é aplaudida pelos parceiros. (SPOLIN, V. Jogos teatrais na sala de aula: um manual para o professor. São Paulo: Perspectiva, 2007). 
100 O tópico condução teatral apresenta propostas de atividades onde o professor guiará a representação dos alunos por meio de comandos. É importante que as crianças já tenham tido acesso a 

história dos personagens que serão representados, para que compreendam de forma contextualizada o que estão representando.  
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2° “Agora, vocês estão totalmente transformados! Como vocês se mexem? 
Como é o corpo de vocês? Caminhem pelo espaço como Lobisomens!” 

3° “Todos os lobisomens agora uivam para a lua!” 

MÚSICA 

Contexto e práticas 
 

- Música africana e afro-

brasileria; 

- Gêneros musicais de 

origem africana; 

- Gêneros musicais: 

 Country e Gospel. 

Identificar e apreciar criticamente 
diversas formas e gêneros de 
expressão musical, 
reconhecendo e analisando os 
usos e as funções da música em 
diversos contextos de circulação, 
em especial, aqueles da vida 
cotidiana. 

Através de rodas de conversas, vídeos, leitura do dicionário, de textos 
explicativos, de imagens conhecer/relembrar estilos musicais africanos, 
identificando suas principais características e instrumentos utilizados. 

Reconhecer em músicas brasileiras a influência de ritmos africanos; 

Explorar os gêneros musicais que derivam da cultura africana; 

Explorar, através de conversas, jogos e escuta ativa de músicas, os gêneros 
musicais Country e Gospel; 

Propor que os alunos pesquisem a respeito dos gêneros estudados e 
apresentem aos colegas o fruto das pesquisas; 

Criar lista com músicas favoritas dos alunos de acordo com os gêneros 
estudados; 

Explorar os artistas de destaque em cada gênero estudado, com ênfase no 
contexto nacional; 

Explorar, através das músicas escutadas dos diferentes gêneros, o ritmo; 

Ao explicar a definição (conceito) de cada gênero, salientar os principais 
instrumentos utilizados. Baixar da internet o som desses instrumentos e levar 
para que os alunos ouçam; 

Realizar a análise de letras de canções expoentes em cada um dos gêneros 
estudados; 

Tocar músicas (de acordo com os gêneros estudados) somente com o som 
instrumental. 

Elementos da linguagem 
 

- Melodia; 

- Harmonia. 

Perceber e explorar os elementos 
constitutivos da música, por meio 
de jogos, brincadeiras, canções e 
práticas diversas de 
composição/criação, execução e 
apreciação musical. 

Revisar os elementos que compõe a música: melodia e harmonia101. 

Encontrar os elementos da música em canções africanas. 

Trabalhar paródias utilizando músicas dos gêneros estudados. 

                                                           
101 Para compreender mais sobre melodia e harmonia, acessar: https://planetamusica.net/entenda-o-que-e-harmonia-melodia-e-ritmo/. 
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Registro musical 
 

- Notas musicais102. 

Explorar diferentes formas de 
registro musical e reconhecer a 
notação musical convencional. 

Explicar o que são notas musicais (conceito); 

Experimentar as possibilidades de representação das notas musicais: 

C D E F G A B 

dó ré mi fá sol lá si 

Representação com letras. 

 

Representação por meio de partitura. 

DANÇA 

Contextos e práticas 
 

- Danças africanas. 

Experimentar e apreciar formas 
distintas de manifestações da 
dança presentes em diferentes 
contextos, cultivando a 
percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o 
repertório corporal. 

Assistir vídeos com danças africanas, observando detalhes como movimentos 
executados, roupas, ritmo, música, compreendendo os contextos em que são 
dançadas; 

Discutir sobre a influência da cultura africana nas danças; 

Explorar as possibilidades de dança provindas dos gêneros musicais 
africanos. 

Elementos da linguagem e 

Processos de criação 
 

- Fatores do movimento: 

 Peso; 
 Tempo; 
 Fluência; 
 Espaço. 

- Processo coreográfico; 

- Sincronia; 

- Movimentos dançados a 
partir dos gêneros Country e 
Gospel. 

Experimentar diferentes formas 
de orientação no espaço e ritmos 
de movimento na construção do 
movimento dançado. 

Criar e improvisar movimentos 
dançados de modo individual, 
coletivo e colaborativo, 
considerando os aspectos 
estruturais, dinâmicos e 
expressivos dos elementos 
constitutivos do movimento, com 
base nos códigos de dança. 

Pedir que os alunos realizem os seguintes movimentos: chicotear, pressionar, 
flutuar, socar, apontar, sacudir, torcer, deslizar; para as seguintes direções: 
para o alto, para baixo, para esquerda, para direita, para as diagonais. Durante 
a execução, alternar a força e a velocidade e ainda mudando de fluxo 
gradualmente, trocando de lugar, acelerando ou repentinamente. E por último, 
toda essa sequência alterando a área; alta, média ou baixa; 

Criar uma coreografia em grupo utilizando todos os fatores do movimento e 

dançar de modo que todo o grupo esteja sincronizado; 

Explorar as possibilidades de dança provindas dos gêneros musicais Country 

e Gospel. 

                                                           
102 Mais informações sobre o assunto disponíveis em: https://www.descomplicandoamusica.com/notas-musicais/. 
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Linguagens: Arte 

5º ANO - 1º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

ARTES VISUAIS 

Contextos, práticas e sistemas 
da linguagem 

 

- O que é Arte Visual? 

- História da Arte: 

 Arte contemporânea: Pop 
Art. 

- Comunicação visual:  

 Logotipos e logomarcas. 

Identificar e apreciar formas 
distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório 
imagético; 

Explorar e reconhecer elementos 
categorias do sistema das artes 
visuais. 

Propor atividades de identificação da Arte Visual como linguagem não verbal; 

Apresentar vídeos sobre as diferentes manifestações artístico-visuais 
presentes nas diversas culturas para introdução ao conteúdo; 

Explicar, suscintamente, o que é a Arte contemporânea, salientando a 
cronologia histórica das produções artísticas (arte pré-histórica, arte da 
antiguidade, arte da idade média, arte moderna e arte contemporânea); 

Criar “linha do tempo” da história da arte; 

Estudar a comunicação visual através de logotipos e logomarcas; 

Explicar a influência das cores e formas na comunicação visual; 

Propor a criação de logotipos para marcas inventadas pelos alunos. 

Elementos da linguagem 
 

- Cores: 

 Primárias, secundárias, 

terciárias; 

 Monocromia e policromia; 

- Círculo cromático:  
 Cores complementares; 
 Análogas; 
 Decompostas. 

Explorar e reconhecer elementos 
constitutivos das artes visuais. 

Revisar cores (primárias, secundárias, terciárias), através das diversas 
possibilidades de trabalho artístico; 

Revisar técnicas de monocromia e policromia, através da proposta de 
composições visuais; 

Apresentar e construir com os alunos o círculo cromático103. 

 

Esquema das cores dispostas no círculo cromático. 

                                                           
103 Mais informações sobre o círculo cromático disponíveis em:  
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Materialidades e processos de 

criação 
 

- Pintura. 

Experimentar diferentes formas de 
expressão artística, fazendo uso 
sustentável de materiais, 
instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não 
convencionais. 

Experimentar a criação em artes 
visuais de modo individual, 
coletivo e colaborativo, explorando 
diferentes espaços da escola e da 
comunidade. 

Dialogar sobre a sua criação e as 
dos colegas, para alcançar 
sentidos plurais. 

Propiciar a possibilidade de criação livre (sem intervenção do professor), a 
partir do direcionamento da temática, com sugestões de recursos para 
criação; 

Explorar diversas propostas de recursos para a prática da pintura e do 
desenho: pigmento e aplicação - lápis de cor, giz, pincel, esponja, canetinha, 
etc.; suporte - de diferentes tamanhos e texturas, papéis com diferentes 
gramaturas, areia, cartolina, etc.; 

Representar por meio de desenhos, histórias ouvidas e situações vivenciadas; 

Realizar desenho gêmeo: uma criança copia o desenho da outra; 

Pintar sobre tela; 

Propor desenhos de observação a partir de obras visuais da Pop Art; 

Propor atividades de releitura e composição104 de obras a partir das artes 

desenvolvidas pelos artistas da Pop Art; 

Fotografar o rosto dos alunos; aplicar o efeito preto e branco na foto retirada; 
replicar a foto 4x; imprimir em escala de cinza; solicitar que as crianças pintem 
as fotos alternando as cores, conforme o estilo da Pop Art. Observe o exemplo: 

    

As cores utilizadas nas fotos devem ser alternadas. Se na primeira foto foi utilizado fundo azul e 
o rosto vermelho, na seguinte o fundo deverá ser vermelho e o rosto azul. A pintura deverá ser 

feita com lápis de cor ou canetinha. 

Discutir sobre as produções dos alunos, denotando detalhes, formas, cores e 
outros elementos que foram utilizados pela classe; 

Produzir texto coletivo sobre as experiências criativas propostas durante as 
aulas. 

TEATRO 

Contextos e práticas 
 

- O que é Teatro? 

- Teatro de marionetes; 

- Profissional: atriz/ator. 

Reconhecer e apreciar formas 
distintas de manifestações do 
teatro presentes em diferentes 
contextos, aprendendo a ver e a 
ouvir histórias dramatizadas e 
cultivando a percepção, o 

Apresentar vídeos sobre o teatro (o que é o teatro? Como, onde e quando 
surgiu?);  

Apresentar vídeos de apresentações de peças teatrais (com ênfase em peças 
criadas a partir da literatura infantil); 

Explicar o que é teatro de marionetes e apresentar vídeos de peças teatrais 
utilizando este recurso; 

                                                           
104 Composição: ato criativo, onde serão propostos momentos de observação e análise de obras para posterior criação, baseando-se no que fora observado, mas sob a perspectiva do criador 
(priorizar atividades de COMPOSIÇÃO). 
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imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório ficcional. 

Explicar o que faz uma atriz/ator, salientando figuras relevantes em âmbito 
regional e nacional; 

Convidar atores e atrizes locais para relatar sobre seus trabalhados artísticos 
aos alunos. Produzir textos coletivos com a turma sobre a experiência. 

Materialidades e processos de 

criação 
 

- Jogos simbólicos: 

 Mímica; 
 Faz-de-conta; 
 Improviso; 
 Rituais cotidianos105; 
 Elaboração de cena. 

- Recursos: 

 Marionetes. 

- Personagens: 

 Expressão corporal; 
 Expressão facial. 

Descobrir teatralidades na vida 
cotidiana, identificando elementos 
teatrais (variadas entonações de 
voz, diferentes fisicalidades, 
diversidade de personagens e 
narrativas etc.); 

Experimentar o trabalho 
colaborativo, coletivo e autoral em 
improvisações teatrais e 
processos narrativos criativos em 
teatro, explorando desde a 
teatralidade dos gestos e das 
ações do cotidiano até elementos 
de diferentes matrizes estéticas e 
culturais; 

Exercitar a imitação e o faz de 
conta, ressignificando objetos e 
fatos e experimentando-se no 
lugar do outro, ao compor e 
encenar acontecimentos cênicos, 
por meio de músicas, imagens, 
textos ou outros pontos de partida, 
de forma intencional e reflexiva; 

Experimentar possibilidades 
criativas de movimento e de voz 
na criação de um personagem 
teatral, discutindo estereótipos. 

Realizar jogos dramáticos/simbólicos;  

Imitar cenas e situações do cotidiano; 

Realizar mímicas; 

Imitar animais e seus sons; 

Ao contar histórias para os alunos, imitar a gestualidade dos personagens 
assim como entonação de voz, etc.;  

Improvisar, em grupos, cenas definidas pelo (a) professor (a) para que a turma 
identifique (a cena); 

Dramatizar contos infantis, músicas, brincadeiras e outros gêneros; brincar de 
faz-de-conta (propiciar temas para direcionar a brincadeira);  

Sortear fichas com nomes de animais, personagens e situações para que os 
alunos dramatizem;  

Brincar livremente utilizando bonecos; 

A partir de produções textuais dos alunos, reelaborar o texto para torná-lo uma 
peça teatral (introdução ao gênero textual teatro); 

Dramatizar brincadeiras de roda, acontecimentos e histórias lidas pelo (a) 
professor (a); 

Falar cochichando, cantando; 

Desenvolver expressões faciais e vocais; 

Contar histórias retirando acessórios de uma caixa; 

Observar no espelho as diferentes expressões; 

Contar histórias utilizando somente mímicas; 

Vivenciar teatro humano; 

Selecionar históricas, listar personagens e criar marionetes para 
representação utilizando o recurso; 

Jogar bola imaginária, com os alunos em círculo, variando o tamanho e peso 
da bola, para que os alunos se expressem de acordo com os tamanhos e 
pesos diferentes, assim como o modo como lançam e recebem a bola (pode-
se trocar por outros objetos que provoquem diferentes expressões nos 
alunos). 

                                                           
105 Indicações: convenções sociais de diferentes culturas e ações que repetimos no nosso cotidiano, reelaborados no teatro. 
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MÚSICA 

Contexto e práticas 
 

- O que é música? 

- História da música; 

- Gêneros musicais: 
 Eletrônica e Pagode. 

Identificar e apreciar criticamente 
diversas formas e gêneros de 
expressão musical, reconhecendo 
e analisando os usos e as funções 
da música em diversos contextos 
de circulação, em especial, 
aqueles da vida cotidiana. 

Através de rodas de conversas, pesquisa e leitura da definição no dicionário e 
de textos explicativos, concluir o que é Música e a sua importância. 

Assistir vídeos, ouvir, fazer a leitura de textos ou realizar pesquisas, rodas de 
conversas sobre a música popular e sobre a erudita evidenciando as suas 
características e principais diferenças; 

Explorar, através de conversas, jogos e escuta ativa de músicas, os gêneros 
de música Eletrônica e Pagode; 

Propor que os alunos pesquisem a respeito dos gêneros estudados e 
apresentem aos colegas o fruto das pesquisas; 

Criar lista com músicas favoritas dos alunos de acordo com os gêneros 
estudados; 

Explorar os artistas de destaque em cada gênero estudado, com ênfase no 
contexto nacional; 

Explorar, através das músicas escutadas dos diferentes gêneros, o ritmo; 

Ao explicar a definição (conceito) de cada gênero, salientar os principais 
instrumentos utilizados. Baixar da internet o som desses instrumentos e levar 
para que os alunos ouçam; 

Realizar a análise de letras de canções expoentes em cada um dos gêneros 
estudados; 

Tocar músicas (de acordo com os gêneros estudados) somente com o som 
instrumental. 

Registro musical 
 

- Notas musicais; 

- Registro não convencional: 
onomatopeias106.  

Explorar diferentes formas de 
registro musical não convencional, 
e reconhecer a notação musical 
convencional. 

Explicar o que são notas musicais (conceito); 

Experimentar as possibilidades de representação das notas musicais: 

C D E F G A B 

dó ré mi fá sol lá si 

Representação com letras. 

 

Representação por meio de partitura. 

Explorar as onomatopeias como possibilidade de registro não convencional 
dos sons. 

                                                           
106 A onomatopeia é o processo de formação de palavras ou fonemas com o objetivo de tentar imitar o barulho de um som, quando são pronunciadas. 
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DANÇA 

Contextos e práticas 
 

- O que é Dança? 

- Local: 

 Rua; 
 Mídias; 
 Concursos 

Experimentar e apreciar formas 
distintas de manifestações da 
dança presentes em diferentes 
contextos, cultivando a percepção, 
o imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório corporal. 

Assistir apresentações de dança ao vivo ou gravadas oriundas das mais 
diversas épocas, lugares e grupos sociais; 

Através de rodas de conversas, leitura do dicionário e de textos explicativos, 
concluir o que é Dança e a sua importância. 

Apresentar com vídeos, visitas, imagens, entrevistas os diferentes locais de 
produção e de execução da dança como: nas ruas, nas diferentes mídias 
(televisão, internet videoclipes), em concursos, dentre outros. 

Elementos da linguagem e 

processos de criação 
 

- Dança em dupla; 

- Movimentos dançados a 
partir dos gêneros de 
música Eletrônica e 
Pagode. 

Experimentar diferentes formas de 
orientação no espaço 
(deslocamentos, planos, direções, 
caminhos etc.) e ritmos de 
movimentos (lento, rápido) como 
fundamentais na construção do 
movimento dançado. 

Criar e improvisar movimentos 
dançados de modo individual, 
coletivo e colaborativo, 
considerando os aspectos 
estruturais, dinâmicos e 
expressivos dos elementos 
constitutivos do movimento, com 
base nos códigos de dança. 

Discutir as experiências corporais 
pessoais e coletivas 
desenvolvidas em aula, de modo a 
problematizar questões de gênero 
e corpo. 

Assistir vídeos, ver fotos, ler textos e realizar discussões / conversas sobre 
danças em dupla/casal, comentando sobre o profissionalismo dos dançarinos 
e que os movimentos são expressões da linguagem artística; 

Brincar de espelho: em duplas os alunos devem ficar um de frente para o 
outro, um será o dançarino e o outro o reflexo. O dançarino deve executar 
movimentos dançados e o reflexo repetir. Trocar as funções e depois, as 
duplas; 

Brincar de João Bobo: em trios, dois alunos devem ficar de frente uma para o 
outro e o terceiro deve ficar no meio. De olhos vendados o do meio deve 
“soltar” seu corpo para frente e para trás sendo segurado e amparado pelos 
colegas das pontas. Realizar um rodizio dos trios; 

Brincadeira da bexiga/bola/laranja: em duplas, segurar a bexiga/bola/laranja 
dançando conforme a música, pressionando a mesma contra a barriga ou 
rosto da sua do colega, não deixando cair ou estourar. Alternar as duplas; 

Em dupla, amarrar os pés direito e esquerdo dos alunos e propor que dancem 
utilizando todo o espaço disponível, no ritmo da música ou seguindo 
comandos como pular, abaixar, rodar, ficar de costas para o colega, imitar 
animais profissões etc.; 

Explorar as possibilidades de dança provindas dos gêneros de música 
Eletrônica e Pagode. 
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Linguagens: Arte 

5º ANO - 2º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

ARTES VISUAIS 

Contextos, práticas e sistemas 
da linguagem 

 

- Obras visuais: Caricatura. 

- Profissional: curador; 

- Local: Instalação. 

Identificar e apreciar formas 
distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório 
imagético. 

Explorar e reconhecer elementos 
categorias do sistema das artes 
visuais. 

Propor atividades de identificação da Arte Visual como linguagem não verbal; 

Apresentar vídeos sobre as diferentes manifestações artístico-visuais 
presentes nas diversas culturas para introdução ao conteúdo; 

Explicar, dentro do contexto das Artes Visuais, as especificidades da 
caricatura107; 

Observar obras de artistas expoentes em âmbito local, regional e nacional no 
campo da caricatura; 

Explicar o que faz um curador108 e sua importância para o campo da arte; 

Explicar o que é uma instalação109. 

Elementos da linguagem 
 

- Espaço; 

- Figura-Fundo; 

- Perspectiva; 

- Balanço: 
 Simétrico; 
 Assimétrico; 

 Radial. 

Explorar e reconhecer elementos 
constitutivos das artes visuais. 

Explorar as possibilidades de utilização dos espaços nas composições visuais. 
Exemplos: 

 

 

 

 

                                                           
107 Caricatura é um desenho de um personagem da vida real, tal como políticos e artistas. Porém, a caricatura enfatiza e exagera as características da pessoa de uma forma humorística, assim 

como em algumas circunstâncias acentua gestos, vícios e hábitos particulares em cada indivíduo. 
108 Curador é o profissional que organiza, cuida e monta uma exposição artística, formando um conjunto de obras de um ou de vários artistas, a partir da seleção prévia para exposição. 
109 A Instalação é uma forma de arte que utiliza a ampliação de ambientes que são transformados em cenários do tamanho de uma sala. Pintura, escultura e outros materiais são usados conjuntamente 
para ativar o espaço arquitetônico. O espectador participa ativamente da obra e, portanto, não se comporta somente como apreciador. 

Preenchimento total do espaço Posicionamento 

em relação ao 

horizonte 

Sobreposição 
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Desenhar utilizando uma ou mais linhas de base, trabalhando figura e fundo; 

Explicar o conceito de figura-fundo, salientando que em uma composição 
visual, encontramos os dois elementos (Ex.: desenho de uma casa. A casa é 
a figura principal, o fundo são as composições ao entorno – arvores, céu, etc.); 

Desenvolver atividades de análise de desenhos em perspectiva, e compor, 
juntamente com os alunos desenhos em perspectiva; 

 

Propor atividades de complementação do desenho/pintura - desenho 
espelhado: 

    
 

Explicar o que é balanço, e explorar o conceito através de propostas de 
composições visuais: 

 

 

 

Primeiro 

plano 

Espaço 

do meio 
Fundo Distância: 

Menor: mais longe 

Maior: mais perto 
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FORMAS SIMÉTRICAS 

 

O equilíbrio simétrico é produzido quando colocamos uniformemente imagens nos 
dois lados (a partir de uma linha média). 

 

FORMAS ASSIMÉTRICAS 

 
Cria-se equilíbrio assimétrico a partir da variação de tamanho, peso e variedade de 

imagens (não uniformemente a partir de linha média). 
 

FORMAS RADIAIS 

 

O equilíbrio radial é criado quando se repetem formas e imagens uniformemente do 
centro para fora. Exemplo: mandalas. 

Materialidades e processos de 

criação 
 

- Desenho e pintura; 

- Técnica: Caricatura. 

Experimentar diferentes formas de 
expressão artística, fazendo uso 
sustentável de materiais, 
instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não 
convencionais. 

Experimentar a criação em artes 
visuais de modo individual, 
coletivo e colaborativo, explorando 
diferentes espaços da escola e da 
comunidade. 

Dialogar sobre a sua criação e as 
dos colegas, para alcançar 
sentidos plurais. 

Desenhar explorando diversos materiais como: lápis de cor, giz, pincel, 
esponja, canetinhas, giz e cola, utilizando suportes de diferentes tamanhos e 
texturas como papéis, areia, cartolina, folhas, lixa, tela, etc.; 

Ensinar aos alunos que na natureza não encontramos nada com cores únicas 
(chapadas), ou seja, o céu não é somente azul, as folhas das arvores não são 
sempre verdes (etc.). Explicar que a mistura de cores ocorre de forma natural 
na natureza; 

Selecionar caricaturas em jornais e livros, observando os traços exagerados. 
Em seguida, desenhar caricaturas; 

Fazer releitura de caricaturas utilizando lápis grafite. 

Solicitar que os alunos componham caricatura dos colegas; 
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Propor discussões sobre as produções entre os alunos, salientando os 
detalhes, formas, cores e outros elementos que foram utilizados na produção; 

Produzir texto coletivo sobre a experiência criativa da técnica utilizada. 

TEATRO 

Contextos e práticas 

- Teatralidades na literatura 
infantil das diferentes 
culturas; 

- Vida e obra dos grandes 
mestres do teatro110. 

Reconhecer e apreciar formas 
distintas de manifestações do 
teatro presentes em diferentes 
contextos, aprendendo a ver e a 
ouvir histórias dramatizadas e 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório ficcional. 

Apresentar aos alunos vídeos de apresentações teatrais a partir do contexto 
da literatura infantil presentes nas diferentes culturas; 

Propor a produção de textos coletivos sobre as peças assistidas a partir de 
questionamentos como:  

- Enredo: qual história foi representada? 

- Personagens: quais eram os principais? 

- Espaço cênico: onde a história foi representada?  

- Direção: quem dirigiu a peça? 

Apresentar aos alunos a trajetória artística dos grandes nomes do teatro, em 
contextos regionais ou nacionais; 

Mostrar imagens de diretores, dramaturgos, atores e atrizes do teatro, em 
contextos regionais ou nacionais; 

Produzir textos coletivos a partir da trajetória artística dos grandes nomes do 
teatro. 

Materialidades e processos de 

criação 
 

- Jogos cênicos. 

Descobrir teatralidades na vida 
cotidiana, identificando elementos 
teatrais (variadas entonações de 
voz, diferentes fisicalidades, 
diversidade de personagens e 
narrativas etc.); 

Experimentar o trabalho 
colaborativo, coletivo e autoral em 
improvisações teatrais e 
processos narrativos criativos em 
teatro, explorando desde a 
teatralidade dos gestos e das 
ações do cotidiano até elementos 
de diferentes matrizes estéticas e 
culturais; 

Exercitar a imitação e o faz de 
conta, ressignificando objetos e 
fatos e experimentando-se no 
lugar do outro, ao compor e 
encenar acontecimentos cênicos, 
por meio de músicas, imagens, 

Elaborar fichas com situações cotidianas; dispor em uma caixa; sortear as 
fichas e a partir delas, criar textos coletivos que possibilitem a encenação; 

Improvisar, em grupos, cenas definidas pelo (a) professor (a) para que a turma 
identifique (a cena); 

Organizar a turma em duplas. Um aluno será o espelho e o outro o 
comandante. O espelho deverá repetir os gestos e movimentos do 
comandante como: pentear-se, pular, expressar caretas, abaixar, etc. 
simultaneamente. Depois o espelho passará a ser comando e o comando 
espelho; 

Em grupos de 5 ou 6 alunos, montar uma cena (festa de aniversário, partida 
de futebol, etc.). Pode-se usar ou não objetos. Após definir a cena, definir a 
ordem de apresentação dos grupos. Definir o espaço cênico (palco/plateia) e 
posicionar o grupo que irá apresentar em forma de estátua. A tarefa dos alunos 
que estão na “plateia” será de descobrir o que o grupo está encenando; 

Solicitar que os alunos imaginem objetos, coisas ou personagens e jogar com 
eles, de maneira criativa e de improviso, porém com bastantes detalhes para 
que a plateia identifique em seus gestos ou ações do que se trata aquele jogo. 
Com isso, tanto os jogadores como a plateia experimentam o despertar do 
intuitivo; 

Propor a experimentação de jogos cênicos. Exemplos nos sites: 

- http://fabianaeaarte.blogspot.com/2012/03/jogos-teatrais.html;  

                                                           
110 Sugestões: Selton Mello, Eva Wilma, Lázaro Ramos, Cici Pinheiro. 
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textos ou outros pontos de partida, 
de forma intencional e reflexiva; 

Experimentar possibilidades 
criativas de movimento e de voz 
na criação de um personagem 
teatral, discutindo estereótipos. 

- https://aulasteatroinfantil.com/tag/jogos-teatrais/. 

Realizar dramatizações coletivas; 

A partir de produções textuais dos alunos, reelaborar o texto para torna-lo uma 
peça teatral (introdução ao gênero textual teatro); 

Registrar, por meio de textos, a experiência criativa em teatro. 

MÚSICA 

Contexto e práticas 
 

- Gêneros musicais: 

 Axé e Fandango. 

- Principais instrumentos 
utilizados em cada gênero; 

- Mídias de música111: 
 CD112; 
 Mídias digitais. 

 

Identificar e apreciar criticamente 
diversas formas e gêneros de 
expressão musical, 
reconhecendo e analisando os 
usos e as funções da música em 
diversos contextos de circulação, 
em especial, aqueles da vida 
cotidiana. 

Explorar, através de conversas, jogos e escuta ativa de músicas, os gêneros 
musicais Axé e Fandango; 

Propor que os alunos pesquisem a respeito dos gêneros estudados e 
apresentem aos colegas o fruto das pesquisas; 

Criar lista com músicas favoritas dos alunos de acordo com os gêneros 
estudados; 

Explorar os artistas de destaque em cada gênero estudado, com ênfase no 
contexto nacional; 

Ao explicar a definição (conceito) de cada gênero, salientar os principais 
instrumentos utilizados. Baixar da internet o som desses instrumentos e levar 
para que os alunos ouçam; 

Realizar a análise de letras de canções expoentes em cada um dos gêneros 
estudados; 

Tocar músicas (de acordo com os gêneros estudados) somente com o som 
instrumental; 

Explorar a mídia CD; mostrar CDs aos alunos; apresentar os diferentes 
aparelhos que tocam CDS; explorar capas de CDs de artistas expoentes. 

  

CD: Tribalistas 

Propor a releitura de capas famosas ou criação livre dos alunos de seus 
próprios CDs fictícios: observar CDs e seus elementos constitutivos (imagem 
da capa, lista das canções, etc.); 

                                                           
111 Informações e história de mídias de música: https://infnetmidiasdigitais.wordpress.com/tag/musica/. 
112 Um disco compacto, disco compacto a laser, popularmente conhecido por C, sigla para a designação inglesa, Compact Disc, é um disco ótico digital de armazenamento de dados. O formato foi 

originalmente desenvolvido com o propósito de armazenar e tocar apenas músicas. 
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Toca CD 

Explorar as diversas mídias digitais, salientando a evolução tecnológica dos 
aparelhos ao longo da história. 

    

Walkman, MP3, MP4, Smartphones 

DANÇA 

Contextos e práticas 
 

- Dança contemporânea113. 

Experimentar e apreciar formas 
distintas de manifestações da 
dança presentes em diferentes 
contextos, cultivando a 
percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o 
repertório corporal. 

Assistir vídeos que apresentem danças contemporâneas, para observação de 
detalhes como movimentos executados, roupas, ritmo, música, etc.; 

Refletir sobre a função da dança na indústria cultural. 

Elementos da linguagem e 

Processos de criação 
 

- Consciência corporal; 

- Movimentos dançados a 
partir dos gêneros Axé e 
Fandango; 

- Expressão/movimento com 
partes do corpo. 

Estabelecer relações entre as 
partes do corpo e destas com o 
todo corporal na construção do 
movimento dançado. 

Deitar de barriga para cima no chão e espreguiçar, esticar pernas e braços, 
mexendo todas as partes do corpo, inclusive o rosto, uma de cada vez; 

Ao comando do/a professor/a, dançar com partes específicas do corpo; 

Explorar as possibilidades de dança provindas dos gêneros musicais Axé e 
Fandango; 

Recortar um círculo painel (pode ser de cartolina, EVA, TNT, madeira, MDF) 
e os alunos devem colocar apenas uma parte do corpo nesse “buraco” e 
dançar apenas com ela. 

                                                           
113 Alguns coreógrafos começaram a questionar os modos de concepção de dança, indo contra os modelos acadêmicos que tinham como base a narrativa e temática e a música e dança como interdependentes. Outro 
questionamento era a perspectiva do espaço cênico frontal (modelo italiano século XVII). O coreógrafo Merce Cunningham, o compositor John Cage e o artista plástico Robert Rauchenberg, constroem uma nova 
estética para dança: coreografia, música e cenografia independentes uma da outra, método do acaso (jogar dados para escolher o passo), coreografias para vídeos e filmes, uso de tecnologia nas coreografias, ausência 
de teatralidade ou dramatização. A dança contemporânea não impões modelo de corpos físicos, pelo contrário, incorpora movimentos/ ideias não convencionais oriundas da cultura popular como a inserção de 
diálogos e passos da dança de rua. 
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Linguagens: Arte 

5º ANO - 3º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

ARTES VISUAIS 

Contextos e práticas 

- Cultura e arte dos povos 

indígenas do Brasil.114 

Identificar e apreciar formas 
distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas, 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório 
imagético. 

Reconhecer e analisar a influência 
de distintas matrizes estéticas e 
culturais das artes visuais nas 
manifestações artísticas das 
culturas locais, regionais e 
nacionais. 

Propor atividades de identificação da Arte Visual como linguagem não verbal; 

Apresentar vídeos, filmes e documentários, em DVD ou da internet, sobre a 
cultura e arte indígena, de modo a identificar as manifestações artísticas 
destes grupos; 

Observar imagens de artes indígenas, principalmente relacionada a cestaria; 

Explicar a intenção dos indígenas quanto a representação de desenhos e 
pinturas no corpo. 

Materialidades e processos de 

criação 
 

- Artes indígenas: 

 Cestaria115; 
 Padrões indígenas: 

grafismo116. 

Experimentar diferentes formas de 
expressão artística (cestaria), 
fazendo uso sustentável de 
materiais, instrumentos, recursos 
e técnicas convencionais e não 
convencionais. 

Experimentar a criação em artes 
visuais de modo individual, 
coletivo e colaborativo, explorando 

Representar, por meio de 
desenhos, cestos indígenas; 

Produzir cestos indígenas117, 
utilizando folhas de revistas ou 
jornais, papelão e cola. 

Apresentar os principais padrões 
presentes nas pinturas indígenas 
e seus significados, e propiciar 

                                                           
114 Ao estudar uma cultura diferente da que fazemos parte, é fundamental um olhar de respeito pelas diferenças, evitando julgamentos prévios e pouco embasados. Converse com os alunos sobre 
o que eles entendem pelo termo “Indígena”. Este é um momento importante para esclarecer que este conceito, criado pelos europeus, homogeneizou uma série de povos com culturas diferentes. 
Faça um levantamento de quais povos indígenas seus alunos já ouviram falar, pergunte se eles sabem se têm alguma ascend~encia indígena e se conhecem elementos da herança indígena 
presentes em nossa língua, alimentação, etc. 
115 Os cestos são utilizados para uso doméstico, na manutenção e transporte de alimentos. É mais praticado pelas mulheres, que desenvolvem variadas formas de trançados e em diferentes 

formatos. Os tipos mais comuns de utensílios são: Cestos-coadores - para coar líquidos; Cestos-tamises - para peneirar farinha; Cestos-recipientes - para guardar diferentes materiais; Cestos-
cargueiros - para transportar cargas. 
116 Mais informações sobre padrões/grafismo indígena disponível em: http://amandoodiferente.blogspot.com/2014/08/arte-grafismo-indigena.html.  
117 Sugestão: Através do link a seguir, você professor (a), poderá aprender a produzir cestos através da técnica de cestaria. Não é recomendado que os vídeos sejam apresentados diretamente aos 

alunos, portanto, assista ao tutorial, produza o cesto no momento de sua hora atividade para posteriormente ensinar aos alunos. Esta como todas as atividades práticas de Arte, envolve primeiramente 
a experimentação feita pelo (a) próprio (a) professor (a), para posterior aplicação com os alunos. Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=NFKL3u98qDw.  
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diferentes espaços da escola e da 
comunidade. 

Dialogar sobre a sua criação e as 
dos colegas, para alcançar 
sentidos plurais. 

momentos de desenho e pintura, no caderno de desenho ou em outros suportes, 

dos padrões estudados e observados; 

Oferecer aos alunos, metade de um padrão indígena e solicitar que os alunos 
completem conforme o que observam: 

 
Desenho espelhado 

 
Propor discussões sobre as produções entre os alunos, salientando os 
detalhes, formas, cores e outros elementos que foram utilizados na produção; 

Produzir texto coletivo sobre a experiência criativa da técnica utilizada. 

TEATRO 

Contextos e práticas 

- Rituais da cultura 
indígena118. 

- Quem assiste ao teatro? 

 O público. 

Reconhecer e apreciar formas 
distintas de manifestações do 
teatro presentes em diferentes 
contextos, aprendendo a ver e a 
ouvir histórias dramatizadas e 
cultivando a percepção, o 
imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório ficcional. 

Apresentar aos alunos vídeos dos principais rituais indígenas. Discutir sobre 
os aspectos teatrais como local (cenário), vestimentas (figurinos), maquiagem 
(pinturas), etc., assim como a função social das representações e seu 
simbolismo; 

Propor atividades de dramatização baseadas nos ritos indígenas; 

Converse com os alunos sobre o papel do público no teatro. Pergunte para 
eles se já fizeram parte de uma plateia: “Como é assistir a uma peça de teatro? 
”; “O que fazemos quando assistimos a uma peça? ”; “Por que aplaudimos ao 
final de um espetáculo? ”. No fim da conversa, destaque a importância da 
plateia para a valorização do trabalho dos profissionais de teatro, afinal, as 
peças precisam de público. 

Materialidades e processos de 

criação 
 

- Encenação por toda parte: 

 Encenações em festejos 
tradicionais119. 

Experimentar o trabalho 
colaborativo, coletivo e autoral 
em improvisações teatrais e 
processos narrativos criativos em 
teatro, explorando desde a 
teatralidade dos gestos e das 
ações do cotidiano até elementos 
de diferentes matrizes estéticas e 
culturais; 

Exercitar a imitação e o faz de 
conta, ressignificando objetos e 
fatos e experimentando-se no 

Procure partir de referências locais dos estudantes para ampliar o estudo 
deste tema, levantando referências de festejos tradicionais que envolvam 
autos ou representações cênicas; 

Levar imagens e/ou vídeos de manifestações de diferentes regiões do país ou 
mesmo de outras nações para exibir em sala de aula e mostrar a diversidade 
das formas de celebras e dos fatos celebrados; 

Caso algum aluno já tenha visto alguma apresentação artística na rua, peça 
que conte aos demais colegas como foi a experiência; 

Pergunte quais formas de encenação permitem maior interação com o público 
e o que eles pensam sobre participar de uma encenação nas ruas; 

                                                           
118 Uma grande parte dos rituais realizados pelos diversos grupos indígenas do Brasil pode ser classificada como ritos de passagem. Os ritos de passagem são as cerimônias que marcam a mudança 
de um indivíduo ou de um grupo de uma situação social para outra. Como exemplo, podemos citar aqueles relacionados à mudança das estações, aos ritos de iniciação, aos ritos matrimoniais, aos 
funerais e outros, como a gestação e o nascimento [...]. Mais informações em: https://www.museudoindio.org.br/rituais-indigenas/.  
119 Ao comentar sobre as encenações em festejos tradicionais, não deixe de enfatizar que, embora atualmente alguns autos, por exemplo, com grande projeção midiática recorrem a atores, figurinistas 
e cenógrafos profissionais, os festejos, de modo geral, são produzidos por membros da comunidade que não exercem aquelas profissões. Outra característica distintiva dos festejos é sua regularidade: 
por serem manifestações tradicionais, costumam acontecer com determinada periodicidade no calendário anual. Há também a dimensão espacial, os festejos costumam ocorrer em espaços abertos 
ou que, por algum motivo, estejam intimamente associados à razão da celebração (por exemplo, templos religiosos, locais de culto, pontos históricos, etc.). 
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lugar do outro, ao compor e 
encenar acontecimentos cênicos, 
por meio de músicas, imagens, 
textos ou outros pontos de 
partida, de forma intencional e 
reflexiva. 

Criar listas com os nomes dos principais festejos que utilizam aparatos cênicos 
(maquiagens, fantasias, etc.) e encenações. 

MÚSICA 

Contexto e práticas 
 

- Música indígena; 

- Cantigas folclóricas em 
diferentes contextos e o 
reflexo cultural na 
musicalidade. 

- Gêneros musicais: 
 Hip-Hop e Rap. 

Identificar e apreciar criticamente 
diversas formas e gêneros de 
expressão musical, 
reconhecendo e analisando os 
usos e as funções da música em 
diversos contextos de circulação, 
em especial, aqueles da vida 
cotidiana. 

Através de vídeos, rodas da conversa, leitura do dicionário e de textos 
explicativos, relembrar a importância da música para as culturas indígenas e 
africana; 

Conhecer o coral de crianças guaranis através do CD: “Nande Reko Arandu- 
Meméria viva guarani”120; 

Identificar instrumentos musicais indígenas; 

Conhecer e construir réplicas de instrumentos indígenas como: chocalho, pau 
de chuva, tambor, flauta, zunidor, etc.; 

Ouvir e cantar diferentes músicas indígenas; 

Explorar a musicalidade das canções folclóricas em diferentes contextos 
culturais; 

Explorar, através de conversas, jogos e escuta ativa de músicas, os gêneros 
Hip-Hop e Rap; 

Propor que os alunos pesquisem a respeito dos gêneros estudados e 
apresentem aos colegas o fruto das pesquisas; 

Criar lista com músicas favoritas dos alunos de acordo com os gêneros 
estudados; 

Explorar os artistas de destaque em cada gênero estudado, com ênfase no 
contexto nacional; 

Explorar, através das músicas escutadas dos diferentes gêneros, o ritmo; 

Ao explicar a definição (conceito) de cada gênero e salientar os principais 
instrumentos utilizados. Baixar da internet o som desses instrumentos e levar 
para que os alunos ouçam; 

Realizar a análise de letras de canções expoentes em cada um dos gêneros 
estudados; 

Tocar músicas (de acordo com os gêneros estudados) somente com o som 
instrumental. 

                                                           
120 Organizado por Timóteo da Silva-Verá Popygua. MCD, 2001 

238



    

 

 

Elementos da linguagem, 

materialidades e processos de 

criação 
 

- Melodia; 

- Canto. 

Perceber e explorar os elementos 
constitutivos da música, por meio 
de jogos, brincadeiras, canções e 
práticas diversas de 
composição/criação, execução e 
apreciação musical. 

Explorar fontes sonoras diversas, 
reconhecendo os elementos 
constitutivos da música e as 
características de instrumentos 
musicais variados. 

Realizar brincadeiras cantadas e cantigas de roda para experimentação da 
melodia; 

Observar características da melodia em canções indígenas; 

Praticar o canto e categorizá-lo como instrumento de produção da música; 

Promover concursos de canto entre os alunos; 

Brincar de “Karaokê” e de “Mamãe-roda-disco”. 

DANÇA 

Contextos e práticas 
 

- Danças indígenas; 

- Festas populares e 
manifestações culturais do 
Brasil121. 

Experimentar e apreciar formas 
distintas de manifestações da 
dança presentes em diferentes 
contextos, cultivando a 
percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o 
repertório corporal. 

Dançar livremente ao som de músicas indígenas; 

Assistir vídeos de danças indígenas; 

Reproduzir danças indígenas. Exemplo: Xondaro (Dança guarani);  

Conhecer, através de vídeos, fotos, áudio, relatos, textos informativos ou 
pesquisas na internet, as principais festas populares brasileiras, de modo a 
relacionar essas manifestações com a cultura (pratos típicos, vestuário, 
história, música e dança) onde estão inseridas122. 

Elementos da linguagem e 

Processos de criação 
 

- Dança com objetos; 

- Movimentos dançados a 
partir dos gêneros Hip-Hop e 
Rap. 

Criar e improvisar movimentos 
dançados de modo individual, 
coletivo e colaborativo, 
considerando os aspectos 
estruturais, dinâmicos e 
expressivos dos elementos 
constitutivos do movimento, com 
base nos códigos de dança. 

Escolher um objeto e dançar livremente com ele, inserindo-o nos passos e no 
contexto da dança. Exemplo: cadeira, bola, lixo, etc.; 

Mostrar vídeos onde dançarinos utilizem objetos como parte do espetáculo; 

Colocar vários objetos em um baú; tocar uma música e solicitar que os alunos, 
um por vez, retire um objeto e inserir nos seus passos de dança; 

Produzir barangandão123 e produzir paços dançados (ou dançar livremente) 
utilizando o recurso. 

  

Barangandão 

                                                           
121 Lavagem do Bonfim – janeiro; Carnaval – entre fevereiro e março; Festa de São João – junho; Festival Folclórico de Parintins – junho; Festa do Peão de Barretos – agosto; Círio de Nazaré – 
outubro; Oktoberfest – outubro. 
 

123 A brincadeira com barangandão, além de estimular a criatividade e a coordenação motora, trabalha a percepção visual, movimento e dança. O material usado é todo reciclável e para confeccionar 
o brinquedo será utilizado jornal, barbante, tesoura sem ponta e papel crepom de diversas cores. 
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Em grupos os alunos devem dançar segurando um tecido elástico, puxando 
em várias direções, subindo e descendo, etc.; 

Investigar se as danças indígenas, africanas e de festas populares utilizam: 

- Partes do corpo isoladas para dançar; 

- Objetos inseridos no movimento; 

Explorar as possibilidades de dança provindas dos gêneros musicais Hip-Hop 

e Rap. 

240



    

 

Linguagens: Arte 

5º ANO - 4º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

ARTES VISUAIS 

Contextos, práticas, 

materialidades e processos de 

criação 
 

- Cultura e artes dos povos 

africanos124; 

- Arte afro-brasileira125: 

 Artistas e obras visuais 
afro-brasileiras. 

 

- Obras visuais: Cinema126. 

Identificar e apreciar formas distintas 
das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, cultivando a 
percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o 
repertório imagético. 

Reconhecer e analisar a influência de 
distintas matrizes estéticas e culturais 
das artes visuais nas manifestações 
artísticas das culturas locais, 
regionais e nacionais. 

Experimentar diferentes formas de 
expressão artística, fazendo uso 
sustentável de materiais, 
instrumentos, recursos e técnicas 
convencionais e não convencionais. 

Dialogar sobre a sua criação e as dos 
colegas, para alcançar sentidos 
plurais. 

Explicar, apesentar e discutir com os alunos sobre as diferentes 
manifestações artísticas dos povos africanos; 

Apresentar imagens de diferentes obras artísticas visuais dos povos 
africanos e propor atividades de leitura e análise das composições; 

Discutir a relação da cultura africana com a brasileira, e explicar a origem 
do termo “afro-brasileiro”; 

Valorizar, por meio do estudo, as obras artísticas dos povos africanos; 

Realizar atividades de leitura e contextualização de obras visuais afro-
brasileiras127; 

Solicitar que os alunos realizem pesquisas sobre os grandes mestres das 
artes visuais de origem afro, para propor composições visuais a partir das 
obras pesquisadas e observadas; 

Propor discussões sobre as produções entre os alunos, salientando os 
detalhes, formas, cores e outros elementos que foram utilizados na 
produção; 

Explicar o que é cinema; explorar obras cinematográficas expoentes; criar 
lista de filmes prediletos dos alunos; criar releituras de cartazes de filmes 
expoentes; explorar as principais premiações cinematográficas128; 

Produzir texto coletivo ou individual sobre a experiência criativa da (s) 
técnica (s) utilizada (s). 

                                                           
124 A arte africana chegou ao Brasil através dos escravos, que foram trazidos para cá pelos portugueses durante os períodos colonial e imperial. Em muitos casos, os elementos artísticos africanos fundiram-se com os 
indígenas e portugueses, para gerar novos componentes artísticos de uma magnífica arte afro-brasileira. No link a seguir, você professor (a) encontrará informações que poderão subsidiar o trabalho com a temática: 
http://www.brasilartesenciclopedias.com.br/temas/afro_brasileira.html.  
125 Mais informações sobre arte afro-brasileira disponíveis no site: http://www.portaldarte.com.br/arteafricana.htm.  
126 Chamamos de cinema ou cinematografia à tecnologia que reproduz fotogramas de forma rápida e sucessiva criando a chamada "ilusão de movimento", ou seja, a percepção visual de assistir 

imagens que se movem. Também se diz cinema ao prédio ou sala onde são projetados os filmes. 
127 Sugestão de artista: Wilson Tibério (1923-2005). Tenha acesso a trajetória artística da artista através do site: https://www.geledes.org.br/wilson-tiberio-a-negritude-de-um-genio-das-artes-plasticas/.  
128 Sugestões: “Grande Prêmio do Cinema Brasileiro”; “Oscar”; “Globo de ouro”. 
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TEATRO 

Contextos, práticas, 

Materialidades e processos de 

criação 
 

- Teatro: histórias de onde 

vivo: 

 Folclore brasileiro; 
 Brincadeiras tradicionais129; 
 Interpretação de 

personagens. 

Reconhecer e apreciar formas 
distintas de manifestações do teatro 
presentes em diferentes contextos, 
aprendendo a ver e a ouvir histórias 
dramatizadas e cultivando a 
percepção, o imaginário, a 
capacidade de simbolizar e o 
repertório ficcional; 

Experimentar o trabalho colaborativo, 
coletivo e autoral em improvisações 
teatrais e processos narrativos 
criativos em teatro, explorando desde 
a teatralidade dos gestos e das ações 
do cotidiano até elementos de 
diferentes matrizes estéticas e 
culturais; 

Exercitar a imitação e o faz de conta, 
ressignificando objetos e fatos e 
experimentando-se no lugar do outro, 
ao compor e encenar acontecimentos 
cênicos, por meio de músicas, 
imagens, textos ou outros pontos de 
partida, de forma intencional e 
reflexiva. 

Pesquisar e fazer teatro a partir do folclore brasileiro; 

Incentive a partilha de qualquer tipo de memória em torno das lendas, 
mesmo que imprecisa; 

Conversar com a turma sobre as relações entre sociedade e cultura (não 
se preocupando em definir conceitos), mantendo o foco na perspectiva de 
que vivemos em sociedade e, dessa forma, compartilhamos 
conhecimentos e práticas que são marcos coletivos do convívio, que 
produzem identificação, identidade. 

Explore o fato de que as brincadeiras populares fazem parte desse 
conhecimento, comentando que quase todas as crianças brasileiras sabem 
brincar ou já brincaram de pega-pega, por exemplo; 

Selecione, a partir das pesquisas realizadas sobre as histórias do folclore 
brasileiro, personagens que proporcionem aos alunos a possibilidade de 
representação teatral. É interessante que o professor disponibilize as 
crianças pequenos trechos de texto que apresentem as principais 
características dos personagens, para que os alunos tenham repertório 
para representação. Trabalhar de forma informal. Ex.: em uma caixa, dispor 
o nome de vários personagens; sortear um nome e selecionar uma criança 
para realizar a representação; dar a ficha com as características dos 
personagens; solicitar que a criança represente conforme o texto da ficha 
e pedir para que os demais alunos observem atentamente a representação; 
corrigir a postura dos alunos, e dar dicas para melhorar os aspectos 
representativos; 

Desenvolver atividades de experimentação através da condução teatral130. 

MÚSICA 

Contexto, práticas e elementos 

da linguagem 
 

- Música africana e afro-
brasileira; 

- Gêneros musicais: 
 Forró, Reggae e Funk131. 

Identificar e apreciar criticamente 
diversas formas e gêneros de 
expressão musical, reconhecendo e 
analisando os usos e as funções da 
música em diversos contextos de 
circulação, em especial, aqueles da 
vida cotidiana. 

Através de rodas de conversas, vídeos, leitura do dicionário, de textos 
explicativos, de imagens, identificar elementos já conhecidos nas músicas 
africanas e elencar o que já conhece sobre o assunto; 

Explorar, através de conversas, jogos e escuta ativa de músicas, os 
gêneros musicais Forró, Reggae e Funk; 

Propor que os alunos pesquisem a respeito dos gêneros estudados e 
apresentem aos colegas o fruto das pesquisas; 

                                                           
129 Através do brincar, as habilidades e estratégias necessárias para o jogo são desenvolvidas. Engenhosidade e inventividade enfrentam todas as crises que o jogo apresenta, pois, todos os participantes estão livres 
para atingir o objetivo do jogo à sua maneira. Desde que respeitem as regras do jogo, os jogadores podem ficar de ponta cabeça ou voar pelo espaço. De fato, toda forma de solucionar problemas de jogo é aplaudida 
pelos parceiros. (SPOLIN, V. Jogos teatrais na sala de aula: um manual para o professor. São Paulo: Perspectiva, 2007). 
130 O tópico condução teatral deve apresentar propostas de atividades onde o professor guiará a representação dos alunos por meio de comandos. É importante que as crianças já tenham tido acesso a história dos 
personagens que serão representados, para que compreendam de forma contextualizada o que estão representando.  
131 O funk é um estilo musical que surgiu através da música negra norte-americana no final da década de 1960. Ele se originou a partir da soul music, tendo uma batida mais pronunciada e algumas 
influências do R&B, rock e da música psicodélica. As propostas de trabalho deverão considerar a historicidade do gênero, assim como as músicas levadas para a sala de aula deverão ser adequadas 
a faixa etária dos alunos. Nos momentos de discussão, vale ressaltar a problemática que envolve o gênero de modo a perceber o Funk como um estilo musical que não se relaciona 
diretamente com o contexto de produção de letras das canções. 
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Criar lista com músicas favoritas dos alunos de acordo com os gêneros 
estudados; 

Explorar os artistas de destaque em cada gênero estudado, com ênfase no 
contexto nacional; 

Explorar, através das músicas escutadas dos diferentes gêneros, o ritmo; 

Ao explicar a definição (conceito) de cada gênero, salientar os principais 
instrumentos utilizados. Baixar da internet o som desses instrumentos e 
levar para que os alunos ouçam; 

Realizar a análise de letras de canções expoentes em cada um dos 
gêneros estudados; 

Tocar músicas (de acordo com os gêneros estudados) somente com o 
som instrumental. 

DANÇA 

Contextos, práticas, elementos 

da linguagem e processos de 

criação 
 

- Danças africanas; 

- Movimentos dançados a 
partir dos gêneros Forró, 
Reggae e Funk132. 

Experimentar e apreciar formas 
distintas de manifestações da dança 
presentes em diferentes contextos, 
cultivando a percepção, o imaginário, 
a capacidade de simbolizar e o 
repertório corporal. 

Através de rodas de conversas, vídeos, leitura do dicionário, de textos 
explicativos, de imagens, identificar elementos das danças africanas e 
elencar o que já conhece sobre o assunto; 

Recriar danças africanas. Exemplo: Simbu (Senegal); Dilla (Camarões), 
Rwanda (centro-oeste africano); 

Explorar as possibilidades de dança provindas dos gêneros musicais Forró, 
Reggae e Funk. 

 

                                                           
132 É necessário que o/a professor/a oriente a elaboração dos passos dançados, para que sejam adequados a faixa etária dos alunos. Explorar os “passinhos” que são populares no funk 
(adequados a faixa etária). 
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Referenciais Curriculares de Educação Física        

 

 

4.3. Educação Física 

a trajetória de discussões sobre abordagens e metodologias de ensino em educação física, 

é histórica a crise de identidade da disciplina. Qual seria o seu objeto de estudo na escola?  

Atualmente, teorias pós críticas bem como a   BNCC, nos trazem a Cultura Corporal de 

Movimento como o objeto de estudo da Educação Física Escolar. 

A partir deste momento, a educação física atual, passa por uma roupagem crítica reflexiva e 

humana, que busca o desenvolvimento integral do aluno. Que venha a romper com a realização do 

movimento pelo movimento. A Educação Física Escolar, está posta atualmente dentro da área de 

linguagens na BNCC, nos permite com que o universo cultural, dinâmico e diversificado das práticas 

corporais seja vivenciado pelo aluno. Nesse sentido torna-se primordial que as aulas de educação física, 

proporcionem modos de experiências a serem vividos pelos alunos, que venham a contemplar, os 

âmbitos motores, sociais e afetivos das crianças. Com isso, as práticas corporais passam a assegurar aos 

alunos um conjunto de conhecimentos, que visam ampliar a consciência dos seus movimentos, cuidados 

consigo e com os outros. Desenvolvendo a sua autonomia para a apropriação e utilização da Cultura 

Corporal.  

Os saberes das práticas corporais, as experiências estéticas, emotivas, lúdicas e agonistas 

orientam as práticas pedagógicas, fornecendo a experimentação e análise das diferentes formas de 

expressão, oportunizando aos alunos a participação, de forma autônoma, em contextos de lazer e saúde. 

Neste panorama a BNCC nos apresenta três elementos fundamentais comuns às práticas 

corporais: movimento corporal como elemento essencial; organização interna (de maior ou menor 

grau), pautada por uma lógica específica; e produto cultural vinculado com o lazer/entretenimento e/ ou 

o cuidado com o corpo e a saúde.  

 

O QUE PAUTA A ESCOLHA DE CONTEÚDOS ATUALMENTE 

          A educação física é componente curricular que tematiza as práticas corporais nas suas 

diversas formas de codificação e significação social. Entendidas como manifestações das possibilidades 

expressivas dos sujeitos e patrimônio cultural da humanidade. Nessa concepção, o movimento humano 

está sempre inserido no âmbito da cultura e não se limita a um deslocamento espaço-temporal de um 

segmento corporal ou de um corpo num todo. Logo, as práticas corporais são textos culturais passíveis 

de leitura e produção (BNCC,2017). Desse modo, a Educação Física, figura juntamente na BNCC na 

área de linguagens, com o objeto de estudo definido como cultura corporal de movimento, trabalhado 

majoritariamente com as práticas corporais, práticas essas, que propiciam engajamento e experiências 

únicas, ao serem vivenciadas e exploradas pelos nossos alunos.  

N 
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A BNCC, nos apresenta unidades temáticas que compõe o componente Educação Física, cada 

prática corporal, nos remete a uma das cinco unidades temáticas de ensino que serão abordas ao longo 

dos anos iniciais do ensino fundamental. 

A unidade de jogos e brincadeiras tem como ponto principal, a apreciação do ato de brincar. 

Originando assim, a partir deste ato lúdico, formas de organização dentro do tempo e espaço, podendo 

assim, serem discutidas e vivenciadas pelos alunos.  

Ginástica, a unidade temática com maior complexidade de diversificação dos conteúdos, será 

adotada com seus desdobramentos em: Ginástica de condicionamento físico, caracterizada por trabalhar 

as práticas corporais de melhoria da qualidade vida e rendimento individual, na escola, entendida pelas 

capacidades físicas, conhecimento e desenvolvimentos das mesmas. Ginástica de conscientização 

corporal, entendida pelo conhecimento de seu próprio corpo, com exercícios voltados para a obtenção 

de uma melhor percepção corporal. Ginástica Circense: ginástica para todos, sem característica 

competitiva, com elementos de exploração acrobáticas e expressivas do corpo humano. 

Unidade Temática Esportes, é adota na educação física escolar, como a mais midiática e 

difundida entre as unidades temáticas, na contemporaneidade. Se identificam os esportes, pelo seu rigor, 

as regras pré-estabelecidas institucionalmente por federações e confederações esportivas. A BNCC adota 

a divisão dos esportes, segundo o COI, Comitê Olímpico Internacional. Assim, os esportes na educação 

física, serão trabalhados e divididos entre os trimestres, de acordo com a sua categoria: Marca, Precisão, 

Técnico Combinatório, Rede ou Parede, Campo e Taco, Invasão. O importante a perceber, é que mesmo 

dentro de toda a regulação sistemática que os esportes carregam em seu bojo principal, um jogo realizado 

por duplas na escola, aonde utilizem uma bola e uma demarcação com balizas adaptadas é sim 

FUTEBOL, ou seja, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o esporte deve sim contemplar o jogo, 

porém, estratégias pedagógicas e de metodologia devem adaptar a prática do esporte na escola. 

A dança, é a unidade temática responsável pela exploração das práticas corporais, que são 

caracterizadas pelos movimentos rítmicos, integrados ou não a coreografias organizados em passos, e 

evoluções específicas. O objeto de estudo das danças, iniciam com o conhecimento e prática de danças 

comunitárias e regionais, até a prática de danças indígenas e de matriz africana.  

A unidade temática, Lutas, concentra nas disputas corporais, com base nos jogos de oposição 

(Judô, Esgrima Escolar, Taekwondo, Sumô e etc.). Busca nas vivencias práticas o conhecer aspectos das 

lutas regionais, aonde a Capoeira se apresenta com um cunho pedagógico muito forte, e das lutas de 

matriz indígena e Africana, como por exemplo a luta da tribo Huka Huka, que na prática da educação 

física conhecemos como ‘’briga de galo’’. Esta unidade temática tem uma importância especial, aqui, 

conceitos como não violência, diferença entre briga e modalidades esportivas de luta, são facilmente 

acessadas e trabalhadas conceitual e atitudinalmente com os alunos emergentes e em situações de 

vulnerabilidade social.  
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A disposição em que se apresenta as unidades temáticas da BNCC, está o caráter lúdico presente 

em todas, mesmo esse não sendo o objetivo principal da educação física na escola, para que ao brincar, 

dançar, jogar, práticar esportes, ginásticas ou atividades de aventura, para além da ludicidade, os 

estudantes se apropriam das lógicas intrínsecas (regras, códigos, rituais, sistemáticas de funcionamento, 

organização, táticas etc.) a essas manifestações, assim como trocam entre si e com a sociedade as 

representações e os significados que lhes são atribuídos (BNCC p 220). Sendo assim, a organização das 

habilidades privilegia oito dimensões do conhecimento assim descritas: 

Experimentação: refere-se à dimensão do conhecimento que se origina pela vivência 

das manifestações da Cultura Corporal, pelo envolvimento corporal na realização das 

mesmas. Cuidar para que as sensações geradas no momento da realização de uma 

determinada vivência sejam positivas ou, pelo menos, não sejam desagradáveis a ponto 

de gerar rejeição à prática em si; 

Uso e Apropriação: refere-se ao conhecimento que possibilita ao estudante ter 

condições de realizar de forma autônoma uma determinada manifestação da Cultura 

Corporal. Trata-se do mesmo tipo de conhecimento gerado pela experimentação (saber 

fazer), mas dele se diferencia por possibilitar ao estudante a competência necessária 

para potencializar o seu envolvimento com práticas corporais no lazer ou para a saúde; 

Fruição: implica a apreciação estética das experiências sensíveis geradas pelas 

vivências corporais, bem como das diferentes manifestações da Cultura Corporal 

oriundas dos diversos períodos e momentos históricos, lugares e grupos; 

Reflexão sobre a ação: refere-se aos conhecimentos originados na observação e na 

análise das próprias vivências da Cultura Corporal e daquelas realizadas por outros. 

Trata-se de um ato intencional, orientado a formular e empregar estratégias de 

observação e análise para: (a) resolver desafios peculiares à prática realizada; (b) 

apreender novas modalidades; e (c) adequar as práticas aos interesses e às 

possibilidades próprios e aos das pessoas com quem compartilha a sua realização; 

Construção de Valores: vincula-se aos conhecimentos originados em discussões e 

vivências no contexto da tematização das manifestações da Cultura Corporal, que 

possibilitam a aprendizagem de valores e normas voltados ao exercício da cidadania 

em prol da transformação da nossa sociedade para uma sociedade verdadeiramente 

democrática;  

Análise: está associada aos conceitos necessários para entender as características e o 

funcionamento das manifestações da Cultura Corporal; 

Compreensão: está também associada ao conhecimento dos conceitos, referindo-se ao 

esclarecimento do processo de inserção das manifestações da Cultura Corporal no 

contexto sociocultural, reunindo saberes que possibilitam compreender o lugar da 

Cultura Corporal no mundo; 

Protagonismo comunitário: refere-se às ações e conhecimentos necessários para os/as 

estudantes participarem, de forma confiante e autoral, em decisões e ações orientadas 

a democratizar o acesso das pessoas às manifestações da Cultura Corporal, tomando 

como referência valores favoráveis à convivência e transformação social. 

(BNCC, 2017, p. 219 e 220) 

OBJETIVOS DO 1° CICLO 

Os alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, possuem modos próprios de vida e múltiplas 

experiências pessoais e sociais. Tornou-se necessário reconhecer a existência de infâncias no plural e, 

consequentemente, a singularidade de qualquer processo escolar e sua interdependência com as 

características da comunidade local. (BNCC,2017) 
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A criança no ciclo de alfabetização, traz consigo uma gama muito vasta no que diz respeito a 

cultura corporal de movimento, os objetos de estudo que o município propõe nesta etapa para a educação 

física, vem de acordo com o que a criança já manifesta de conhecimento, sobre suas culturas locais e 

regionais. Cabe ao docente de Educação Física, nesta etapa, elaborar e enriquecer essas práticas através 

de procedimentos didáticos que venham a contemplar os objetivos de aprendizagem estabelecidos. 

Os jogos e brincadeiras, junto com as ginásticas, são as unidades temáticas com maior presença 

no currículo do Ciclo de Alfabetização, na disciplina de educação física. Vemos aqui o jogo, como 

ferramenta essencial de aprendizagem, a sua ludicidade e sua característica relacionada a possíveis 

mudanças e adaptações de regras e combinados. Os Jogos e Brincadeiras, trazem ao professor a relação 

de que, com um bom planejamento pode contemplar os diferentes tipos de aluno, turmas e desafios 

diários da rotina escolar.  

O trabalho docente no ciclo de alfabetização, deve propor objetivos práticos: possibilitando ao 

aluno experimentar e fruir de diversos jogos, danças e brincadeiras da cultura popular. Vivenciar os 

esportes de marca e precisão, e ter o acesso aos conhecimentos iniciais referente a ginástica. Sempre 

atingindo as três dimensões do conhecimento, conceitual, procedimental e atitudinal.  

 

OBJETIVOS DO 2° CICLO  

Os conteúdos abordados para este ciclo, desdobramentos e aprofundamentos das práticas de 

Educação Física experimentadas no ciclo anterior. Nessa idade, deve-se considerar que o aluno já tenha 

consolidado um repertório de brincadeiras e jogos que deverão ser transformados e ampliados. A 

possibilidade de compreensão das regras do jogo é maior, o que permite que percebam as funções que 

elas têm, de modo a sugerir alterações para tornar os jogos e brincadeiras mais desafiantes e atrativos, 

com objetivos mais amplos. Dentro das Ginásticas, os conhecimentos sobre o próprio corpo, serão 

aprofundados em uma dimensão conceitual.  

Os esportes, a unidade temática que está mais presente nesta etapa, traz em seu bojo principal, 

os esportes culturalmente mais difundidos regionalmente, ou seja, Futebol, Voleibol, Basquete e 

Handebol. Como esses esportes culturalmente, estão presentes em nossa realidade, não podem ser fixos 

e pautados isoladamente, trazemos assim novos conhecimentos e experiências. Esportes técnicos 

combinatórios, de invasão, de rede, marca e precisão, campo e taco, e também os esportes de aventura 

podem ser usados como forma de enriquecer a prática do professor e ampliar o seu planejamento, 

atendendo particularidades e realidades específicas, auxiliando na autonomia do aluno, na diversificação 

do que o esporte se mostra em educação física, trazendo novas práticas.  

As danças e lutas, trazem nessa etapa de escolarização, uma gama cultural vasta. Dentro do 

contexto nacional, as diversas regiões nos trazem práticas tradicionais e contemporâneas muito ricas 

para o currículo. Ao analisarmos as diferentes regiões do país, a cultura e até mesmos os colonizadores 

dessas regiões, temos as danças típicas do sul junto com o tradicionalismo gaúcho, partindo até a luta 
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Marajoara e Huka-huka, típicos de povos genuinamente brasileiros do sudeste, nordeste e norte.  No que 

diz respeito a cultura dentro das unidades temáticas dança e lutas, conseguimos até transcender 

mundialmente quando o contexto da matriz africana e indígena é acessado.  

Por fim, a iniciação ao esporte de aventura, nos traz uma variedade de conhecimentos e práticas 

que podem ser realizadas na escola, deixando a prática da educação física inovadora, desafiadora e 

ampliada. 

 

AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação na área da Educação Física, nos faz refletir sobre vários questionamentos 

possíveis: por quê, como, o quê e quando avaliar?  Quem avalia? A evolução tecnológica e humana, nos 

traz a importância da escola na formação de cidadãos humanizados, participativos e críticos, que deverão 

atuar na construção de uma sociedade justa e melhor. Proporcionando a criança os recursos de 

aprendizagem, compreendendo sua história e sua diversidade. 

Avaliar é dinamizar oportunidades de reflexão e exige um acompanhamento permanente do 

professor, propondo sempre ao aluno novas questões, novos desafios. Dessa maneira, a avaliação deixa 

de ser um momento terminal do processo educativo como acontece hoje e passa a representar a busca 

incessante pela compreensão das dificuldades do educando e a dinamização de novas oportunidades de 

conhecimento (HOFFMANN, 2005, p. 19).  

A avaliação na Educação Física é uma constante na prática do professor e um importante 

instrumento pedagógico que ajuda a tomar decisões e planejar estratégias. Contudo, é necessário 

interesse do professor em produzir instrumentos eficientes que busquem ao máximo as competências 

múltiplas dos alunos, indispensáveis para seu futuro. É interessante, que dentro de todo o processo, o 

aluno do componente de educação física saiba que está sendo avaliado e quais são os instrumentos 

utilizados pelo professor. Na prática, com educação física escolar, essa avaliação pode ser efetivada com 

auxílio de instrumentos como fichas de registro, provas, pesquisas, auto avaliação, e principalmente com 

as observações e situações diárias da prática escolar em educação física. 

A importância da avaliação em educação física, está diretamente ligada a busca da análise diária 

de aprendizagens efetivadas, a fim de atingir os objetivos propostos. Durante esse processo, colocamos 

a avaliação em três aspectos: diagnóstica, ao descobrirmos junto aos alunos o que eles já possuem de 

conhecimento em determinada unidade temática. Podendo ser formativa, ao se ponderar os avanços e 

remodelar objetivos durante o processo. E por fim, de maneira somativa, com o uso de feedback podendo 

fazer os ajustes finais, como festivais, competições e ou apresentações nas variadas unidades temáticas 

do componente. 

 

 

248



    

 
Referenciais Curriculares de Educação Física        

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA O ENSINO 

FUNDAMENTAL  

 

1. Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a 

organização da vida coletiva e individual.  

2. Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as possibilidades de 

aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver no processo de ampliação do 

acervo cultural nesse campo.  

3. Refletir, criticamente, sobre as relações entre a realização das práticas corporais e os 

processos de saúde/doença, inclusive no contexto das atividades laborais.  

4. Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética corporal, 

analisando, criticamente, os modelos disseminados na mídia e discutir posturas 

consumistas e preconceituosas.  

5. Identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e combater 

posicionamentos discriminatórios em relação às práticas corporais e aos seus participantes.  

6. Interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às diferentes práticas 

corporais, bem como aos sujeitos que delas participam.  

7. Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural dos 

povos e grupos.  

8. Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento em 

contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a promoção da saúde.  

9. Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e produzindo 

alternativas para sua realização no contexto comunitário.  

10. Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, 

esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho coletivo e o 

protagonismo. 

BNCC, 2017, p. 221. 

249



 

                    

Linguagens: Educação Física 

1º ANO - 1º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

JOGOS E 
BRINCADEIRAS 

Brincadeiras e jogos da 
cultura popular presentes 
no contexto comunitário e 
regional. 

Experimentar e fruir os diversos 
jogos e brincadeiras da cultura 
popular e infantil, identificando a 
diversidade individual e coletiva 
respeitando as diferenças físicas, 
étnico-raciais, culturais e de 
gênero.  

 

Vivenciar práticas partindo das manifestações já 
acessadas e conhecidas pelas crianças, através de 
brincadeiras e jogos específicos para a faixa etária. Ex.: 
Pega-Pega, Pai Cola, Urso Dorminhoco, Estátua e 
Pique-Esconde; 

Criação de novas brincadeiras e desdobramentos das 
brincadeiras já dominadas pelas crianças, utilizando os 
olhos vendados e de modo colaborativo. Ex.: Cabra-
Cega. 

GINÁSTICA 

Ginástica de 
condicionamento físico 
 
Ginástica de 
conscientização Corporal 
 
Ginástica circense 

Reconhecer a importância de 
hábitos saudáveis e higiene 
pessoal. 
 

Identificar a importância da 
utilização do vestuário adequado 
para a prática da Educação Física.  
 

Reconhecer as partes do corpo 
com significado ativo para o aluno.  
 

Desenvolver coordenação motora 
geral. 
 

Experimentar atividades 
relacionadas a Ginástica circense 
bem como as manifestações 
acrobáticas e jogos de malabares. 

Vivenciar a importância da saúde para o bem-estar 
físico, mental e social da criança. Desenvolver hábitos 
saudáveis para sua qualidade de vida, bem como a sua 
relação com a atividade física e nutricional. Ex. 
Alimentação saudável, utilização de roupas adequadas 
para a atividade física; 

Vivenciar e reelaborar jogos que envolvam interação, 
imitação e reconhecimento de partes do corpo. Ex.: O 
Mestre Mandou; 

Experimentar diferentes espaços, materiais e tempo 
para desenvolver circuitos motores: subindo, descendo, 
agachando-se, pulando, passando por baixo, 
equilibrando-se, entrando e saindo; 

Manipular objetos. Ex.: Pegar, Lançar, Rolar, etc. 

Vivenciar rolamentos laterais do corpo (Posição inicial 
decúbito dorsal). 
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1º ANO - 2º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

JOGOS E 
BRINCADEIRAS 

Jogos e brincadeiras da 
cultura popular presentes 
no contexto comunitário e 
regional 

Experimentar e fruir os diversos 
jogos e brincadeiras da cultura 
popular e infantil, identificando a 
diversidade individual e coletiva 
respeitando as diferenças físicas, 
étnico-raciais, culturais e de 
gênero. 

 

Vivenciar práticas partindo das manifestações já 
acessadas e conhecidas pelas crianças, através de 
brincadeiras e jogos específicos para a faixa etária. Ex.: 
Amarelinha, Pular Corda; 
Criação de novas brincadeiras e desdobramentos das 
brincadeiras já dominadas pelas crianças, utilizando os 
olhos vendados e de modo colaborativo. Ex.: Pique 
Ajuda, Corrente. 

GINÁSTICA 

Ginástica de 
condicionamento físico 
 
Ginástica de 
conscientização Corporal 
 
Ginástica circense 

Reconhecer a importância de 
hábitos saudáveis e higiene 
pessoal. 

Identificar a importância da 
utilização do vestuário adequado 
para a prática da Educação Física. 

Reconhecer as partes do corpo 
com significado ativo para o aluno. 

Desenvolver noções de 
lateralidade 

Desenvolver coordenação motora 
geral. 

Desenvolver noções de espaço e 
tempo. 

Experimentar atividades 
relacionadas a Ginástica circense 
bem como as manifestações 
acrobáticas e jogo de malabares. 

Vivenciar a importância da saúde para o bem-estar 
físico, mental e social da criança. Desenvolver hábitos 
saudáveis para sua qualidade de vida, bem como a sua 
relação com a atividade física e nutricional. Ex.: 
Alimentação antes da prática de atividade física; 

Vivenciar e reelaborar jogos que envolvam interação, 
imitação e reconhecimento de partes do corpo. Ex.: 
Jogos Imitativos, Corrida dos Animais; 

Experimentar diferentes espaços, materiais e tempo 
para desenvolver circuitos motores: subindo, descendo, 
agachando-se, pulando, passando por baixo, 
equilibrando-se, entrando e saindo; 

Manipular objetos. Ex.: Arremessar; 

Vivenciar rolamentos para trás. (Posição Inicial 
Grupado). 
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1º ANO - 3º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

DANÇAS 
Danças no contexto 
comunitário e regional 

Vivenciar brincadeiras imitativas e 
expressivas com situações do 
cotidiano. 
 

Experimentar brinquedos cantados. 
 

Brincar com os movimentos do corpo. 

Realizar atividades que envolvam cirandas, cantigas de roda 
atividades rítmicas, utilizando materiais e brinquedos 
cantados. Ex.: Escravos de Jó, Ciranda Cirandinha; 

Vivenciar e explorar diversas atividades com músicas de 
ritmos diferentes, dançando livremente e reproduzindo 
movimentos criados pelos colegas; 

Elaborar pequenas coreografias. 

JOGOS E 
BRINCADEIRAS 

Jogos e brincadeiras da 
cultura popular presentes 
no contexto comunitário e 
regional 
 
Jogos de mesa e tabuleiro 

Experimentar e fruir os diversos jogos 
e brincadeiras da cultura popular e 
infantil, identificando a diversidade 
individual e coletiva respeitando as 
diferenças físicas, étnico-raciais, 
culturais e de gênero.  
 

Experimentar e fruir os diversos jogos 
de mesa e tabuleiro visando estimular 
o raciocínio lógico e estratégia. 

Proporcionar brincadeiras e jogos que proporcionem 
habilidades motoras e concentração com ou sem 
material alternativo. Ex.: Nunca Três, Telefone sem Fio; 

Vivenciar jogos com figuras, letras, cores, letras. Ex.: 
Dominó, Memória. 

ESPORTES 
Esportes de marca 
 
Esportes de precisão 

Experimentar e fruir a prática de 
esportes classificados como sendo de 
precisão, identificando os elementos 
comuns a esses esportes. 
 

Vivenciar os movimentos básicos do 
atletismo. 

Reconhecer e vivenciar modalidades coletivas e individuais 
através de imagens; 

Perceber a representação individual e coletiva dentro da 
equipe; 

Organizar grupos menores, com campos reduzidos para a 
prática de modalidades coletivas com superioridade de 
atletas. Ex.: 1X2, 2X3; 

Vivenciar as habilidades necessárias para a prática de 
esportes de precisão. Eficiência e Precisão na aproximação 
do alvo. Ex.: Avião de Papel; 

Vivenciar e identificar elementos presentes no atletismo.  
Ex.: Correr, Arremessar/Lançar e Saltar. 
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1º ANO - 4º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

JOGOS E 
BRINCADEIRAS 

Brincadeiras e jogos da cultura 
popular presentes no contexto 
comunitário e regional 
 
Jogos de mesa e tabuleiro 

Experimentar e fruir os diversos 
jogos e brincadeiras da cultura 
popular e infantil, identificando 
a diversidade individual e 
coletiva respeitando as 
diferenças físicas, étnico-
raciais, culturais e de gênero.  
 
Experimentar e fruir os diversos 
jogos de mesa e tabuleiro 
visando estimular o raciocínio 
lógico e a estratégia. 

Proporcionar brincadeiras e jogos que proporcionem 
habilidades motoras e concentração com ou sem 
material alternativo. Ex.: Bola Atrás, Batata Quente; 

Vivenciar jogos com figuras, letras, cores, letras. Ex.:  
Tria, Resta1, quebra-cabeça. 

 

ESPORTES 
Esportes de marca 
 
Esportes de precisão 

Experimentar e fruir a prática 
de esportes classificados como 
sendo de precisão, 
identificando os elementos 
comuns a esses esportes.  
 
Vivenciar os movimentos 
básicos do atletismo: saltos, 
corridas e 
lançamentos/arremessos. 

Vivenciar modalidades coletivas e individuais. Ex.: 
Futebol, vôlei e atletismo; 

Organizar grupos menores, com campos reduzidos 
para a prática de modalidades coletivas adaptadas a 
faixa etária; 

Vivenciar as habilidades necessárias para a prática de 
esportes de precisão. Eficiência e Precisão na 
aproximação do alvo. Ex.: Jogo de Boliche, Golfe; 

Vivenciar elementos presentes no atletismo.  Ex.: 
Correr, Arremessar/Lançar e Saltar. 
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Linguagens: Educação Física 

2º ANO - 1º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

JOGOS E 
BRINCADEIRAS 

Brincadeiras e jogos da 
cultura popular presentes 
no contexto comunitário e 
regional 

Experimentar e fruir os diversos 
jogos e brincadeiras da cultura 
popular e infantil, identificando a 
diversidade individual e coletiva 
respeitando as diferenças físicas, 
étnico-raciais, culturais e de 
gênero. 

Vivenciar práticas partindo das manifestações já 
acessadas e conhecidas pelas crianças, através de 
brincadeiras e jogos específicos para a faixa etária. Ex.: 
Brincadeiras de Roda; 

Criação de novas brincadeiras e desdobramentos das 
brincadeiras já dominadas pelas crianças de modo 
cooperativo. Ex.: Carrinho de Mão. 

GINÁSTICAS 

Ginástica de 
condicionamento físico 
 
Ginástica de 
conscientização corporal 
 
Ginástica circense 

Reconhecer a importância de 
hábitos saudáveis e higiene 
pessoal. 

Identificar a importância da 
utilização do vestuário adequado 
para a prática da Educação Física. 

Reconhecer as partes do corpo 
com significado ativo para o aluno. 

Desenvolver noções de 
lateralidade, coordenação motora 
geral, espaço e tempo. 

Experimentar atividades 
relacionadas a ginástica circense 
bem como as manifestações 
acrobáticas e jogo malabares. 

Vivenciar a importância da saúde para o bem-estar 
físico, mental e social da criança. Desenvolver hábitos 
saudáveis para sua qualidade de vida, bem como a sua 
relação com a atividade física e nutricional. Ex. 
Alimentação saudável, utilização de roupas adequadas 
para a atividade física; 

Vivenciar e reelaborar jogos e brincadeiras conceituais 
que envolvam estafetas de adivinhação, imitação e 
reconhecimento de partes do corpo. Ex.: O Rei 
Solicitou; 

Experimentar diferentes espaços, materiais e tempo 
para desenvolver circuitos motores: lado dominante e 
não dominante do corpo; 

Manipular objetos. Ex.: Equilibrar, Lançar, Girar, etc. 

Realizar rolamentos para trás. (Posição Inicial 
Grupado). 
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Linguagens: Educação Física 

2º ANO - 2º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

JOGOS E 
BRINCADEIRAS 

Brincadeiras e jogos da cultura 
popular presentes no contexto 
comunitário e regional 

Experimentar e fruir os diversos 
jogos e brincadeiras da cultura 
popular e infantil, identificando 
a diversidade individual e 
coletiva respeitando as 
diferenças físicas, étnico-
raciais, culturais e de gênero. 

 

Vivenciar práticas partindo das manifestações já 
acessadas e conhecidas pelas crianças, através de 
brincadeiras e jogos específicos para a faixa etária. Ex.: 
Pula Carniça; 

Criação de novas brincadeiras e desdobramentos das 
brincadeiras já dominadas pelas crianças de modo 
cooperativo. Ex.: Bola de Gude, Cinco Maria. 

GINÁSTICAS 

Ginástica de condicionamento 
físico 
 
Ginástica de conscientização 
corporal 
 
Ginástica circense 

Reconhecer as partes do corpo 
com significado ativo para o 
aluno. 
 

Desenvolver noções de 
lateralidade, coordenação 
motora geral, espaço e tempo. 
 

Experimentar atividades 
relacionadas a Ginástica 
circense bem como as 
manifestações acrobáticas e 
jogo malabares.  

Elaborar jogos e brincadeiras conceituais que envolvam 
estafetas de adivinhação, imitação e reconhecimento 
de partes do corpo; 

Reelaborar diferentes espaços, materiais e tempo para 
desenvolver circuitos motores; 

Manipular objetos. Ex.: Equilibrando com 
deslocamento; 

Realizar rolamentos para frente. (Posição Inicial 
Grupado). 
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Linguagens: Educação Física 

2º ANO - 3º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

JOGOS E 
BRINCADEIRAS 

Brincadeiras e jogos da 
cultura popular presentes no 
contexto comunitário 
 
Jogos de mesa e tabuleiro 

Experimentar e fruir os diversos 
jogos e brincadeiras da cultura 
popular e infantil, identificando 
a diversidade individual e 
coletiva respeitando as 
diferenças físicas, étnico-
raciais, culturais e de gênero. 
 

Experimentar e fruir os diversos 
jogos de mesa e tabuleiro 
visando estimular o raciocínio 
lógico e a estratégia.  

Proporcionar brincadeiras e jogos que proporcionem 
habilidades motoras e concentração com ou sem material 
alternativo. Ex.: Elástico, Corda; 

Vivenciar jogos com raciocínio e estratégia, individual e 
em grupos menores. Ex.: Ludo, Dama. 

DANÇA 
Danças no contexto 
comunitário e regional 

Vivenciar brincadeiras 
imitativas e expressivas com 
situações do cotidiano. 
 

Experimentar brinquedos 
cantados; 
Brincar com os movimentos do 
corpo; 

Realizar atividades que envolvam cirandas, cantigas de roda 
atividades rítmicas, utilizando materiais e brinquedos cantados. 
Ex.: A canoa Virou, Da Abóbora Faz Melão; 

Vivenciar e explorar diversas atividades com músicas de ritmos 
diferentes, em formações diferentes (Quadrado, Triângulo); 

Elaborar pequenas coreografias. 

ESPORTE 
Esportes de Marca 
 
Esportes de Precisão 

Experimentar e fruir a prática 
de esportes classificados como 
sendo de precisão, 
identificando os elementos 
comuns a esses esportes. 

 

Vivenciar os movimentos 
básicos do atletismo: saltos, 
corridas e 
lançamentos/arremessos. 

Vivenciar modalidades coletivas e individuais adaptadas as 
pessoas com deficiência.  Ex.: Vôlei sentado, Futebol Vendado; 

Organizar grupos, com campos reduzidos para a prática de 
modalidades coletivas adaptadas a faixa etária; 

Vivenciar as habilidades necessárias para a prática de esportes 
de precisão. Eficiência e Precisão na aproximação do alvo. Ex.: 
Futebol de Botão, Bocha; 

Vivenciar elementos presentes no atletismo.  Ex.: Correr, 
Arremessar/Lançar e Saltar. 
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Linguagens: Educação Física 

2º ANO - 4º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

JOGOS E 
BRINCADEIRAS 

Brincadeiras e jogos da cultura 
popular presentes no contexto 
comunitário e regional 
 
Jogos de mesa e tabuleiro 

Experimentar e fruir diversos 
jogos e brincadeiras da cultura 
popular e infantil, identificando 
a diversidade individual e 
coletiva respeitando as 
diferenças físicas, étnico-
raciais, culturais e de gênero. 

Experimentar e fruir os diversos 
jogos de mesa e tabuleiro 
visando estimular o raciocínio 
lógico e a estratégia. 

Proporcionar brincadeiras e jogos que proporcionem 
habilidades motoras e concentração com ou sem 
material alternativo. Ex.: Dança da Cadeira; 

Vivenciar jogos com raciocínio e estratégia, individual e 
em grupos menores. Ex.: Ludo, Dama e Tria. 

ESPORTE 
Esportes de Marca 
 
Esportes de Precisão 

Vivenciar exercícios pré-
desportivos que tenham o 
intuito de proporcionar o 
aprendizado dos esportes 
classificados como sendo de 
marca e de precisão, bem 
como refletir sobre a ação e 
identificar os elementos 
comuns a eles. 

Experimentar e fruir dentro dos 
esportes de marca, como maior 
ênfase, das modalidades 
esportivas relativas ao 
atletismo: saltos, corridas e 
lançamentos/arremessos. 

Organizar grupos, com campos reduzidos para a prática 
de modalidades coletivas adaptadas a faixa etária; 

Vivenciar as habilidades necessárias para a prática de 
esportes de precisão. Eficiência e Precisão na 
aproximação do alvo; 

Vivenciar elementos presentes no atletismo. 
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Linguagens: Educação Física 

3º ANO - 1º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

JOGOS E 
BRINCADEIRAS 

Brincadeiras e jogos populares 
do Brasil e do mundo 
 
Brincadeiras e jogos de matriz 
africana e indígena 

 
Experimentar e fruir diversos 
jogos e brincadeiras do Brasil, 
do mundo, de matriz africana e 
indígena. 

Planejar e aplicar estratégias 
para resolver desafios das 
brincadeiras e jogos populares 
do Brasil do mundo, de matriz 
africana e indígena. 

Vivenciar práticas partindo das manifestações já 
acessadas e conhecidas pelas crianças. Vivenciar 
brincadeiras de origem indígena e africana. Ex.: Peteca, 
Terra Mar; 

Jogos e brincadeiras da cultura corporal, para o 
desenvolvimento das habilidades motoras 
fundamentais. Ex.: Cabo de Guerra, Cadeirinha; 

Criação de novas brincadeiras e desdobramentos das 
brincadeiras já dominadas pelas crianças, inserindo os 
jogos cooperativos. Ex.: Centopeia. 

GINÁSTICA 

Ginástica de condicionamento 
físico 
 
Ginástica de conscientização 
corporal 
 
Ginástica circense 

Reconhecer a importância de 
hábitos saudáveis e higiene 
pessoal. 

Apropriar-se das capacidades 
físicas primárias. 

Desenvolver noções de espaço 
e tempo. 

Experimentar e usufruir de 
atividades relacionadas a 
Ginástica circense com ou sem 
aparelhos. 

Vivenciar a importância da saúde para o bem-estar 
físico, mental e social da criança. Desenvolver hábitos 
saudáveis para sua qualidade de vida, bem como a sua 
relação com a atividade física e nutricional. Ex. 
Alimentação saudável, utilização de roupas adequadas 
para a atividade física; 

Vivenciar e reelaborar jogos que envolvam interação, 
imitação e reconhecimento de partes do corpo; 

Experimentar diferentes espaços, materiais e tempo 
para desenvolver circuitos motores: subindo, descendo, 
agachando-se, pulando, passando por baixo, 
equilibrando-se, entrando e saindo; 

Vivenciar movimentos corporais. Ex.: Elefantinho, 
Ponte, Roda, etc. 

Manipular aparelhos da Ginástica (Corda, Bola e Arco). 
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Linguagens: Educação Física 

3º ANO - 2º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

JOGOS E 
BRINCADEIRAS 

Brincadeiras e jogos populares 
do Brasil e do mundo 
 
Jogos de mesa e tabuleiro 

Apropriar-se de diversos jogos 
de mesa e tabuleiro, visando o 
desenvolvimento de raciocínio 
lógico e estratégia. 

Vivenciar Jogos Estratégicos Coletivos (Pique 
Bandeira, Queimada e suas variações); 

Práticar e reelaborar jogos de tabuleiro. Utilizando os 
alunos como peças dos jogos. Ex.: Jogo da Velha, Tria, 
Dama. 

GINÁSTICA 

Ginástica de condicionamento 
físico 
 
Ginástica de conscientização 
corporal 
 
Ginástica circense 

Apropriar-se das capacidades 
físicas primárias. 

Experimentar e usufruir de 
atividades relacionadas a 
Ginástica circense com ou sem 
aparelhos. 

Vivenciar atividades e exercícios físicos que identifique 
as capacidades físicas primárias (Força, Velocidade e 
Resistência); 

Realizar movimentos corporais. Ex.: Parada de três 
apoios, Parada de mãos etc. 

Manipular aparelhos da Ginástica (Maças e Fita). 
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Linguagens: Educação Física 

3º ANO - 3º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

ESPORTES 

Esportes de rede/parede 
 
Esportes técnico – 
combinatório 

Vivenciar jogos pré-desportivos 
que possibilitem desenvolver 
habilidades necessárias aos 
esportes classificados como 
sendo de rede/parede, bem 
como refletir sobre a ação e 
identificar os elementos 
comuns a eles. 

Experimentar e fruir dos 
elementos básicos da ginástica 
artística. 

Organizar grupos, com campos reduzidos para 
vivenciar a prática de modalidades coletivas, adaptadas 
a faixa etária; 

Práticar e reelaborar atividades das modalidades (Tênis 
de Mesa, Tênis de Campo, Badminton etc.) adaptadas 
a faixa etária, identificando suas diferenças; 

Vivenciar os elementos presentes na ginástica artística, 
através da prática dos mesmos. Ex.: Avião, Vela, 
Espacate. 

DANÇAS 

Danças do Brasil e do mundo 
 
Danças de matriz africana e 
indígenas 

Experimentar e fruir danças 
circulares do Brasil e do 
mundo. 

Experimentar brincadeiras 
rítmicas e expressivas. 

Conhecer as danças de matriz 
africana e indígena. 

Reproduzir sequências de 
movimentos simples. 

Realizar atividades que envolvam cirandas, cantigas de 
roda atividades rítmicas, utilizando materiais e 
brinquedos cantados; 

Práticar e reelaborar atividades rítmicas e expressivas; 

Explorar diversas atividades com músicas de ritmos 
diferentes, em formações diferentes (T, V); 

Vivenciar danças da cultura indígena e africana. Ex.: 
Coco, Jongo; 

Elaborar pequenas coreografias. 
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Linguagens: Educação Física 

3º ANO - 4º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

LUTAS 

Lutas do contexto comunitário 
e regional 
 
 

Experimentar e fruir das diferentes 
lutas presentes no contexto 
comunitário e regional. 

Planejar e utilizar estratégias 
básicas das lutas do contexto 
comunitário e regional 
experimentadas, respeitando o 
colega como oponente e as 
normas de segurança. 

Identificar as características das 
lutas do contexto comunitário e 
regional, reconhecendo as 
diferenças entre lutas e brigas e 
entre lutas e as demais práticas 
corporais. 

Conhecer o histórico da capoeira; 

Conhecer e respeitar as regras da prática da capoeira; 

Vivenciar e reconhecer os fundamentos básicos 
(ofensivos, defensivos e acrobáticos) da capoeira; 

Analisar e reconhecer as lutas como prática corporal, 
diferenciando-as de situações de briga. 

ESPORTES 
Esportes de campo e taco 
 
Esportes de invasão 

Experimentar e fruir diversos tipos 
de esportes de campo e taco, 
identificando seus elementos 
comuns e criando estratégias 
individuais e coletivas básicas 
para a sua execução, prezando 
pelo trabalho coletivo e 
protagonismo. 

Diferenciar os conceitos de jogo e 
esporte, identificando as 
características que os constituem 
na contemporaneidade e suas 
manifestações (profissional e 
comunitária/lazer). 

Organizar grupos, com campos reduzidos para 
vivenciar a prática de modalidades coletivas, adaptadas 
a faixa etária; 

Práticar e reelaborar atividades das modalidades, 
adaptadas a faixa etária, identificando suas diferenças 
coletivas e individuais; 

Identificar a transição do jogo para o esporte; 

Práticar e reelaborar atividades de esportes de campo 
e taco (Hóquei, Polo, Beisebol, Softbol etc.) adaptadas 
a faixa etária, identificando suas diferenças. 
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Linguagens: Educação Física 

4º ANO - 1º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICASS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

ESPORTE 
Esportes de Campo e Taco; 
 
Esportes de Invasão. 

Experimentar e fruir dos 
esportes de campo e taco, bem 
como refletir sobre a ação 
criando estratégias individuais 
e coletivas básicas para sua 
execução, além de identificar 
os elementos comuns a eles; 

Apresentar as regras da 
modalidade esportiva 
basquetebol, bem como 
vivenciar o esporte. 

Jogos pré desportivos e atividades técnicas 
contextualizadas e também lúdicas do basquetebol. Ex. 
Estafetas com finalização, 1x1, 2x2, 3x3; contextualizar 
o jogo coletivo e o ‘’jogo limpo’’; 

Promover os demais esportes de invasão não 
populares, Rugby, Futebol Americano, Tag, Tapembol, 
Freesbe e etc; 

Utilizar os demais esportes de campo e taco para 
aumentar o acervo de conhecimento esportivo do 
aluno. Ex. Críquete, Softball, Beisebol. 

GINÁSTICAS 

Ginástica de condicionamento 
físico; 
 
Ginástica de conscientização 
corporal; 
 
Ginástica circense. 

Identificar e estimular as 
capacidades físicas; 

Executar movimentos com 
ambos os lados; 

Conhecer de forma básica a 
anatomia estrutural do corpo 
humano; 

Experimentar e usufruir de 
atividades relacionadas a 
Ginástica circense com ou sem 
aparelhos. 

Aprimorar os elementos corporais inserindo grau de 
dificuldade, elementos manipulativos e locomotores, 
utilizando o lado dominante e não dominante; 

Conhecer a estrutura anatômica básica, ossos, 
músculos, órgãos e tecidos; 

Ginástica Circense com arcos, cordas, trampolim 
adaptado (jump, balanças etc) realizando saltos, ou 
sem aparelhos, desenvolvendo movimentos de 
cambalhota (rolinho) vela, ponte, rodante, rolamentos 
frente e para trás e elefantinho. 
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Linguagens: Educação Física 

4º ANO - 2º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

ESPORTES Esportes de Invasão 

Experimentar e fruir dos 
esportes de invasão, bem 
como refletir sobre a ação 
criando estratégias individuais 
e coletivas básicas para sua 
execução, além de identificar 
os elementos comuns a eles; 

Apresentar as regras da 
modalidade esportiva 
handebol, bem como vivenciar 
o esporte. 

Jogos pré desportivos e atividades técnicas 
contextualizadas e também lúdicas do Handebol. Ex 
Progressão de 3 passos, drible, lançamento, mini jogos 
etc. 

Promover os demais esportes de invasão não 
populares, Rugby, Futebol Americano, Tag, Tapembol, 
Freesbe e etc. 

LUTAS 
Lutas do contexto comunitário 
e regional  

Identificar as características 
das lutas do contexto 
comunitário e regional, 
reconhecendo a diferença 
entre lutas e brigas, 
respeitando as regras de 
segurança. 

Capoeira: conhecer o histórico; conhecer e respeitar as 
regras da prática; realizar os fundamentos (ofensivos, 
defensivos e acrobáticos com auxílio dos jogos lúdicos 
e progressões pedagógicas); 

Judô:  conhecer o histórico; conhecer e respeitar as 
regras da prática; realizar os fundamentos (ofensivos e 
defensivos de modo lúdico e pré desportivos). 
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Linguagens: Educação Física 

4º ANO - 3º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICASS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

DANÇA 

Dança do Brasil e do Mundo; 
 
Danças de matriz africana e 
indígena. 

Experimentar e fruir danças de 
matriz africana e indígena; 

Experimentar e fruir danças 
folclóricas e populares do 
Brasil. 

Experimentar corporalmente as diversas danças 
populares e folclóricas do país; 

Realizar sequencias de movimentos simples e modifica-

los; 

Dramatizar e interpretar movimentos corporais; 

Promover o conhecimento e a prática de atividades 

rítmicas com base na cultura africana e indígena. Ex. 

Kizomba, Semba e Cariçu e Japurutu. 

ESPORTE 
Esportes de invasão; 
 
Esportes de rede/parede. 

Apresentar as regras da 
modalidade esportiva futsal, 
bem como vivenciar o esporte; 

Apresentar as regras dos 
esportes de raquete, identificar 
os elementos relativos a eles, 
vivenciar e fruir dos mesmos. 

Jogos pré-desportivos e atividades técnicas 
contextualizadas e também lúdicas do Futsal. Ex. Futsal 
de Mão Dadas, Futsal com bola Gigante, Futsal Cego e 
etc. 

Promover os demais esportes de rede/parede: Tênis de 
Mesa, tênis, Squash.  
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Linguagens: Educação Física 

4º ANO - 4º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICASS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

JOGOS E 
BRINCADEIRAS 

Brincadeiras e jogos 
populares do Brasil e do 
mundo; 
 
Brincadeiras e jogos de matriz 
africana e indígena; 
 
Jogos de mesa e tabuleiro. 

Experimentar e fruir brincadeiras e 
jogos populares do Brasil, do 
mundo, de matriz africana e 
indígena, valorizando a 
importância desse patrimônio 
histórico cultural; 

Apropriar-se de brincadeiras e 
jogos populares do Brasil e do 
mundo; 

Apropriar-se de brincadeiras e 
jogos de mesa e tabuleiro, visando 
o desenvolvimento o raciocínio 
logico e a estratégia. 

Promover o conhecimento e a prática de jogos e 
brincadeiras com base na cultura africana e indígena. 
Ex. Beset, Tobdaé, Marimbondo, Arco e flecha, Cabo 
de guerra, Peteca e etc. 

Aprimorar as práticas de jogos e brincadeiras com base 
nos Grandes Jogos (caça ao tesouro, enigma, caos); 

Iniciação e prática do Xadrez Escolar. 

ESPORTE 

Esportes de rede/parede; 
 
Esportes técnico – 
combinatório. 

Experimentar e fruir dos esportes 
de rede/parede, bem como refletir 
sobre a ação criando estratégias 
individuais e coletivas básicas 
para sua execução, além de 
identificar os elementos comuns a 
eles; 

Aprender as regras da modalidade 
esportiva voleibol, bem como 
vivenciar o esporte; 

Conhecer e fruir da Ginástica 
rítmica e identificar seus 
elementos corporais comuns a 
ela. 

Jogos pré desportivos e atividades técnicas 
contextualizadas e também lúdicas do Voleibol. Ex 
Volei 1x1, Volei sentado, Voleibol com bexigas, Voleibol 
com bola Gigante; 

Utilizar os demais esportes de rede/parede: Tênis de 
Mesa, tênis, Squash; 

Realizar elementos e fundamentos básicos da ginástica 
rítmica com elementos: Fita, Bola, Arco e Massa. 
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5º ANO - 1º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICASS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

ESPORTE 
Esportes de campo e taco; 
 
Esportes de invasão. 

Apresentar as origens, regras e 
objetivos dos esportes de campo 
e taco, além de identificar 
elementos relativos a esses 
esportes, e ainda, vivenciar e 
desfrutar deles 

Estudar o histórico, fundamentos 
e regras básicas do basquetebol, 
assim como vivencia-lo. 

Discutir e analisar as regras do basquetebol jogando, 
contextualizando e ensinando as possibilidades que o 
esporte oferece de prática; 

Proporcionar a prática, bem como conhecer as regras 
e origens dos esportes de invasão não convencionais. 
EX.  Tag, Rugby, Futebol Americano. 

GINÁSTICAS 

Ginástica de condicionamento 
físico; 
 
Ginástica de conscientização 
corporal; 
 
Ginástica circense. 

Identificar e estimular as 
capacidades físicas, executar 
movimentos com ambos os lados; 

Conhecer de forma básica a 
anatomia estrutural do corpo 
humano; 

Conhecer as funções do sistema 
músculo esquelético; 

Identificar os fatores e hábitos que 
influenciam na qualidade de vida; 

Oportunizar a construção de 
materiais alternativos para a 
prática das modalidades 
circenses; 

Experimentar e usufruir de 
atividades relacionadas a 
Ginástica circense com ou sem 
aparelhos. 

Propor a analise prática das capacidades físicas. EX. 
No jogo de Cabo de Guerra, qual capacidade física é 
mais presente? 

Na maratona, qual capacidade física é acessada? 
Assim realizando e discutindo; 

Elaborar através dos conceitos básicos da anatomia 
geral do corpo humano, conceitos básicos do sistema 
músculo esquelético, como: estabilização, postura e 
sustentação; 

Construir para a sua própria prática, malabares, e 
materiais alternativos para a realização das atividades 
circense; Ex. Arcos com mangueira, Pernas de Pau, 
Pés de Lata; 

Aprimorar os movimentos ginásticos corporais de vela, 
ponte, rolamentos, elefantinho, paradas de mãos. 
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5º ANO - 2º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICASS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 
 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

ESPORTES Esportes de Invasão. 

Estudar o histórico, 
fundamentos e regras básicas 
dos esportes de invasão, 
dando ênfase ao handebol, 
assim como vivenciar e fruir 
dessas modalidades 
esportivas. 

Discutir e analisar as regras do handebol jogando, 
contextualizando e ensinando as possibilidades que o 
esporte oferece de prática; 

Promover a prática, bem como conhecer as origens e 
conceitos de esportes de invasão não convencionais. 
EX. Tapembol, Ultimate Fresbee. 

LUTAS 
Lutas do contexto comunitário 
e regional e das demais 
culturas. 

Planejar e utilizar estratégias 
básicas das lutas do contexto 
comunitário e regional. 

Capoeira: conhecer o histórico; conhecer e respeitar as 
regras da prática; realizar os fundamentos (ofensivos, 
defensivos e acrobáticos com auxílio dos jogos lúdicos 
e progressões pedagógicas); 

Esgrima:  conhecer o histórico; conhecer e respeitar as 
regras da prática; realizar os fundamentos (ofensivos e 
defensivos e construção dos materiais para a prática); 

Proporcionar os conhecimentos de lutas regionais da 
cultura Brasileira e Indígena. Ex. Luta Marajoara, Huka 
Huka. 
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5º ANO - 3º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICASS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

DANÇA 

Dança do Brasil e do Mundo; 
 
Danças de matriz africana e 
indígena. 

Experimentar e fruir danças de 
matriz africana e indígena; 

Experimentar e fruir danças 
folclóricas e populares do 
Brasil e do mundo. 

Conhecer e experimentar corporalmente as diversas 
danças populares e folclóricas do Brasil; 

Conhecer e experimentar corporalmente as diversas 
danças Africanas e Indígenas; 

Aprimorar os elementos corporais inserindo grau de 
dificuldade e elementos manipulativos. Partindo de 
movimentos simples e modifica-los; 

Conhecer as modalidades da dança. 

ESPORTE 
Esportes de invasão; 
 
Esportes de rede/parede. 

Estudar o histórico, 
fundamentos e regras básicas 
do futsal, assim como vivencia-
lo; 

Apresentar as origens, regras e 
objetivos dos esportes com 
raquete, e ainda, vivenciar e 
desfrutar dele. 

Discutir e analisar as regras do futsal jogando, 
contextualizando e ensinando as possibilidades que o 
esporte oferece de prática; 

Discutir e analisar as regras do Tênis de Mesa, Tênis e 
Squash jogando, contextualizando e ensinando as 
possibilidades que o esporte oferece de prática. 
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5º ANO - 4º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICASS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

JOGOS E 
BRINCADEIRAS 

Brincadeiras e jogos 
populares do Brasil e do 
mundo; 
 
Brincadeiras e jogos de 
matriz africana e indígena; 
 
Jogos de mesa e tabuleiro. 

Experimentar e fruir brincadeiras e jogos 
populares do Brasil, do mundo, de matriz 
africana e indígena, valorizando a 
importância desse patrimônio histórico 
cultural; 

Apropriar-se de brincadeiras e jogos 
populares do Brasil e do mundo; 

Apropriar-se de brincadeiras e jogos de 
mesa e tabuleiro, visando o 
desenvolvimento do raciocínio logico e 
estratégia. 

Promover o conhecimento e a prática de jogos e 
brincadeiras com base na cultura africana e indígena. 
Ex. Beset, Tobdaé, Marimbondo, Arco e flecha, Cabo 
de guerra, Peteca e etc. 

Aprimorar as práticas de jogos e brincadeiras com 
base nos Grandes Jogos (caça ao tesouro, enigma, 
caos); 

Desenvolver a prática do Xadrez. 

ESPORTE 

Esportes de rede/parede; 
 
Esportes técnico 
combinatórios; 
 
Esportes de radicais e de 
aventura. 

Estudar o histórico, fundamentos e 
regras básicas dos esportes de 
rede/parede, dando ênfase ao voleibol, 
assim como vivenciar e fruir deles; 

Estudar o histórico, fundamentos e 
regras básicas dos esportes técnicos-
combinatórios, dando ênfase a 
Ginásticas Artística e Rítmica, assim 
como vivenciar e fruir deles; 

Vivenciar os esportes radicais e de 
aventuras e compreender os seus 
riscos, além de enfrentar desafios 
corporais e superar os seus desafios. 

Discutir e analisar as regras do Voleibol jogando, 
contextualizando e ensinando as possibilidades que 
o esporte oferece de prática; 

Realizar elementos e fundamentos básicos da 
ginástica rítmica com elementos: Fita, Bola, Arco e 
Massa; 

Promover a prática e conhecer a filosofia de alguns 
esportes rádicais. Ex. Slack Line, Parkour, Dia do 
Skate/bike/Patins e etc. 
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4.4. Matemática 

“A alegria de ver e entender é o mais perfeito dom da natureza. ” 

Albert Einstein  
 

bservando as palavras de Einstein, a alegria de ver (aprender) e entender como um 

perfeito dom da natureza, podemos relacioná-las ao ensino e a aprendizagem de 

Matemática, quando um aluno diz, todo sorridente, que aprendeu, que conseguiu 

solucionar, que encontrou o resultado, ou ainda, quando um professor vê naquilo que seu aluno sabe 

uma ponte para um novo aprendizado, então vemos toda diferença de um ato educativo.  

A Matemática provoca essas sensações, pois o momento da descoberta é satisfatório e traz 

recompensa: a aprendizagem. Quando aprendemos nosso cérebro dispara sinapses que formam uma teia 

de saberes levando-nos ao desenvolvimento de habilidades, importantes e necessárias, como raciocínio 

lógico-matemático, estabelecimento de relações, generalizações, projeções e abstrações de conceitos e 

fatos. 

Como ciência, a Matemática favorece a construção e a organização do pensamento, do uso de 

estratégias para resolução de problemas, da formulação de hipóteses e da pesquisa que envolvem leitura, 

interpretação, escrita, números, cálculos e relações. 

Nesse sentido, tem um papel importante na formação do indivíduo dentro da sociedade. Ela é 

uma área de conhecimento e um componente curricular importante na construção da cidadania, na 

medida em que se utiliza, cada vez mais, de conhecimentos científicos e recursos tecnológicos. Por meio 

dela, podemos resolver problemas da vida diária, interpretar dados, comunicar ideias, interpretar o 

mundo numa comunicação constante com ele. Mas, para que a Matemática atinja esse fim, é necessário 

que seu ensino tenha um compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático, definido 

como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar 

matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de 

problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas 

matemáticas. 

Na presente diretriz curricular, aprender Matemática vai muito além das regras formuladas, 

diríamos que é substituir o faça assim por pense em um jeito. É interpretar, criar significados, mobilizar 

os conhecimentos para resolver seus próprios problemas, modificar sua realidade e, ao mesmo tempo, 

modificar-se. Assim, o ensino da Matemática estará desempenhando, de forma equilibrada e 

indissociável, seu papel na formação de capacidades intelectuais, na estruturação do pensamento, na 

agilização do raciocínio dedutivo do aluno, na argumentação confiável, colaborando para com a 

formação do cidadão consciente, ético e responsável. Para isso estará focada no desenvolvimento de 

competências pelo princípio da equidade. 

 O 
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Para que o ensino de matemática atinja seus objetivos e proporcione o desenvolvimento do 

raciocínio lógico-matemático precisamos que a sala de aula (e tudo o que nela acontece) se transforme 

em um ambiente problematizador que venha a mobilizar o aluno para a aprendizagem significativa, 

como bem no relata Smole  

Sendo assim, refletir sobre o ensino e a aprendizagem da Matemática na escola é 

necessariamente identificar a aula como um espaço problematizador, no qual os alunos 

se deparam com desafios constantes, por meio dos quais buscam regularidades, 

formulam, testam, justificam ou refutam hipóteses, refletem a partir de experiências 

bem-sucedidas ou não, defendem suas ideias por meio de argumentações e discussões 

com seus pares. É um recurso que auxilia os alunos a desenvolver um fazer matemático 

indo além do mero domínio de técnicas e exercícios típicos (s/d. p.01). 

Visando alcançar o desenvolvimento das habilidades matemáticas e seguindo as reflexões de 

Smole (s/d), necessitamos repensar as ações pedagógicas no âmbito da sala de aula. O ensino de 

matemática prestará sua contribuição à medida que forem exploradas metodologias que priorizem a 

criação de estratégia, a comprovação, a justificativa, a argumentação, o espírito crítico, e favoreçam a 

criatividade, o trabalho coletivo, a iniciativa pessoal e autonomia advinda do desenvolvimento da 

confiança na própria capacidade de conhecer e enfrentar desafios.  

Nesse sentido, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2017), nos mostra alguns 

processos de aprendizagem matemática, potencialmente ricos para o desenvolvimento de competências 

fundamentais necessárias ao letramento matemático (raciocínio, representação, comunicação e 

argumentação) e para o desenvolvimento do pensamento: a resolução de problemas, as investigações 

matemática, o desenvolvimento de projetos e a modelagem matemática; apontamos, também, para os 

processos lúdicos de aprendizagem matemática, como o uso de jogos. Cada um desses processos está 

abaixo descrito: 

 Resolução de problemas: Solução de situações-problema convencionais e não-convencionais, reais 

ou imaginadas, com alocação de recursos, incluindo o uso da técnica do painel de soluções.  

 Investigação matemática: Situações matemáticas abertas, inclui fazer conjecturas e testa-las, além 

de avaliar raciocínio e resultados. 

 Projetos didáticos de matemática: Atividade intencional realizada ao longo de um tempo, em 

etapas com cooperação, possui produto final. 

 Modelagem matemática: Consiste em transformar problemas da realidade em problemas 

matemáticos e resolvê-los por meio de modelos matemáticos. 

 Ludicidade matemática: Inclui o trabalho com jogos matemáticos em uma sequência didático-

metodológica específica.  

Considerando esses pressupostos, em articulação com as competências gerais da BNCC, a área 

de Matemática e, por consequência, o componente curricular de Matemática devem garantir aos alunos 

o desenvolvimento de competências específicas (BRASIL, 2017, p.267): 
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COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE MATEMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

 

1. Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e 

preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência 

viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar 

descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. 

2. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir 

argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos Matemáticos para compreender 

e atuar no mundo. 

3. Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da 

Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras áreas 

do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar 

conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de 

soluções. 

4. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas 

práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar 

informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo 

argumentos convincentes. 

5. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, 

para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, 

validando estratégias e resultados. 

6. Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se Situações imaginadas, 

não diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, expressar suas respostas e 

sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens (gráficos, tabelas, 

esquemas, além de texto escrito na Língua materna e outras linguagens para descrever 

algoritmos, como fluxogramas). 

7. Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, 

com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a 

diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer 

natureza. 

8. Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento 

e desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e na busca de soluções 

para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma 

determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo  

com eles. 
 

BNCC, 2017, p. 221. 

Diante dessas competências específicas, trazemos um conjunto de ideias fundamentais a serem 

trabalhadas nas aulas de matemática como: equivalência, ordem, proporcionalidade, interdependência, 

representação, variação e aproximações (BRASIL, 2017), que servirão para o desenvolvimento do 

pensamento matemático, e que na escola serão convertidos em objetos de conhecimento, distribuídos 

nas cinco unidades temáticas: números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, estatística e 

probabilidade, organizados em conteúdo, conceitos e processos, relacionados às suas respectivas 

habilidades (aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos 

escolares). 
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A unidade temática Números tem como finalidade desenvolver o pensamento numérico, que 

implica o conhecimento de maneiras de quantificar atributos de objetos e de julgar e interpretar 

argumentos baseados em quantidades. No processo da construção da noção de número, os alunos 

precisam desenvolver, entre outras, as ideias de aproximação, proporcionalidade, equivalência e ordem, 

noções fundamentais da Matemática. Para essa construção, é importante propor, por meio de situações 

significativas, sucessivas ampliações dos campos numéricos. No estudo desses campos numéricos, 

devem ser enfatizados registros, usos, significados e operações (BRASIL, 2017, p.268). 

A unidade temática Álgebra, por sua vez, tem como finalidade o desenvolvimento de um tipo 

especial de pensamento – pensamento algébrico – que é essencial para utilizar modelos matemáticos na 

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

estruturas matemáticas, fazendo uso de letras e outros símbolos. Para esse desenvolvimento, é necessário 

que os alunos identifiquem regularidades e padrões de sequências numéricas e não numéricas, 

estabeleçam leis matemáticas que expressem a relação de interdependência entre grandezas em 

diferentes contextos, bem como criar, interpretar e transitar entre as diversas representações gráficas e 

simbólicas, para resolver problemas, com compreensão dos procedimentos utilizados. As ideias 

matemáticas fundamentais vinculadas a essa unidade são: equivalência, variação, interdependência e 

proporcionalidade. Em síntese, essa unidade temática deve enfatizar o desenvolvimento de uma 

linguagem, o estabelecimento de generalizações, a análise da interdependência de grandezas e a 

resolução de problemas por meio de equações ou inequações (BRASIL, 2017, p.270). 

A Geometria envolve o estudo de um amplo conjunto de conceitos e procedimentos necessários 

para resolver problemas do mundo físico e de diferentes áreas do conhecimento. Assim, nessa unidade 

temática, estudar posição e deslocamentos no espaço, formas e relações entre elementos de figuras planas 

e espaciais pode desenvolver o pensamento geométrico dos alunos. Esse pensamento é necessário para 

investigar propriedades, fazer conjecturas e produzir argumentos geométricos convincentes. É 

importante, também, considerar o aspecto funcional que deve estar presente no estudo da Geometria: as 

transformações geométricas, sobretudo as simetrias. As ideias matemáticas fundamentais associadas a 

essa temática são, principalmente, construção, representação e interdependência (BRASIL, 2017, p.271). 

As medidas quantificam grandezas do mundo físico e são fundamentais para a compreensão da 

realidade. Assim, a unidade temática Grandezas e Medidas, ao propor o estudo das medidas e das 

relações entre elas – ou seja, das relações métricas –, favorece a integração da Matemática a outras áreas 

de conhecimento, como Ciências (densidade, grandezas e escalas do Sistema Solar, energia elétrica etc.) 

ou Geografia (coordenadas geográficas, densidade demográfica, escalas de mapas e guias etc.). Essa 

unidade temática contribui ainda para a consolidação e ampliação da noção de número, a aplicação de 

noções geométricas e a construção do pensamento algébrico (BRASIL, 2017, p.273). 

A incerteza e o tratamento de dados são estudados na unidade temática Probabilidade e 

Estatística. Ela propõe a abordagem de conceitos, fatos e procedimentos presentes em muitas situações- 
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-problema da vida cotidiana, das ciências e da tecnologia. Assim, todos os cidadãos precisam 

desenvolver habilidades para coletar, organizar, representar, interpretar e analisar dados em uma 

variedade de contextos, de maneira a fazer julgamentos bem fundamentados e tomar as decisões 

adequadas. Isso inclui raciocinar e utilizar conceitos, representações e índices estatísticos para descrever, 

explicar e predizer fenômenos (BRASIL, 2017, p.274). 

Para cada unidade temática temos objetivos específicos a serem considerados no processo de 

ensino e de aprendizagem, de acordo com as aprendizagens essenciais que temos na BNCC (BRASIL, 

2017) 

 

1- Números 

 Conhecer maneiras de quantificar atributos de objetos e de julgar e interpretar argumentos baseados 

em quantidades; 

 Desenvolver, entre outras, as ideias de aproximação, proporcionalidade, equivalência e ordem no 

processo de construção do número; 

 Resolver problemas com números naturais e números racionais envolvendo diferentes significados 

das operações; 

 Argumentar e justificar os procedimentos utilizados para a resolução e avaliar a plausibilidade dos 

resultados encontrados; 

 Desenvolver diferentes estratégias para a obtenção dos resultados, sobretudo por estimativa e cálculo 

mental, além de algoritmos e uso de calculadoras; 

 Desenvolver habilidades no que se refere à leitura, escrita e ordenação de números naturais e 

números racionais por meio da identificação e compreensão de características do sistema de 

numeração decimal, sobretudo o valor posicional dos algarismos. 

2-  Álgebra – Pensamento algébrico 

 Identificar regularidades e padrões de sequências numéricas e não numéricas; 

 Estabelecer leis matemáticas que expressem a relação de interdependência (igualdades) entre 

grandezas em diferentes contextos, bem como criar, interpretar e transitar entre as diversas 

representações gráficas e simbólicas, para resolver problemas por meio de equações e inequações, 

com compreensão dos procedimentos utilizados. 

 Descobrir regularidade, fazer generalização de padrões aritméticos e geométricos; 

 Identificar as propriedades da igualdade.  

 Usar letras para expressar regularidades; 

 Completar uma sequência com elementos ausentes; 

 Estabelecer relação de equivalência em atividades simples envolvendo a igualdade; 

 Resolver problemas envolvendo a variação proporcional direta entre duas grandezas (sem uso da 

regra de três). 
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3- Geometria 

 Investigar propriedades, fazer conjecturas e produzir argumentos geométricos convincentes; 

 Considerar as transformações geométricas, sobretudo as simetrias;  

 Trabalhar com construção, representação e interdependência dos entes geométricos. 

 Identificar e estabelecer pontos de referência para a localização e o deslocamento de objetos, 

construir representações de espaços conhecidos e estimar distâncias, usando, como suporte, mapas 

(em papel, tablets ou smartphones), croquis e outras representações.  

 Indicar características das formas geométricas tridimensionais e bidimensionais, associar figuras 

espaciais a suas planificações e vice-versa.  

 Nomear e comparar polígonos, por meio de propriedades relativas aos lados, vértices e ângulos.  

 Manipular representações de figuras geométricas planas em quadriculados ou no plano cartesiano, e 

com recurso de softwares de geometria dinâmica, iniciando o estudo de simetrias. 

4- Grandezas e Medidas 

 Propor o estudo das medidas e das relações entre elas – ou seja, das relações métricas –, favorecendo 

a integração da Matemática a outras áreas de conhecimento.  

 Contribuir ainda para a consolidação e ampliação da noção de número, a aplicação de noções 

geométricas e a construção do pensamento algébrico 

 Reconhecer que medir é comparar uma grandeza com uma unidade e expressar o resultado da 

comparação por meio de um número.  

 Resolver problemas oriundos de situações cotidianas que envolvem grandezas como comprimento, 

massa, tempo, temperatura, área (de triângulos e retângulos) e capacidade e volume (de sólidos 

formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, recorrendo, quando necessário, a 

transformações entre unidades de medida padronizadas mais usuais.  

 Resolver problemas sobre situações de compra e venda, no uso do sistema monetários brasileiro, e 

desenvolver, por exemplo, atitudes éticas e responsáveis em relação ao consumo. 

5- Probabilidade e Estatística 

No que se refere a Probabilidade:  

 Promover a compreensão de que nem todos os fenômenos são determinísticos.  

 Desenvolver a noção de aleatoriedade, de modo a compreender que há eventos certos eventos 

impossíveis e eventos prováveis. 

 Verbalizar, em eventos que envolvem o acaso, os resultados que poderiam ter acontecido em 

oposição ao que realmente aconteceu, iniciando a construção do espaço amostral.  

No que se refere a Estatística: 

 Promover a coleta e organização de dados de uma pesquisa, bem como seu planejamento e, assim, 

compreender o papel da estatística no cotidiano.  
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 Aprender a ler, interpretar e construir tabelas e gráficos, bem como produzir texto escrito para a 

comunicação de dados, compreendendo que o texto deve sintetizar ou justificar suas conclusões. 

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

maneira a fazer julgamentos bem fundamentados e tomar as decisões adequadas. 

 Raciocinar e utilizar conceitos, representações e índices estatísticos para descrever, explicar e 

predizer fenômenos.  

 Utilizar tecnologias como calculadoras, para avaliar e comparar resultados, e planilhas eletrônicas, 

que ajudam na construção de gráficos e nos cálculos das medidas de tendência central. 

 O ensino de matemática precisa garantir que os alunos relacionem observações empíricas do mundo 

real às representações (tabelas, figuras e esquemas) e associem essas representações a uma atividade 

matemática (conceitos e propriedades), fazendo induções e conjecturas. Assim, espera-se que eles 

desenvolvam a capacidade de identificar oportunidades de utilização da matemática para resolver 

problemas, aplicando conceitos, procedimentos e resultados para obter soluções e interpretá-las 

segundo os contextos das situações. A dedução de algumas propriedades e a verificação de 

conjecturas, a partir de outras, podem ser estimuladas, inclusive nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental.  

 A seleção dos objetos de conhecimento a serem trabalhados acontece em uma perspectiva mais 

ampla, ao procurar identificar, não só os conceitos, mas também os procedimentos e as atitudes a 

serem trabalhados em classe, além de enriquecer o processo de ensino e aprendizagem. 

 Nesse sentido, trazemos a Matriz Curricular do componente Matemática (anexo 1) apresentando as 

Unidades Temáticas, seus Objetos de Conhecimento com seus respectivos Objetivos de 

Aprendizagem e uma proposta de Procedimentos Didáticos que estarão auxiliando nos 

desenvolvimentos das competências e habilidades matemáticas. Para o planejamento de suas aulas, 

os professores deverão utilizar as orientações curriculares contidas na matriz curricular do seu 

respectivo ano, tanto nas classes de alfabetização (1º, 2º e 3º anos), quanto nas classes de 

escolarização (4º e 5º anos), direcionando o ensino da Matemática, em cada Unidade Temática. Os 

objetos de conhecimentos foram organizados, atendendo as especificidades de cada ano, em uma 

sequência lógico progressiva de aprendizagem e de complexidade, considerando a perspectiva da 

mentalidade de crescimento. 

 Trazemos também para o auxílio do professor orientações sobre o ensino de matemática em um 

Roteiro de Alfabetização Matemática (anexo 2) que pretende nortear as ações pedagógicas no âmago 

da sala de aula, auxiliando o professor no trabalho com as ideias e conceitos fundamentais da 

alfabetização matemática, como por exemplo, a construção numérica e o entendimento do Sistema 

de Numeração Decimal. 
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PROCESSO AVALIATIVO DE MATEMÁTICA 

  Mudanças curriculares demandam mudanças, também, na maneira de conceber a avaliação da 

aprendizagem. Na interpretação e na abordagem de desenvolvimento de competências e habilidades, 

implica-se repensar sobre as finalidades da avaliação, sobre o que e como se avalia, em um trabalho 

que inclui uma variedade de situações de aprendizagem, que compõem os processos matemáticos: 

resolução de problemas, investigação matemática, desenvolvimento de projetos didáticos, 

modelagem matemática e trabalho com jogos. 

 A avaliação em Matemática é formativa, voltada para a redefinição permanente das prioridades e 

(re) planejamento contínuo do fazer pedagógico. Envolve o diagnóstico e o monitoramento dos 

processos de ensino e de aprendizagem. Esse processo formativo possibilita conhecer os (as) 

estudantes e detectar quais saberes relacionados aos conceitos matemáticos já dominam, sendo 

essencial para o planejamento de estratégias de ensino. 

 Nesse sentido, os professores procuram elaborar vários instrumentos de avaliação (fichas de 

mapeamento, fichas diagnósticas, provas, trabalhos, postura em sala, observações no planejamento 

de aula e o painel de soluções), para obterem resultados que se constituem como evidências de 

competências desenvolvidas. Mas a tarefa do avaliador constitui um permanente exercício de 

interpretação de sinais, de indícios, a partir dos quais manifesta juízo de valor que lhe permite 

reorganizar a atividade pedagógica. 

 O professor deve ter muito claro o que se pretende avaliar, pois poderá correr o risco de ficar em 

uma superficialidade do processo avaliativo e não corresponder ao que de fato seu aluno aprendeu. 

Isso envolve perceber no erro uma pista interessante daquilo que não conseguiu atingir. Na 

aprendizagem, o erro é inevitável e muitas vezes pode ser o caminho para a busca do acerto. Sendo 

assim, o professor deve identificar a causa do erro e planejar uma intervenção adequada para auxiliar 

seu aluno a avaliar o caminho percorrido, chegando ao fim desejado. Isso irá promover na sala de 

aula uma cultura de erro que é possível de acontecer, e nunca punitivo, mas sim caminho para o 

acerto. Desse modo o aluno se sentirá mais seguro para aprender e se desenvolver matematicamente, 

sem aquele medo de não ser capaz de chegar a encontrar a resposta de um desafio. 

 Com isso propomos alguns critérios avaliativos que precisam estar sendo considerados no processo 

de ensino e de aprendizagem tanto no ciclo de alfabetização como no de escolarização, na primeira 

etapa do Ensino Fundamental. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA O 1° CICLO  

Os critérios indicados apontam aspectos considerados essenciais em relação às competências que 

se espera que o aluno desenvolva até o final do 3º ano. 

Espera-se que o aluno: 
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 Resolva problemas expressos por situações orais, textos ou representações matemáticas e utilize 

conhecimentos relacionados aos números, às medidas, aos significados das operações, selecionando 

um procedimento de cálculo pessoal ou convencional e produzindo sua expressão gráfica. Ao 

finalizar o ciclo, os diferentes significados das operações não estão consolidados, por isso, os 

problemas devem abordar os significados que já foram apropriados, priorizando as situações de 

adição e subtração; 

 Seja capaz de utilizar o número como um instrumento para representar e resolver situações 

quantitativas presentes no cotidiano, evidenciando a compreensão das regras do sistema de 

numeração decimal; 

 Tenha noção de quantidade e utiliza procedimento para identificar e comparar quantidades, em 

função da ordem de grandeza envolvida, e seja capaz de ordenar quantidades, localizar números em 

intervalos, numa sequência numérica; 

 Saiba medir, fazendo uso de unidades de medidas não convencionais, que sejam adequadas ao 

atributo que se quer medir. O conhecimento e uso de unidades e instrumento convencionais não são 

essenciais até o fim do 1º, 2º e 3º ano, mas isso depende da familiaridade que os alunos possam ter 

com esses elementos em situação do cotidiano. Outro aspecto a ser observado é a capacidade do 

aluno em realizar algumas estimativas de resultados de medições; 

 Utilize elementos de posição como referência para situar-se e movimentar-se em espaços familiares, 

para definir a situação de um objeto num determinado espaço. Verificar também se ele é capaz de 

estabelecer semelhanças e diferenças entre os objetos, pela observação de suas formas representadas 

de diferentes maneiras. 

 Saiba localizar informações em gráficos e tabelas para chegar a conclusões a partir da interpretação 

desses dados, bem como, identificar chances de ocorrência em eventos aleatórios. 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO PARA O 2° CICLO 

Os critérios indicados apontam aspectos considerados essenciais em relação às competências que 

se espera que um aluno desenvolva até o final do 5º ano. 

Espera-se que o aluno: 

 Resolva problemas utilizando conhecimentos relacionados aos números naturais e racionais (na 

forma fracionária e decimal), às medidas e aos significados das operações, produzindo estratégias 

pessoais de solução, selecionando procedimentos de cálculo, justificando tanto os processos de 

solução quanto os procedimentos de cálculo em função da situação proposta; 

 Saiba ler, escrever, ordenar, identificar sequência e localizar, em intervalos, números naturais e 

números racionais, na forma decimal, pela identificação das principais características do sistema de 

numeração decimal; 
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 Saiba calcular com agilidade, utilizando-se de estratégias pessoais e convencionais, distinguindo as 

situações que requerem resultados exatos ou aproximados. É importante também avaliar a utilização 

de estratégias de verificações de resultados, inclusive as que fazem uso de calculadora; 

 Saiba escolher a unidade de medida e os instrumentos mais adequados a cada situação, fazer 

previsões razoáveis (estimativas) sobre resultados de situações que envolvam grandeza de 

comprimento, capacidade e massa, e saiba ler, interpretar e produzir registros utilizando a notação 

convencional das medidas; 

 Identifique e estabeleça pontos de referências e estime distâncias ao construir representações de 

espaços conhecidos, utilizando adequadamente a terminologia usual referente a posições; 

 Identifique características das formas geométricas tridimensionais e bidimensionais, percebendo 

semelhanças e diferenças entre elas (superfícies planas e arredondadas, formas das faces, simetrias) 

e reconhecendo elementos que as compõem (faces, arestas, vértices, lados, ângulos); 

 Saiba coletar, organizar e registrar informações por meio de tabelas, gráficos, interpretando essas 

formas de registro para fazer previsões. Saiba, também, reconhecer que nem todos os eventos são 

determinísticos, considerando o levantamento e a testagem de hipóteses, a produção de argumentos 

convincentes e a comunicação de resultados, a partir dos estudos sobre estes eventos. 

O professor deve ter em mente que a sociedade de hoje demanda novas competências, então é 

necessário ter novos conhecimentos. Portanto, é importante destacar que a matemática deverá ser vista 

pelo aluno como um conhecimento que pode favorecer o desenvolvimento do seu raciocínio, de sua 

capacidade expressiva, de sua sensibilidade estética e de sua imaginação. 
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Matemática  
1º ANO - 1º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

NÚMEROS 

Números naturais (até 9) 

 Contagem de rotina, 
ascendente e descendente. 

 

 Quantificação, comparação, 
ordenação, classificação e 
sequenciação.   
 

 Composição aditiva do número 
de total até 9 (exemplos: 
5=2+3;4+1;2+2+1; 6-1; 7-2)  

 

 Leitura e escrita numérica (das 
unidades). 

 
Estimativas, pareamentos e 
agrupamentos de quantidades 
 
 
 
Problemas envolvendo os 
diferentes significados das 
operações  

 Ideias aditivas: juntar, 
acrescentar, separar, retirar, 
comparar e completar (em 
situações concretas, 
brincadeiras e jogos). 

 Ideias multiplicativas: adições 
repetitivas e distribuição 
igualitária (em situações 
concretas, brincadeiras e jogos). 

 
 
 
Raciocínio lógico-matemático  

Utilizar números naturais como indicador de 
quantidade ou de ordem em diferentes 
situações cotidianas e reconhecer situações 
em que os números não indicam contagem 
nem ordem, mas sim código de 
identificação. 
 
Contar de maneira exata ou aproximada, 
utilizando diferentes estratégias como o 
pareamento e outros agrupamentos. 
 
Estimar e comparar quantidades de objetos 
de dois conjuntos, por estimativa e/ou por 
correspondência (um a um, dois a dois) para 
indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a 
mesma quantidade”. 
 
Resolver e elaborar situações-problema do 
campo aditivo e do campo multiplicativo em 
contextos vividos, por meio da linguagem 
oral e/ou registros informais. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Desenvolver o raciocínio lógico-matemático 
em situações de contexto desafiador, 
construindo formas próprias de registro oral 
e/ou escrito. 
 
 

 Realizar contagem diariamente, de diversas coleções de objetos, de intervalos 

de tempo, de quanto somos hoje etc. 

 Ler e escrever números por meio de desenhos e de materiais manipuláveis. 

 Construir cartaz numérico com os alunos apresentando números e quantidades 

correspondentes. 

 Trabalhar com os princípios contidos no Roteiro de Alfabetização Matemática 

(ver documento em anexo): quantidade fixa – numerais soltos, numerais fixos 

– quantidades soltas, numerais soltos – quantidades soltas. Materiais 

manipulativos: tampinha, palitos, canudinhos, amarrar grupinhos, jogos 

e brincadeiras com números etc. 

 Mostrar as diversas maneiras de representar uma quantidade (uso de vários 

símbolos para representar uma mesma quantidade, exemplo 2 = ** = II = dois 

= :) 

 Fazer associações das quantidades à sua representação numérica (relação 

número/numeral). 

 Propor contagem e registros de quantidades de objetos de uma coleção, 

utilizando-se diferentes representações numéricas. 

 Utilizar a reta numérica para contagem, representação, comparação e 

deslocamentos para mais ou para menos. 

 Propor diferentes situações em que aparecem os números em nosso dia-a-dia 

envolvendo suas funções (contagem, ordem, código e medidas) para a 

identificação destas. Exemplos:  

 Realizar atividades com vários tipos de jogos como: quebra-cabeça, boliche, 

dominó, blocos lógicos, ábaco, memória, Material Dourado, Escala de 

Cuisenaire. 

 Unir a literatura infantil às aulas de Matemática como por exemplo: Os números 

de Marcelo de Ruth Rocha e outros. 

 Propor a resolução e a elaboração de situações-problema de adição e 

subtração (com suporte de imagem ou material de manipulação) com os 

significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar. 

 Propor a resolução e a elaboração de situações-problema do campo 

multiplicativo com suporte de imagem e material de manipulação, com a ideia 

parcelas iguais. 

 Propor situações de jogos de raciocínio lógico em desafios e enigmas 

matemáticos. 
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ÁLGEBRA 

Padrões em sequências:  

 observação de critérios 
(semelhança e diferenças; pertence 
e não-pertence, pertence a ambos) 
e percepção regularidades (por 
meio de atributos como cor, 
tamanho, forma, quantidade).  

 

Identificar padrões em sequências para 
organizar e ordenar objetos familiares ou 
representações por figuras considerando 
atributos como cor, forma e medida. 

 Realizar classificações e seriações por critérios pré-estabelecidos.  

 Propor investigação de regularidades e padrões em sequências de 
figuras (desenhos, ícones, figuras geométricas conhecidas). 

 Utilizar os blocos lógicos para compreensão da composição de 
sequências observando critérios e regularidades, propondo a 
observação da regularidade com apoio de uma sequência idêntica e 
predefinida.  
Exemplo: Observe a sequência de figuras e complete as que estão 
faltando. 
 
 

 

GEOMETRIA 

Noções topológicas de vizinhança 

 dentro/fora, perto/longe, 
direita/esquerda, na frente/atrás/ao 
lado, em cima/embaixo para 
descrever a localização de objetos 
ou pessoas e orientar-se no espaço.  

Noções topológicas de separação 

 grande/pequeno, maior/menor, 
alto/baixo, grosso/fino, 
curto/comprido, largo/estreito, 
leve/pesado, vazio/cheio para 
descrever objetos. 

Noções topológicas de ordem: 

 grande/pequeno, maior/menor, 
alto/baixo, grosso/fino, 
curto/comprido, largo/estreito, 
leve/pesado, vazio/cheio para 
classificar objetos por critérios. 

Noções topológicas de contorno 

 para frente/para trás/para o lado, 
para cima/para baixo, para a 
direita/para a esquerda, 
devagar/depressa em 
deslocamentos na sua vizinhança.  

Noções topológicas de 
continuidade 

 para frente/para trás/para o lado, 
para cima/para baixo, para a 
direita/para a esquerda, 
devagar/depressa, entre outras na 
organização do espaço e do tempo. 

 
Lateralidade:  

Orientar-se e deslocar-se no espaço, 
interpretando, comunicando e 
representando a localização de pessoas, 
objetos e em relação a sua própria posição, 
utilizando termos que se referem a posição 
como direita, esquerda, em frente, atrás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Propor atividades e jogos para localizar a posição de uma pessoa ou 
objeto no espaço com base em diferentes pontos de referência 
(lateralidade, vizinhança, proximidades e na malha quadriculada 
com/sem coordenadas cartesianas). 

 Reconhecer através de jogos e brincadeiras, posição, direção e 
sentido. 

 Descrever oralmente a localização de pessoas e objetos no espaço. 

 Realizar brincadeiras cantadas que desenvolvam lateralidade. 

 Comparar medidas dos seres e objetos usando como referencial as 
características: fino, grosso, estreito, largo, baixo, alto, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Propor situações de identificação da posição de objetos e pessoas, 
segundo a lateralidade do seu próprio corpo, como em jogos e 
brincadeiras.  
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 direita e esquerda (em relação ao 
próprio corpo). 

 
Figuras geométricas não-planas 
(sólidos geométricos) presentes na 
natureza e feito pelo homem. 

 
 
Identificar a lateralidade do próprio corpo e 
de outras pessoas e objetos em situações 
vividas. 

 Perceber as figuras não-planas (sólidos geométricos) na natureza e nos 
objetos feitos pelo homem (comparação e semelhanças). 

 Organizar pintura com tinta guache no lado dos sólidos e em seguida 
carimbar no papel para identificar a forma plana da face. 

G
R

A
N

D
E

Z
A

S
 E

 M
E

D
ID

A
S

 

Medidas de tempo: 

 Unidades de medida de tempo 
(macros e micros) e suas relações. 

 Construção do calendário diário: 
uso e leitura (individual e 
coletivamente). 

 Leitura de horas no relógio digital e 
no analógico. 

 
 
 
 
 
 
 
Sistema Monetário Brasileiro 

 
 
 
 
 

 
 

Educação Financeira 

Reconhecer e relacionar medidas de 
tempo, utilizando linguagem verbal ou não-
verbal para relatar acontecimentos relativos 
a dia, semana, mês e ano, consultando 
calendários e relógios. 
 
Reconhecer e relacionar períodos do dia, 
dias da semana e meses do ano, utilizando 
calendário, quando necessário. 
 
 
 
 
 
 
Reconhecer e relacionar valores de 
moedas e cédulas do sistema monetário 
brasileiro para resolver problemas simples 
do cotidiano. 
 
 
 
 
 
Reconhecer a importância da educação 
financeira para a própria vida e de que 
maneira isso pode contribuir para a sua vida 
adulta. 

 Construir materiais utilizando medidas não-convencionais como: 
carimbar os pés, mãos (palmos dos alunos), para medição dos 
colegas, do espaço da sala de aula e dos seus objetos. 

 Orientar os alunos para medirem diferentes espaços utilizando as 
unidades de medidas não convencionais: pés, mãos, passos e palmos. 

 Construir e utilizar o calendário para identificação das unidades de 
medida de tempo: dia (manhã, tarde e noite) semana, mês e ano, datas 
significativas (aniversário, reuniões, feriado) inclusive para determinar 
intervalos de eventos. 

 Propor leitura de horas diariamente, expressando os intervalos entre 
um horário e outro. 
Explorar textos para contar aos alunos a História do dinheiro e trazer 
notas e moedas antigas para despertar a curiosidade. 
 

 Apresentar modelos de cédulas e moedas fictícias para brincar. 

 Propor simulações de mercadinhos em sala de aula, cujo valor de 
compra e de pagamentos não exija troca de cédulas e moedas em 
função de seus valores. 

 Unir a literatura infantil com o sistema monetário no reconhecimento 
das cédulas e moedas. Exemplo: A Economia de Maria de Telma 
Guimarães Castro Andrade. 

 

 Pesquisar como surgiu o dinheiro. 

 Identificar o que podemos comprar com o dinheiro. 

 Realizar trocas de coisas e valor. 

 Discutir sobre a importância de saber utilizar de forma consciente o 
dinheiro. 

* Observação: o relógio deve estar presente constantemente na sala de aula 
para leitura pelo professor das horas que passam. 
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Estatística 

 Leitura e interpretação de 
informações numéricas contidas em 
imagens, logotipos e marcas 
(fotografias, encartes de 
propagandas, jornais, revistas, 
placas). 

Diversidade 

 Leitura de imagens e coleta de 
informações.  

Identificar o uso de imagens, tabelas e 
gráficos para facilitar a leitura e 
interpretação de informações e construir 
formas pessoais de registro para comunicar 
informações coletadas. 
 
 
Ler imagens e coletar informações 
referentes ao tema Diversidade. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 Ler e interpretar informações contidas em imagens. 
 

 
 
 
 
 

 Ler imagens (gráficos) contidas em livros, revistas, jornais e páginas da 
internet referentes à Diversidade alinhando aos objetos de 
conhecimento do trimestre. 

282



 

 

Matemática 
1º ANO - 2º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 
O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

NÚMEROS 

Números naturais (até 99) 

 Contagem, pareamento, 
estimativas  

 Comparação entre números: maior, 
menor, mais que, menos que, 
antecessor, sucessor, pares e 
impares etc. 

 Leitura e escrita de números. 

 Reta numérica para compreensão 
da sequência de números.  

 Números ordinais (até 10º). 
 
 

Sistema de Numeração Decimal: 

 Agrupamentos de diferentes bases. 

 Princípios do SND: aditivo, 
posicional e decimal. 

 Ampliação do campo numérico para 
a 2ª ordem (trabalho com as ordens 
no quadro valor do lugar – dezenas 
inteiras). 
 

 Composição e decomposição 
numérica até a 2ª ordem (dezenas 
inteiras). 
 

 Leitura e escrita numérica até 2ª 
ordem (dezenas inteiras). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contar de maneira exata ou aproximada, 
utilizando diferentes estratégias como o 
pareamento e outros agrupamentos. 
 
Estimar e comparar quantidades de objetos 
de dois conjuntos, por estimativa e/ou por 
correspondência (um a um, dois a dois) para 
indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a 
mesma quantidade”.  
 
Construir o significado dos números naturais 
em situações de contagem, quantificação, 
medição, ordenação e codificação em 
diferentes contextos, percebendo o princípio 
aditivo do Sistema de Numeração Decimal - 
SND.  
 
Contar a quantidade de objetos de coleções 
até 100 unidades e apresentar o resultado 
por registros verbais e simbólicos, em 
situações de seu interesse, como jogos, 
brincadeiras, materiais da sala de aula, 
entre outros.  
 
Leitura e escrita de números naturais (até 
100) na reta numérica.  
 
Comparar números naturais de até duas 
ordens em situações cotidianas, com e sem 
suporte da reta numérica.  
 
Interpretar e produzir escritas numéricas, 
levantando hipóteses sobre elas, com base 
na observação de regularidades do Sistema 
de Numeração Decimal, utilizando-se da 
linguagem oral de registros informais e da 
linguagem matemática. 
 
 

 

 

 
 

 Propor diferentes situações em que aparecem os números em nosso 
dia-a-dia envolvendo suas funções (contagem, ordem, código e 
medidas) para a identificação destas. 

 Realizar contagem diariamente, de diversas coleções de objetos, de 
quanto somos hoje etc. 

 Trabalhar com materiais manipulativos: tampinha, palitos, canudinhos, 
amarrar grupinhos; jogos e brincadeiras com números etc. 

 Propor contagem e registros de quantidades de objetos de uma 
coleção, utilizando-se diferentes representações numéricas. 

 Comparar e ordenar coleções de objetos pela quantidade e 
estabelecer relações como: antecessor, sucessor; ordem crescente, 
decrescente; maior que, menor que; entre; igual, diferente.  

 Propor situações que os alunos necessitem ordenarem objetos em 
sequência para identificarem posições (1º ao 10º lugar). 

 Realizar jogos envolvendo conceitos de classificação, seriação e 
sequência de objetos e número. 

 Unir a literatura infantil às aulas de Matemática como por exemplo:  
 Os dez sacizinhos de Tatiana Belinky,  
 Irmãos gêmeos de Young So Yoo e Young Mi Park entre 

outros. 
 

 Utilizar a reta numérica para contagem, ordenação, representação, 
comparação e deslocamentos para mais ou para menos (reta 
numerada das unidades: 0—1—2—3—4—5—6—7—8—9; e das 
dezenas inteiras: 10—20—30—40—50—60—70—80—90). 

 

 Trabalhar com as fichas escalonadas na composição e decomposição 
numérica (50= 20+20+10; 80 = 40+40) com uso de material concreto 
e registro escrito. 

 
 Trabalhar com jogos de base. 
   Ex. Jogo do Nunca ... (2, 4, 5). 

 
Agrupamento de palitos:│││││││= 7 na base 2       

                                                                             
(Base 2: princípio do pensamento computacional) 
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Cálculo e Problemas envolvendo os 
diferentes significados das 
operações  

 Adição sem agrupamentos entre 
números naturais (dezenas exatas). 

 Subtração sem agrupamentos entre 
números naturais (dezenas exatas). 

 Ideias do campo aditivo (adição e 
subtração) com o suporte de 
imagens e/ou materiais 
manipuláveis, envolvendo os 
significados de juntar, acrescentar, 
separar, retirar, comparar e 
completar quantidades (até 99), 
utilizando a decomposição 
numérica e estratégias próprias de 
resolução (desenhos, palavras ou 
oralmente). 

 Ideias do campo multiplicativo 
(multiplicação e divisão) com 
suporte de imagens e/ou materiais 
manipuláveis, envolvendo os 
significados adições repetitivas e 
distribuição igualitária utilizando 
estratégias pessoais de solução.  

 
 
 
 
Raciocínio lógico-matemático  
 

Construir fatos básicos da adição e utilizá-
los em procedimentos de cálculo para 
resolver problemas. 
 
Resolver situações-problema e construir, a 
partir delas, os significados das operações 
fundamentais do campo aditivo e do campo 
multiplicativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolver o raciocínio lógico-matemático 
em situações de contexto desafiador, 
construindo formas próprias de registro oral 
e/ou escrito. 

 
 
 
 
││     ││     ││    │ 
 
Grupão   Grupo Soltos 
       1          1         1 

(O mesmo para as outras bases) 
 

 Trabalhar com os fatos básicos da adição e da subtração com apoio 
de materiais concretos [Ex. (5+3; 8-2) total até 10; e (30+20; 50-10) 
somente dezenas inteiras]. 

 Propor a resolução e a elaboração de situações-problema de adição 
e subtração (com suporte de imagem ou material de manipulação) 
com os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar 
e completar. 

 Propor a resolução e a elaboração de situações-problema do campo 
multiplicativo com suporte de imagem e material de manipulação, 
com a ideia parcelas iguais e distribuição igualitária.  

 Introduzir o conceito de tabuada pelo processo aditivo 
(agrupamentos de quantidades iguais) utilizando estratégias como 
desenhos, representação com materiais manipuláveis como 
tampinhas, palitos etc. 

 Unir a literatura infantil às aulas de Matemática como por exemplo:  
 Usando as mãos, contando de 5 em 5 de Michael Dahle  

    Outras sugestões de livros: 
 Livro dos números, bichos e flores de Cléo Busatto, 
 O livro estreito de Caulos,  
 O livro comprido de Caulos,  
 O Tempo  de Ivo Minkovicius 

 

 Propor situações de desafios e jogos de raciocínio lógico. 
 

ÁLGEBRA 

 
Regularidade e padrões em 
sequências figurais e numéricas 
repetitivas. 

 
 

Desenvolver o pensamento algébrico por 
meio da observação, exploração e 
identificação de padrões geométricos e 
numéricos, utilizando linguagem escrita e 
oral, reta numérica, esquemas, tabelas e 
quadros na resolução de problemas e em 
situações cotidianas, jogos e brincadeiras. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 Propor situações de identificação de regularidades em sequencias 
ordenadas com figuras ou números. 

 
   Ex. 1-  O que está diferente na fila dos patinhos? 

 
              
 
           2- Qual é o intruso? 
 
        
              (Jogos de “erros” em sequências ordenadas) 
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 Propor situações de identificação de padrões em sequências 
ordenadas por figuras ou números. 

 
         Ex. 3 – Qual figura completa a sequência/ 
 
                           ▲►▼◄▲►▼◄▲►▼___ 
 
        Ex. 4 – Que número está faltando nessa sequência? 
 

1-2-3-1-2-3-1-2-___ 
 

 Propor a observação de regularidade e descoberta de padrões 
utilizando os blocos lógicos. 

Ex. 5 - Continue a sequência, observando o padrão 
 

                                                                        ... 
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Localização e movimentação de 
objetos e pessoas no espaço usando 
vocabulário próprio. 

 
 
 

 
 

Percepção de semelhanças e 
diferenças às figuras geométricas não-
planas (sólidos geométricos) 
 
 
 
 
Lateralidade: direita e esquerda (em 
relação ao próprio corpo e ao do outro). 

 
Orientar-se e deslocar-se no espaço, 
interpretando, comunicando e 
representando a localização e a 
movimentação de pessoas e objetos, a 
partir de um ponto de referência, utilizando 
termos como à direita, à esquerda, em 
frente, atrás, em cima, embaixo etc. 
 
 
Perceber semelhanças e diferenças entre 
objetos no espaço, identificando formas 
tridimensionais, em situações que envolvam 
descrições orais, construções e 
representações. 
 
 
Identificar a lateralidade do próprio corpo e 
de outras pessoas e de objetos em 
situações vividas. 

 

 Propor, em jogos e brincadeiras, a localização de objetos segundo 
posicionamento, vizinhança e proximidade. 

 Apresentar atividades de identificação da posição de objetos no 
espaço em relação utilizando linguagem própria como à esquerda, à 
direita, em frente, atrás etc.  

 Trabalhar com noções de sentido e direção (para frente/para traz, 
para cima/para baixo, para o lado) em atividades lúdicas de 
movimentação no espaço. 

 Classificar objetos que possuem superfície arredondada (rolam) e os 
que não tem superfície arredondada (não rolam), utilizando sucatas 
e materiais manipuláveis e associa-los às figuras geométricas não-
planas (sólidos geométricos). 

 Promover a observação das características dos sólidos geométricos 
em objetos familiares e manipuláveis. 

 Realizar sequências diversas utilizando os blocos lógicos e a Escala 
de Cuisenaire. 

 

 Trabalhar com situações lúdicas que permitam a identificação da 
posição de objetos e pessoas segundo a lateralidade do seu próprio 
corpo e de outras pessoas. 

 Realizar brincadeiras cantadas que desenvolvam lateralidade. 

GRANDEZAS 
E MEDIDAS 

 
Medidas 

 de tempo: calendário cotidiano. 
 

 de comprimento: unidades não 
convencionais, comparação de 
grandezas de comprimento 
(vocabulários matemáticos: mais 

Reconhecer e relacionar períodos do dia, 
dias da semana e meses do ano, utilizando 
calendário, quando necessário. 
 
 

Comparar grandezas de mesma natureza, 
empregando a linguagem oral e/ou escrita 
utilizando termos como mais alto, mais 
baixo, mais comprido, mais curto, mais 

 Construção diária do calendário (individual e coletivamente) 
determinação de intervalos temporais que passe de uma semana a 
outra; 

 Ler horas em relógio digitais e analógicos, diariamente, em intervalos 
de tempo específicos e em atividades direcionadas.  

 Fazer a comparação entre grandezas de mesma natureza para 
compreender o conceito de medida. 
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alto, mais baixo, mesmo tamanho, 
mais comprido, mais curto etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema Monetário Brasileiro 

 
 
 
Educação Financeira 

grosso, mais fino, mais largo, mais pesado, 
mais leve, cabe mais, cabe menos, mais 
cedo, mais tarde, agora, depois, antes etc.  
 

 

Utilizar medidas padronizadas ou não na 
comparação entre grandezas de mesma 
natureza, empregando a linguagem oral 
e/ou escrita, em uso na medição. 
 

Produzir a escrita de uma data, 
apresentando o dia, o mês e o ano, e indicar 
o dia da semana de uma data, consultando 
calendários. 
 
Reconhecer e relacionar valores de moedas 
e cédulas do sistema monetário brasileiro 
para resolver problemas simples do 
cotidiano. 
 

Reconhecer a importância da educação 
financeira para a própria vida e de que 
maneira isso pode contribuir para a sua vida 
adulta. 

 Realizar medições com unidades arbitrárias: palmo, pé, passo, lápis, 
borracha, pedaço de barbante, etc. 

 Trabalhar com a unidade convencional metro como unidade de 
medida de comprimento convencional (construção do metro) e os 
instrumentos de medida de comprimento. 

 Utilizar calendários para consulta sobre tempo, período, etc. 
 
 
 
 
 
 

 Propor situações com o sistema monetário brasileiro para 
conhecimento das cédulas e moedas em função dos seus valores. 

 Propor situações de jogos e brincadeiras que exijam a identificação 
das cédulas e moedas do nosso sistema monetário. 

 Promover projetos que englobem a educação financeira. 

 Trabalhar com o tema consumo consciente: caro, barato, evitar 
desperdícios, etc. 
 
* Observação: a contagem do tempo deve ser proposta pelo calendário diário e pelo relógio 
que deve estar presente constantemente na sala de aula. 

E
S

T
A

T
ÍS

T
IC

A
 E

 P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

E
 

 
Estatística 

 Leitura de gráfico e tabelas simples.  

 Coleta e organização de informações 
Registros pessoais para 
comunicação de informações 
coletadas 

 
Probabilidade 

 Classificação de eventos envolvendo 
o acaso. 

 
Diversidade 

 Leitura de imagens e coleta de 
informações.  

 
Ler, construir e interpretar listagens, 
quadros, tabelas e gráficos para comunicar 
e representar informações quantitativas e 
qualitativas, utilizando raciocínio estatístico 
para compreensão da realidade estudada. 
 
Classificar eventos envolvendo o acaso, tais 
como “acontecerá com certeza”, “talvez 
aconteça” e “é impossível acontecer”, em 
situações do cotidiano. 
 
Ler imagens e coletar informações 
referentes ao tema Diversidade. 

 

 Promover situações de leitura de gráficos e tabelas simples. 

 Realizar pesquisa estatística de coleta de informações simples como 
por exemplo, o brinquedo preferido, animal de estimação etc. a fim de 
produzir gráficos e tabelas simples para comunicar a realidade 
estudada. 

 
 
 
 
 

 Classificar eventos utilizando imagens sobre fenômenos da natureza, 
viagens, sorteio da Loteria Federal – Mega-Sena, entre outros. 

 Utilizar jogos com dados ao acaso. 
 
 

 Ler imagens (gráficos) contidas em livros, revistas, jornais e páginas 
da internet referentes à Diversidade alinhadas ao conteúdo do 
trimestre. 
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Matemática 
1º ANO - 3º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 
O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

NÚMEROS 

Números naturais (até 99) 

 Contagem, pareamento, 
estimativas  

 Comparação numérica pela ordem 
de grandeza e uso de simbologia 
maior > e menor <; igual = e 
diferente ≠. 

 Antecessor e sucessor de um 
número natural. 

 Leitura e escrita de números. 

 Reta numérica para compreensão 
da sequência de números. 

 Números ordinais de dezenas 
inteiras (10º, 20º, 30º, 40º, 50º...)  
 
 

Sistema de Numeração Decimal 

 Princípios do SND: aditivo, 
posicional e base decimal. 

 Ampliação do campo numérico 
para a 2ª ordem (ordens no 
quadro valor do lugar – dezenas 
e unidades). 

 Composição e decomposição 
numérica até a 2ª ordem. 

 Leitura e escrita numérica até 2ª 
ordem. 

 
 
Cálculo e Problemas envolvendo 
os diferentes significados das 
operações  

 Adição com/sem reagrupamentos 
entre números naturais (dezenas 
intermediárias). 

 Subtração com/sem 
reagrupamentos entre números 
naturais (dezenas intermediárias). 

Contar de maneira exata ou aproximada, 
utilizando diferentes estratégias como o 
pareamento e outros agrupamentos. 
 
Estimar e comparar quantidades de objetos 
de dois conjuntos, por estimativa e/ou por 
correspondência (um a um, dois a dois) para 
indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a 
mesma quantidade”.  
 
Construir o significado dos números naturais 
em situações de contagem, quantificação, 
medição, ordenação e codificação em 
diferentes contextos, percebendo os 
princípios do Sistema de Numeração 
Decimal - SND.  
 
Contar a quantidade de objetos de coleções 
até 100 unidades e apresentar o resultado 
por registros verbais e simbólicos, em 
situações de seu interesse, como jogos, 
brincadeiras, materiais da sala de aula, 
entre outros.  
 
Compor e decompor número de até duas 
ordens, por meio de diferentes adições, com 
o suporte de material manipulável, 
contribuindo para a compreensão de 
características do sistema de numeração 
decimal e o desenvolvimento de estratégias 
de cálculo. 
 
Leitura e escrita de números naturais (até 
100) na reta numérica.  
 
 
 

 

 

Comparar números naturais de até duas 
ordens em situações cotidianas, com e sem 
suporte da reta numérica.  

 Realizar contagens de rotina, contagens por agrupamentos e por 
pareamento, estimar quantidades em diferentes situações de 
contagem. 

 Comparar números no quadro numérico, localizando posicionamento 
e identificando seus sucessores e antecessores, reconhecendo 
intervalos (de 2 em 2, 3 em 3, 5 em 5, 10 em 10), números pares e 
ímpares.  

 Brincar e jogar com uso do quadro numérico como o “Número 
Oculto”. 

 Trabalhar com as crianças ordem crescente e decrescente utilizando 
o próprio corpo (altura), caixas de diversos tamanhos e outros 
materiais. 

 Construir números formados por dezenas e unidades até 99 no 
Quadro Valor Lugar e com uso de Fichas Escalonadas. 

 Utilizar a reta numérica para contagem, ordenação, representação, 
comparação e deslocamentos para mais ou para menos, inclusive 
em situações de pulo/salto em intervalos maiores que 1. 

 Propor situações que os alunos necessitem ordenarem objetos em 
sequência para identificarem posições (1º ao 19º lugar). 

 Trabalhar a ideia de acrescentar e retirar botões, tampas, conchas, 
miçangas e palitos em: potes, bandejas, pratinhos, copinhos. 

 Propor situações que os alunos necessitem ordenarem objetos em 
sequência para identificarem posições (1º ao 29º lugar). 

 Utilizar o Jogo da memória, ábaco, quebra-cabeça, dominó, boliche, 
etc. 

 Princípios: aditivo, posicional e decimal (16= 10 +6, no 16 o “1” 
representa “10”) - por meio da utilização de materiais manipuláveis, 
jogos e problematizações;  

 Propor cálculo de fatos básicos de adição e subtração em situações 
contextualizadas, lúdicas (jogos e brincadeiras) e de registro de 
cálculo em desafios numéricos. 
 

 Ideias aditivas: juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e 
completar (em situações concretas, brincadeiras, jogos etc., com 
uso de registro do cálculo). 
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 Ideias do campo aditivo (adição 
e subtração) com o suporte de 
imagens e/ou materiais 
manipuláveis, envolvendo os 
significados de juntar, 
acrescentar, separar, retirar, 
comparar e completar 
quantidades (até 99), utilizando a 
decomposição numérica e 
estratégias próprias de resolução 
(desenhos, palavras ou 
oralmente). 

 Ideias do campo multiplicativo 
(multiplicação e divisão) com 
suporte de imagens e/ou materiais 
manipuláveis, envolvendo os 
significados de adições repetitivas 
e distribuição igualitária utilizando 
estratégias pessoais de solução.  

 
 
 
Raciocínio lógico-matemático 
 

 
Interpretar e produzir escritas numéricas, 
levantando hipóteses sobre elas, com base 
na observação de regularidades do Sistema 
de Numeração Decimal, utilizando-se da 
linguagem oral de registros informais e da 
linguagem matemática. 
 
Construir os fatos básicos da adição e 
subtração e utiliza-los em procedimentos de 
cálculo para resolver problemas.  
 
 
Resolver e elaborar situações-problema e 
construir, a partir delas, os significados das 
operações fundamentais do campo aditivo e 
do campo multiplicativo, envolvendo 
números naturais de até dois algarismos, 
com suporte de imagens e/ou materiais 
manipulativos, utilizando estratégias e forma 
de registro pessoais e convencionais. 
 
Desenvolver o raciocínio lógico-matemático 
em situações de contexto desafiador, 
construindo formas próprias de registro oral 
e/ou escrito. 

 Ideias multiplicativas (em situações concretas, jogos, brincadeiras, 
atividades lúdicas etc. com uso de registro do cálculo): somatória 
igualitária (2+2+2=3x2), quantas vezes cabem (5+5=10 cabem 2 
cincos no dez =2 x 5 =10), divisão igualitária (6 bolas em 2 grupos = 
3 bolas em cada grupo), combinatória: uso de vestimentas de 
bonequinhas de papel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Propor situações de desafios e jogos de raciocínio lógico. 

ÁLGEBRA 

Sequências repetitivas e recursivas 

 Observação de regras em 
sequencias figurais e numéricas. 

Desenvolver o pensamento algébrico por 
meio da observação, exploração e 
identificação de padrões geométricos e 
numéricos, utilizando linguagem escrita e 
oral, reta numérica, esquemas, tabelas e 
quadros na resolução de problemas e em 
situações cotidianas. 
 

 Trabalhar com sequências recursivas para observação de padrões 
figurais 
Ex.   O que falta para completar a sequência das figuras?  
                                                                   
                                                                     ...   

 Trabalhar com sequências recursivas para observação de padrões 
numéricos. 
Ex. O que falta para completar a sequência numérica?  

                                2 – 4 – 6 – 8 –  ? 

 Utilizar os blocos lógicos para compreensão de sequências (critérios 
e regularidades). 

 
 

 Propor atividades que acrescenta um elemento ausente em uma 
sequência ordenada observando regras preestabelecidas (cor, 
tamanho, forma, número) 
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 Localização de pessoas e de 
objetos no espaço usando 
linguagem própria com dois 
referenciais. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Percepção das figuras planas nas 
faces dos sólidos geométricos. 
 

 Percepção de semelhanças e 
diferenças nas figuras planas 
(quanto ao número de lados): 
quadrados, retângulos, triângulos 
para nomeá-las. 
 

 Composição geométrica com 
figuras planas. 

Orientar-se e deslocar-se no espaço, 
interpretando, comunicando e 
representando a localização e a 
movimentação de pessoas e objetos, a 
partir de um ponto de referência, utilizando 
termos como à direita, à esquerda, em 
frente, atrás, em cima, embaixo etc. 
 
 
Perceber semelhanças e diferenças entre 
objetos no espaço, identificando formas 
bidimensionais e tridimensionais, em 
situações que envolvam descrições orais, 
construções e representações. 
 
Reconhecer que as figuras geométricas 
planas podem compor outras figuras 
geométricas planas em diferentes 
representações, como mosaicos, vitrais e 
obras de arte. 
 
 
 

 Propor localização da posição de uma pessoa ou objeto em mapas, 
croquis, planta baixa usando linguagem como perto de, próximo de, 
longe de, atrás de, em frente de, entre, inclusive com mais de uma 
referência (ex.: ao lado do banco de frente para a banca).  

 Reconhecer através de jogos e brincadeiras, posição, direção e 
sentido. 

 
 
 
 
 
 
 

 Utilizar sucatas para representar figuras geométricas não planas e 
identificar nas faces as figuras geométricas planas, podendo 
relacionar o polígono de cada face com o carimbo da mesma em um 
papel, ou ainda pelo seu contorno em folha. 

 Propor situações de composição e de decomposição geométricas 
planas com uso de polígonos como quadrado, retângulo e triângulo 
(com duas, três ou quatro partes em cada uma) com justaposição. 
Exemplo:  
        
 
                                  Uma casa com um quadrado e um triângulo 

 

GRANDEZAS E 
MEDIDAS 

Medidas 

 de tempo: leitura de horas em 
relógio cotidianamente. 

 

 de massa: unidades não 
convencionais, comparação de 
grandezas (vocabulários 
matemáticos: mais pesado, mais 
leve, mesmo peso). Unidade 
convencional Kg. 
 
 

Educação Financeira 

Ler e reconhecer horas em relógio analógico 
e digital para determinar o tempo de início e 
fim de um evento cotidiano. 
 
Utilizar medidas padronizadas ou não na 
comparação entre grandezas de mesma 
natureza, empregando a linguagem oral 
e/ou escrita, em uso na medição. 
 
 
 
 
Reconhecer a importância da educação 
financeira para a própria vida e de que 
maneira isso pode contribuir para a sua vida 
adulta. 

 Promover construção de calendário diariamente e leitura de horas 
inteiras; e reconhecimento de intervalos de tempo. 

 Realizar comparação entre grandezas de mesma natureza. 

 Trabalhar com unidades não convencionais de medida de massa para 
determinar a quem é mais pesado, mais leve, mesmo peso. 

 Introduzir a medida do quilograma para o reconhecimento do que se 
compra em quilo. 

 Realizar atividades utilizando balança e produtos comprados em 
quilo. 

 Listar os produtos comprados em quilo e meio quilo. 
 

 Promover projetos e atividades didáticas com o uso do sistema 
monetário brasileiro para uma Educação Financeira. 

 Diferenciar real necessidade de vontades em relação a objetos, 
alimentos, etc. Exemplo; O que eu quero ou o que eu necessito? 
Comprar uma TV de 55” é uma necessidade ou uma vontade? 

* Observação: a contagem do tempo deve ser proposta pelo calendário diário e pelo 

relógio que deve estar presente constantemente na sala de aula. 
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Estatística 

 Leitura de tabelas e gráficos de 
colunas simples. 

 Realização de coleta de dados 
envolvendo até duas variáveis 
categóricas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Probabilidade 

 Noção de acaso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diversidade 

 leitura de imagens e coleta de 
informações 

Ler, construir e interpretar listagens, 
quadros, tabelas e gráficos para comunicar 
e representar informações quantitativas e 
qualitativas, utilizando raciocínio estatístico 
para compreensão da realidade estudada. 
 
Realizar pesquisa, envolvendo até duas 
variáveis categóricas em um universo de até 
30 elementos, e organizar dados por meio 
de representações pessoais. 
 
Compreender a ideia de aleatoriedade para 
identificar eventos certos ou não, prováveis 
ou improváveis e impossíveis, para 
interpretar de sua realidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ler imagens e coletar informações 
referentes ao tema Diversidade. 

 Promover pesquisa estatística, de diversos assuntos, para construir 
gráfico de barras e tabelas simples. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Promover a classificação de eventos envolvendo o acaso, tais como 
“acontecerá com certeza”, “talvez aconteça” e “é impossível 
acontecer”, em situações do cotidiano. Exemplo:   
  

1- Dentre as imagens abaixo analise as possibilidades de que 
aconteçam em uma sala de aula: acontece com certeza, talvez 
aconteça e impossível de acontecer. 

                     
Aluno fazer         Aluno fazer              Aluno           Ficar com um bichinho                                                 
 pergunta             atividades           adormecer        de estimação em sala 

   ...................    ...................    ..................    ............................. 
 

 Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas 
(temáticas como preferência sobre algo, diversidade, meio ambiente 
etc.) e universo de elementos, e organizar dados por meio de 
representações pessoais (listagem, tabelas, desenhos etc.) 
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Matemática 
1º ANO - 4º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 
O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

NÚMEROS 

Números naturais (até 100) 

 Contagem, pareamento, 
estimativas. 

 Comparação numérica pela 
ordem de grandeza e uso de 
simbologia maior > e menor <; 
igual = e diferente ≠. 

 Leitura e escrita de números. 

 Reta numérica para compreensão 
da sequência de números.  

 Números ordinais (contemplando 
as dezenas intermediárias ex. 
12º, 25º, 39º...). 
 

Sistema de Numeração Decimal: 

 Ampliação do campo numérico 
para a 2ª ordem (trabalho com as 
ordens no quadro valor do lugar – 
dezenas inteiras e 
intermediárias). 

 Composição e decomposição 
numérica até a 2ª ordem. 

 Leitura e escrita numérica até 2ª 
ordem. 

 Introdução da ideia de centena. 
 
Cálculo e Problemas envolvendo 
os diferentes significados das 
operações  

 Adição com agrupamentos entre 
números naturais de dois 
algarismos. 

 Subtração com agrupamentos 
entre números naturais de dois 
algarismos. 

 Ideias do campo aditivo (adição e 
subtração) com o suporte de 
imagens e/ou materiais 

Contar de maneira exata ou aproximada, 
utilizando diferentes estratégias como o 
pareamento e outros agrupamentos. 
 
Estimar e comparar quantidades de objetos 
de dois conjuntos, por estimativa e/ou por 
correspondência (um a um, dois a dois) para 
indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a 
mesma quantidade”.  
 
 
Construir o significado dos números naturais 
em situações de contagem, quantificação, 
medição, ordenação e codificação em 
diferentes contextos, percebendo os 
princípios do Sistema de Numeração 
Decimal - SND.  
 
 
Compor e decompor número de até duas 
ordens, por meio de diferentes adições, com 
o suporte de material manipulável, 
contribuindo para a compreensão de 
características do sistema de Numeração 
Decimal 
 
Leitura e escrita de números naturais (até 
100) na reta numérica.  
 
Comparar números naturais de até duas 
ordens em situações cotidianas, com e sem 
suporte da reta numérica.  
 
Interpretar e produzir escritas numéricas, 
levantando hipóteses sobre elas, com base 
na observação de regularidades do Sistema 
de Numeração Decimal, utilizando-se da 
linguagem oral de registros informais e da 
linguagem matemática. 

 Realizar contagens de rotina, contagens por agrupamentos e por 
pareamento, estimar quantidades em diferentes situações de 
contagem ascendentes e descendentes. 

 Comparar números no quadro numérico, localizando posicionamento 
e identificando ordem de grandeza do número; uso de simbologia 
maior > e menor <; igual = e diferente ≠ em situações 
contextualizadas, lúdica e em resolução de problemas. 

 Propor situações que os alunos necessitem ordenarem objetos em 
sequência para identificarem posições (1º ao 39º lugar). 

 Compor e decompor números formados por dezenas e unidades até 
99 no Quadro Valor Lugar e com uso de Fichas Escalonadas e com 
registro. 

 Utilizar a reta numérica para contagem, ordenação, representação, 
comparação e deslocamentos para mais ou para menos, inclusive em 
situações de pulo/salto em intervalos crescentes e decrescentes de 2 
em 2, 5 em 5, 10 em 10. 

 Realizar agrupamentos de 10 de 10 para a introdução da ideia de 

centena (com registro numérico, mas sem menção a terceira ordem) 

 Princípios: aditivo, posicional e decimal [(16= 10 +6, no 16 o “1” 
representa “10”) - por meio da utilização de materiais manipuláveis, 
jogos e problematizações;  

 Propor cálculo de adição e de subtração em situações 
contextualizadas, lúdicas e de registro de cálculo em desafios 
numéricos. 

 Promover a resolução de problemas do campo aditivo: juntar, 
acrescentar, separar, retirar, comparar e completar (em situações 
concretas, brincadeiras, jogos etc., com uso de registro do cálculo). 

 Promover a resolução de problemas do campo multiplicativo (em 
situações concretas, jogos, brincadeiras, atividades lúdicas etc. sem 
uso de registro do cálculo: adição de parcelas iguais e distribuição 
igualitária. 
 

 Conceito de tabuada pelo processo aditivo (agrupamento de 
quantidades iguais) utilizando estratégias próprias (desenhos, 
materiais manipuláveis, números, etc.) 

 
 

 
 

291



 

 

manipuláveis, envolvendo os 
significados de juntar, 
acrescentar, separar, retirar, 
comparar e completar 
quantidades (até 99), utilizando a 
decomposição numérica e 
estratégias próprias de resolução 
(desenhos, palavras ou 
oralmente). 

 Ideias do campo multiplicativo 
(multiplicação e divisão) com 
suporte de imagens e/ou 
materiais manipuláveis, 
envolvendo os significados 
adições repetitivas e distribuição 
igualitária, utilizando estratégias 
pessoais de solução.  

 
 
 
Raciocínio lógico-matemático  

 
Construir os fatos básicos da adição e 
subtração e utiliza-los em procedimentos de 
cálculo para resolver problemas.  
 
Calcular adição e subtração e utilizá-las em 
procedimentos de cálculo para resolver 
problemas.  
 
Resolver e elaborar situações-problema e 
construir, a partir delas, os significados das 
operações fundamentais do campo aditivo e 
do campo multiplicativo, envolvendo 
números naturais de até dois algarismos, 
com suporte de imagens e/ou materiais 
manipulativos, utilizando estratégias e forma 
de registro pessoais e convencionais. 
 
Desenvolver o raciocínio lógico-matemático 
em situações de contexto desafiador, 
construindo formas próprias de registro oral 
e/ou escrito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Propor situações de raciocínio lógico-matemático em desafios e 
enigmas matemáticos. 

ALGEBRA 

 
Sequências recursivas: observação 
de regras usadas utilizadas em 
sequências figurais e seriações 
numéricas (mais 1, mais 2, menos 1, 
menos 2, por exemplo). 

 
Desenvolver o pensamento algébrico por 
meio da observação, exploração e 
identificação de padrões geométricos e 
numéricos, utilizando linguagem escrita e 
oral, reta numérica, esquemas, tabelas e 
quadros na resolução de problemas e em 
situações cotidianas. 
 
 
Descrever, após o reconhecimento e a 
explicitação de um padrão (ou 
regularidade), os elementos ausentes em 
sequências recursivas de números naturais, 
objetos ou figuras. 

 
Organizar e ordenar objetos familiares ou representações por figuras, 
por meio de atributos (cor, forma, tamanho, quantidade) levando em 
consideração padrões recursivos. Exemplos : - Continue as 
sequências: 

 ?      ? 
            Exemplo 1                              Exemplo 2 
 
- Ordene as velas de modo que a menor seja a primeira e a maior seja 
a última. 

 
Exemplo 3 

 Utilização dos blocos lógicos para compreensão de sequências 
(critérios e regularidades). 
 
                        
 

      Com apenas 3 atributos, como forma, cor e tamanho, por exemplo.  
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Movimentação de pessoas e de 
objetos no espaço usando 
linguagem própria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras geométrica planas  

 Identificando polígonos (triângulo, 
quadrado, retângulo) em diferentes 
disposições e nas faces dos 
sólidos. 

 
 

 
Orientar-se e deslocar-se no espaço, 
interpretando, comunicando e 
representando a localização e a 
movimentação de pessoas e objetos, a 
partir de um ponto de referência. 
 
Descrever a movimentação de pessoas e 
objetos no espaço segundo um dado ponto 
de referência, compreendendo os termos 
que se referem a posição como direita, 
esquerda, em cima, embaixo, para frente, 
para atrás, para a direita, para a esquerda 
etc. 
 
Identificar e nomear figuras planas (círculo, 
quadrado, retângulo e triângulo) em 
desenhos apresentados em diferentes 
disposições ou em contornos de faces de 
sólidos geométricos. 

 Trabalhar com a movimentação de objetos e pessoas no espaço por 
meio de brincadeiras, jogos e representações em desenhos, mapas, 
croquis, planta baixa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Em situações contextualizadas e desafiantes identificar as figuras 
planas (triângulo, quadrado, retângulo). 

 

 Pesquisar a História do TANGRAM e formar figuras de forma livre. 
 

 Realizar composições geométricas com uso de figuras geométrica 
planas (TANGRAM e mosaicos) nomeando-as. 

GRANDEZAS E 
MEDIDAS 

Medidas 

 de capacidade – unidades não 
convencionais, comparação de 
grandezas (vocabulário 
matemático: cheio, vazio, mesma 
quantidade, pela metade, menos 
que a metade, mais que a 
metade). Unidade convencional 
litro. 
 
 
 
 
 

Educação Financeira 

Utilizar medidas padronizadas ou não na 
comparação entre grandezas de mesma 
natureza, empregando a linguagem oral 
e/ou escrita, em uso na medição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconhecer a importância da educação 
financeira para a própria vida e de que 
maneira isso pode contribuir para a sua vida 
adulta. 

 Promover construção de calendário diariamente e leitura de horas 
inteiras; reconhecimento de intervalos de tempo. 

 Realizar comparação entre grandezas de mesma natureza. 

 Trabalhar com unidades não convencionais de medida de capacidade 
para determinar onde está cheio, vazio, mais da metade da 
capacidade, menos da metade da capacidade, capacidades iguais. 

 Introduzir a unidades de medida padrão de capacidade: litro, para o 
reconhecimento do que se compra em litro. 

 Realizar atividades utilizando embalagens de diferentes tamanhos e 
formas com produtos comprados em litro. 

 Listar os produtos comprados em litro e meio litro. 
 
 

 Promover projetos e atividades didáticas com o uso do sistema 
monetário brasileiro. 

 Promover projetos que englobem a educação financeira. 

 Trabalhar com o tema consumo consciente. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

* Observação: a contagem do tempo deve ser proposta pelo calendário diário e pelo 
relógio que deve estar presente constantemente na sala de aula. 
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Estatística 

 Leitura de tabelas e gráficos de 
colunas simples 

 Coleta de dados com até duas 
variáveis categóricas. 

 
 
 

Probabilidade 

 Noção de acaso 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Diversidade  

 leitura de imagens e coleta de 
informações. 

Ler, construir e interpretar listagens, 
quadros, tabelas e gráficos para comunicar 
e representar informações quantitativas e 
qualitativas, utilizando raciocínio estatístico 
para compreensão da realidade estudada. 
 
 
Compreender a ideia de aleatoriedade para 
identificar eventos certos ou não, prováveis 
ou improváveis e impossíveis, para 
interpretar de sua realidade. 
 
Realizar pesquisa, envolvendo até duas 
variáveis categóricas se seu interesse e 
universo de até 30 elementos, e organizar 
dados por meio de representações 
pessoais. 
 
 
 
Ler imagens e coletar informações 
referentes ao tema Diversidade 

 Promover pesquisa estatística, de diversos assuntos, para construir 
gráfico de barras e tabelas simples. 

 Ler e interpretar informações contidas em listagem, quadros, tabelas 
simples e gráficos de barras. 
 
 
 

 Realizar jogos envolvendo o acaso e perceber as chances de 
acontecimentos como, por exemplo, no jogo das cores sorteadas na 
roleta 

 
 Propor situações de probabilidade como: em um prato tem doces, dois 

brigadeiros, três cajuzinhos e um beijinho, qual a chance de eu pegar 
um pé de moleque? para que se perceba a possibilidade do 
impossível. 

 

 Ler imagens (gráficos) contidas em livros, revistas, jornais e páginas 
da internet referentes à Diversidade alinhando ao conteúdo do 
trimestre. 
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Matemática 
2º ANO - 1º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 
O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

NÚMEROS 

Números naturais 

 Sequência numérica até a 
centena;  

 Composição aditiva do número 
(12 = 10+2; 9 +3, 8+4...)  

 Contagem, pareamento e 
estimativas. 

 Comparação entre números com 
uso de simbologia maior > e 
menor <; igual = e diferente ≠, 
identificação de sucessores e 
antecessores, pares e ímpares, 
ordem crescente e decrescente. 

 Leitura e escrita de números. 

 Reta numérica para contagem, 
sequência, comparação, 
localização e deslocamentos.  

 Números ordinais (revisando): 
números que sejam conhecidos. 
 

Sistema de Numeração Decimal 

 Retomada do campo numérico da 
2ª ordem (números até 99) 

 Composição e decomposição 
numérica até a segunda ordem. 

 Sistema de Numeração Decimal 
nas diferentes bases (base 2, 
base 5 e base 10...) para 
compreensão do princípio de 
agrupamentos. 

 
 
 
 
Cálculo e Problemas envolvendo 
os diferentes significados das 
operações  

 

 

 

Comparar e ordenar números naturais (até 
a ordem da centena) pela compreensão de 
características do sistema de numeração 
decimal (valor posicional e função do zero). 
 
Fazer estimativas por meio de estratégias 
diversas a respeito da quantidade de 
objetos de coleções e registrar o resultado 
da contagem desses objetos. 
 
Comparar quantidades de objetos de dois 
conjuntos, por estimativa e/ou por 
correspondência (um a um, dois a dois, 
entre outros), para indicar “tem mais”, “tem 
menos” ou “tem a mesma quantidade”, 
indicando, quando for o caso, quantos a 
mais e quantos a menos. 
 
Compor e decompor números naturais de 
até três ordens, com suporte de material 
manipulável, por meio de diferentes 
adições. 
 
Construir fatos básicos da adição e 
subtração e utilizá-los no cálculo mental ou 
escrito. 
 
Construir o significado dos números naturais 
em situações de contagem, quantificação, 
medição, ordenação e codificação em 
diferentes contextos, percebendo os 
princípios do Sistema de Numeração 
Decimal - SND.  
 
 
Interpretar e produzir escritas numéricas, 
levantando hipóteses sobre elas, com base 
na observação de regularidades do Sistema 
de Numeração Decimal, utilizando-se da 

 Propor situações que envolvam contagem, pareamento, estimativas 
de quantidades até 99, inclusive por meio de intervalos determinados 
(5 em 5, 10 em 10 etc.). 

 Trabalhar com a reta numérica para comparação, representação e 
deslocamentos para a direita (para mais) e para a esquerda (para 
menos), inclusive em situações de pulo/salto em intervalos 
equidistantes (mesma distância). 

 Utilizar o quadro numérico (1 a 100), comparando números, 
localizando posicionamento e identificando seus sucessores e 
antecessores, reconhecendo intervalos (de 2 em 2, 3 em 3, 5 em 5, 
10 em 10), números pares e ímpares. Brincadeiras e jogos com uso 
do quadro numérico como o “Número Oculto”. 

 Comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, por estimativa 
e/ou por correspondência (um a um, dois a dois, entre outros), para 
indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a mesma quantidade”, 
indicando, quando for o caso, quantos a mais e quantos a menos, 
igual.  

 Ler e escrever os números ordinais até o 10º, propor organização em 
filas, linhas etc. obedecendo uma ordem. 

 Propor a composição aditiva do número para números de duas ordens 
(60=35+25); (76= 25+25+26) etc. 

 Propor trabalho com o Sistema de Numeração Decimal nas diferentes 
bases (base 2, base 5 e base 10...) para compreensão do princípio de 
agrupamentos, princípios aditivo, posicional e decimal - por meio da 
utilização de materiais manipuláveis, jogos e na resolução de 
problemas.  

 Utilizar o Quadro Valor Lugar e as Fichas Escalonadas para trabalhar 
a composição e decomposição numérica. 

 Promover atividades contextualizadas de cálculo de adições e 
subtrações com números naturais de até três algarismos sem (re) 
agrupamentos a ordens superiores. 

 Promover atividades contextualizadas de cálculo de multiplicações 
utilizando os fatos básicos (tabuadas). 

 Propor jogos para o desenvolvimento do cálculo mental e escrito, 
exato e aproximado (fatos básicos das operações). 

 Propor o trabalho com situações problemas do campo aditivo 
(adição e subtração) com o suporte de imagens e/ou materiais 
manipuláveis, envolvendo os significados de juntar, acrescentar, 

295



 

 

 Adição sem/com agrupamentos 
entre números naturais de dois 
algarismos em ambas parcelas. 

 Subtração sem/com 
reagrupamentos entre números 
naturais de dois algarismos no 
minuendo e no subtraendo. 

 Adição e subtração como 
operações inversas. 

 Ideias do campo aditivo (adição 
e subtração), envolvendo os 
significados de juntar, 
acrescentar, separar, retirar, 
comparar e completar 
quantidades. 
 

 Ideias do campo multiplicativo 
(multiplicação e divisão) 
envolvendo os significados de 
adição de parcelas iguais, 
configuração retangular, 
comparação, combinação, 
repartição, divisão igualitária e 
medida, utilizando estratégias 
pessoais de solução e/ou 
algoritmos convencionais. 

 
 
 
 
Raciocínio lógico-matemático em 
desafios e enigmas matemáticos 
 

linguagem oral de registros informais e da 
linguagem matemática. 
 
Calcular adição, subtração e multiplicação e 
utiliza-las em procedimentos de cálculo para 
resolver problemas.  
 
Resolver e elaborar situações-problema e 
construir, a partir delas, os significados das 
operações fundamentais do campo aditivo e 
do campo multiplicativo, envolvendo 
números naturais de até dois algarismos, 
com suporte de imagens e/ou materiais 
manipulativos, utilizando estratégias e forma 
de registro pessoais e convencionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolver o raciocínio lógico-matemático 
em situações de contexto desafiador, 
construindo formas próprias de registro oral 
e/ou escrito. 

separar, retirar, comparar e completar quantidades (até 99), 
utilizando a decomposição numérica e estratégias próprias de 
resolução (desenhos, palavras ou oralmente). 

 Propor a resolução de problemas do campo multiplicativo (em 
situações problemas, jogos, brincadeiras, atividades lúdicas etc. com 
uso de registro de cálculo): somatória igualitária (2+2+2=3x2), 
quantas vezes cabem (5+5=10 cabem 2 cincos no dez =2 x 5 =10), 
divisão igualitária (6 bolas em 2 grupos = 3 bolas em cada grupo) e 
combinatória, utilizando estratégias pessoais e/ou algoritmos 
convencionais. 

 
2 calças e 3 blusas = 6 combinações 
possíveis  
2 x 3 = 6 
 

 Promover a resolução de problemas não convencionais e uso de 
painel de soluções. 

 Brincar de Nunca Dez. 

 Unir a literatura infantil com a Matemática por meio do livro “A 
centopeia e seus sapatinhos” de Milton Camargo, 
 Nunca conte com ratinhos de Liugi Raffaelli, 
 Era uma vez...1,2,3 de Alison Jay, 
 Tempo, tempo, tempo: quem pode com ele? de Vitória     
Rodrigues e Silva, 
 Pés na areia contando de 10 em 10 de Michael Dahl 

 Trocar quantidades utilizando o Material Dourado e o Ábaco. 

 Confeccionar jogos de tabuleiro para realizarem cálculo mental com 
a adição e subtração. 

 
 

 Propor situações de raciocínio lógico-matemático em desafios e 
enigmas matemáticos 

ÁLGEBRA 

Sequências repetitivas: construção 
de sequências por meio de palavras, 
símbolos ou desenhos: 

 critério (de semelhança e 
diferenças; pertence e não-
pertence, pertence a ambos). 

 regularidades (por meio da 
percepção de elementos numa 
série ordenada por sua 
característica como cor, tamanho, 
forma, quantidade). 
 

 

 
Construir sequências de números naturais 
em ordem crescente ou decrescente a partir 
de um número qualquer, utilizando uma 
regularidade estabelecida. 
 
Descrever um padrão (ou regularidade) de 
sequências repetitivas, por meio de 
palavras, símbolos ou desenhos. 
 
 
Desenvolver o pensamento algébrico por 
meio da observação, construção, 

 Trabalhar com a construção de sequências repetitivas figurais e 
numéricas observando uma regularidade preestabelecida. 
Exemplo: 1- Observe o padrão e continue a sequência de cores: 
 

 
 
       2- Usando esses dois símbolos ao lado crie uma 
sequência repetitiva seguindo um padrão. 

 

 Utilização dos blocos lógicos para compreensão de sequências 
repetitivas, observando critérios e regularidades. 
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exploração e identificação de padrões 
geométricos utilizando linguagem escrita e 
oral.  
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 Pontos de referência 
(lateralidade, vizinhança, 
proximidades). 
 

 Noções de direção (horizontal e 
vertical) e sentido (para frente, 
para trás, para a direita, para a 
esquerda, para cima, para baixo) 
em situações de localização e 
movimentação espacial. 

 

 Figuras geométricas não 
planas (sólidos geométricos): 
reconhecimento, nomenclatura e 
planificação. 

Orientar-se e deslocar-se no espaço, 
interpretando, comunicando e 
representando a localização e a 
movimentação de pessoas e objetos, a 
partir de um ponto de referência, utilizando 
termos como à direita, à esquerda, em 
frente, atrás, em cima, embaixo etc. 
 
 
 
Reconhecer, nomear e comparar figuras 
geométricas não-planas (cubo, bloco 
retangular, pirâmide, cone, cilindro e 
esfera), relacionando-as com objetos do 
mundo físico. 
 

 Propor situações lúdicas, com registro, que estabeleça pontos de 
referência para deslocar-se/movimentar-se no espaço obedecendo a 
indicações de sentido e direção. 

 Representar e descrever a localização e a movimentação de pessoas 
ou objetos no espaço em malha quadriculada com ou sem uso de 
códigos e coordenadas cartesianas. 

 Trabalhar com as figuras geométricas não-planas (sólidos 
geométricos) identificando suas faces, suas superfícies 
arredondadas, nomeando e comparando-as para reconhecer figuras 
congruentes e identificar características similares e diferenças entre 
si. 

 Relacionar as figuras geométricas não-planas com suas planificações 
(cubo, paralelepípedo, pirâmides) em situações práticas e de registro 
do trabalho geométrico.  
 

GRANDEZAS E 
MEDIDAS 

Medidas 

 Tempo: Marcação em 
calendários para determinar 
intervalos de tempo. Uso do 
relógio para leitura de horas e de 
intervalos de tempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema Monetário Brasileiro  
 
 
 
 
 
Educação Financeira 

Ler e reconhecer horas em relógio analógico 
e digital para determinar o tempo de início e 
fim de um evento cotidiano registrado em 
hora inteira e meia hora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconhecer e relacionar valores de moedas 
e cédulas do Sistema Monetário Brasileiro 
para resolver situações simples do seu 
cotidiano e promover a Educação 
Financeira. 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Reconhecer a importância da educação 
financeira para a própria vida e de que 

 Utilizar o calendário diário para marcações do tempo que passa e a 
determinação de intervalos de eventos e acontecimentos. 

 Organizar sequência de meses dos aniversários dos alunos da sala. 

 Pesquisar com os alunos os relógios antigos e outros instrumentos 
utilizados para marcar o tempo. 

 Levar para a sala de aula relógio digital e analógico para que os 
alunos percebam a diferença entre eles. 

 Uso de relógios em sala de aula para leitura de horas e de intervalos 
de tempo. 

 Organizar a linha do tempo de acontecimentos da vida pessoal ou de 
eventos importantes. 

 Propor jogos e brincadeiras que façam uso de unidade de tempo 
convencionais ou não-convencionais (como palmas, estalos em 
ritmos sequenciais etc.).  

 

 Propor situações e atividades em que seja necessário relacionar 
valores das cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro. 
Exemplo: mercadinho em sala de aula. 

 Trabalhar com encartes de mercado. 

 Conhecendo sobre a história do dinheiro 
 

 Propor situações e ou projetos que envolvam a educação financeira. 

 Trabalhar com o tema consumo consciente. 
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maneira isso pode contribuir para a sua vida 
adulta. 
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 Análise da ideia de aleatório 
(acaso) em situações do 
cotidiano. 
 

 Coleta classificação e 
representação de dados (fichas, 
listas, quadros, tabelas, gráficos). 
 

 Leitura e interpretação de 
informações em imagens. 
(Panfletos, jornais, revistas, 
fotografias, placas etc.) 

 
 
 
 
Diversidade 

 leitura de imagens e coleta de 
informações. 

 
Compreender a ideia de aleatoriedade para 
identificar eventos certos ou não, prováveis 
ou improváveis e impossíveis, para 
interpretar de sua realidade. 
 
Ler, construir, comparar e interpretar dados 
em listagens, quadros, tabelas e gráficos 
simples e pictóricos, para comunicar e 
representar informações quantitativas e 
qualitativas, utilizando termos como maior e 
menor frequência, apropriando-se desse 
tipo de linguagem para compreender 
aspectos da realidade sociocultural 
significativos, envolvendo resultados de 
pesquisas 
 
Ler imagens e coletar informações 
referentes ao tema Diversidade 

 Propor situações de classificação de resultados de eventos cotidianos 
aleatórios (reais ou imaginados) como “pouco provável”, “muito 
provável”, “improváveis” e “impossíveis”. 

Exemplo: nevar em Ponta Grossa; ganhar na Mega Sena, entre outros 
eventos 

  

 Utilizar jogos/brincadeiras que envolvam a ideia de aleatoriedade, como 
por exemplo: lançamento de dados, escolhas de bolinhas coloridas em 
um saco não transparente etc. 

 

 Propor a realização de pesquisa estatística e da organização de tabelas 
e gráficos simples, escolhendo até três variáveis categóricas. 

 

 Ler e interpretar informações contidas em imagens, gráficos pictóricos. 
 
 

 Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas 
(temáticas como preferência sobre algo, diversidade, meio ambiente 
etc.) e universo de elementos, e organizar dados por meio de 
representações pessoais (listagem, tabelas, desenhos etc.) 
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Matemática 
2º ANO - 2º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 
O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

NÚMEROS 

Números naturais 

 Contagem, pareamento e 
estimativas 

 Comparação entre números e uso 
de simbologia dos agrupamentos 
inteiros/exatos na 2ª e 3ª ordem. 

 Composição aditiva do número 
para agrupamentos 
inteiros/exatos na 2ª e 3ª ordem 

 Sequência numérica (de 10 em 10, 
de 50 em 50. De 100 em 100) 

 Reta numérica de números de até 
três algarismos - posição do 
número na reta.  

 Números ordinais (ampliar a 
medidas que vai crescendo o 
sistema de numeração) 

 Ideia de dúzia e meia dúzia 
 
 
 

Sistema de Numeração Decimal 

 Ampliação do campo numérico para 
a 3ª ordem (trabalho com as 
centenas inteiras: 100, 200, 300, 
400...) para leitura e escrita 
numérica pela compreensão das 
características do sistema decimal 
(valor posicional e papel do zero). 

 

 Composição e decomposição 
numérica até a 3ª ordem. 
 

Cálculo e Problemas envolvendo os 
diferentes significados das 
operações  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Comparar e ordenar números naturais (até 
a ordem de centenas) pela compreensão de 
características do sistema de numeração 
decimal (valor posicional e função do zero). 
 
Fazer estimativas por meio de estratégias 
diversas a respeito da quantidade de 
objetos de coleções e registrar o resultado 
da contagem desses objetos. 
 
Comparar quantidades de objetos de dois 
conjuntos, por estimativa e/ou por 
correspondência (um a um, dois a dois, 
entre outros), para indicar “tem mais”, “tem 
menos” ou “tem a mesma quantidade”, 
indicando, quando for o caso, quantos a 
mais e quantos a menos. 
 
Compor e decompor números naturais de 
até três ordens, com suporte de material 
manipulável, por meio de diferentes 
adições. 
 
Construir fatos básicos da adição e 
subtração e utilizá-los no cálculo mental ou 
escrito. 
 
Construir sequências de números naturais 
em ordem crescente ou decrescente a partir 
de um número qualquer, utilizando uma 
regularidade estabelecida. 
 
Construir o significado dos números naturais 
em situações de contagem, quantificação, 
medição, ordenação e codificação em 
diferentes contextos, percebendo os 
princípios do Sistema de Numeração 
Decimal - SND.  

 Fazer comparação entre números e uso de simbologia (maior, menor, 
mais que, menos que, mesma quantidade, igual, diferente) dos 
agrupamentos inteiros/exatos na 2ª e 3ª ordem (ex. 200>100, 
500<900, 450>150, 300=300, 150≠300). 

 Propor a composição aditiva do número para agrupamentos 
inteiros/exatos na 2ª e 3ª ordem (100=50+50 ou 60 + 40 ou 20 + 80 
ou 20 + 40 + 40); (500=100+100+300 ou 400+100 ou 200 + 200+ 100); 
(150=100+50); 
(600=350+250) ... 

 Propor situações que envolvam contagem, pareamento, estimativas 
de quantidades, inclusive por meio de intervalos determinados (10 em 
10, 100 em 100 etc.). 

 Trabalhar com a reta numérica para comparação, representação e 
deslocamentos para a direita (para mais) e para a esquerda (para 
menos), inclusive em situações de pulo/salto em intervalos 
equidistantes (mesma distância). 

 Utilizar o quadro numérico (1 a 100), comparando números, 
localizando posicionamento e identificando seus sucessores e 
antecessores, reconhecendo intervalos (de 2 em 2, 3 em 3, 5 em 5, 
10 em 10), números pares e ímpares. Brincadeiras e jogos com uso 
do quadro numérico como o “Número Oculto”. 

 Propor trabalho com o Sistema de Numeração Decimal para 
compreensão do princípio de agrupamentos, princípios aditivo, 
posicional e decimal - por meio da utilização de materiais 
manipuláveis, jogos e na resolução de problemas.  

 Utilizar o Quadro Valor Lugar e as Fichas Escalonadas para trabalhar 
a composição e decomposição numérica. 

 Ler e escrever os números ordinais (dezenas exatas). 

 Promover atividades contextualizadas de cálculo de adições e 
subtrações com números naturais de até três algarismos sem (re) 
agrupamentos a ordens superiores. 

 Promover atividades contextualizadas e lúdicas com as ideias de 
dobro e metade. 

 Propor jogos e brincadeiras para o desenvolvimento do cálculo mental 
e escrito, exato e aproximado (fatos básicos das operações). 
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 Adição sem agrupamentos entre 
números naturais de três 
algarismos. 

 Subtração sem reagrupamentos 
entre números naturais de três 
algarismos. 

 Adição e subtração como 
operações inversas. 

 Conceito de tabuada pelo 
processo aditivo (agrupamentos de 
quantidades iguais) utilizando 
estratégias próprias (desenhos, 
materiais manipuláveis, números 
etc.) 

 Cálculo mental e aproximado da 
adição e da subtração. 

 Ideias do campo aditivo (adição e 
subtração), envolvendo os 
significados de juntar, acrescentar, 
separar, retirar, comparar e 
completar quantidades, utilizando a 
decomposição numérica e 
estratégias próprias de resolução 
(desenhos, esquemas, palavras e 
oralmente). 

 Ideias do campo multiplicativo 
(multiplicação e divisão) 
envolvendo os significados de 
adição de parcelas iguais, 
configuração retangular, 
comparação, combinação, 
repartição, divisão igualitária e 
medida, utilizando estratégias 
pessoais de solução e/ou 
algoritmos convencionais. 

 
Raciocínio lógico-matemático 

 
Interpretar e produzir escritas numéricas, 
levantando hipóteses sobre elas, com base 
na observação de regularidades do Sistema 
de Numeração Decimal, utilizando-se da 
linguagem oral de registros informais e da 
linguagem matemática. 
 
Calcular adição, subtração e multiplicação e 
utiliza-las em procedimentos de cálculo para 
resolver problemas.  
 
Resolver e elaborar situações-problema e 
construir, a partir delas, os significados das 
operações fundamentais do campo aditivo e 
do campo multiplicativo, envolvendo 
números naturais de até dois algarismos, 
com suporte de imagens e/ou materiais 
manipulativos, utilizando estratégias e forma 
de registro pessoais e convencionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Desenvolver o raciocínio lógico-matemático 
em situações de contexto desafiador, 
construindo formas próprias de registro oral 
e/ou escrito. 

 Trabalhar com o conceito de tabuada pelo processo aditivo 
(agrupamentos de quantidades iguais) utilizando estratégias próprias 
(desenhos, materiais manipuláveis, números etc.). 

 Propor o trabalho com situações problemas do campo aditivo (adição 
e subtração) com o suporte de imagens e/ou materiais manipuláveis, 
envolvendo os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, 
comparar e completar quantidades (até a 3ª ordem), utilizando a 
decomposição numérica e estratégias próprias de resolução 
(desenhos, palavras ou oralmente). 

 Propor a resolução de problemas do campo multiplicativo (em 
situações problemas, jogos, brincadeiras, atividades lúdicas etc. com 
uso de registro de cálculo): somatória igualitária (2+2+2=3x2), 
quantas vezes cabem (5+5=10 cabem 2 cincos no dez =2 x 5 =10), 
divisão igualitária (6 bolas em 2 grupos = 3 bolas em cada grupo) e 
combinatória, utilizando estratégias pessoais e/ou algoritmos 
convencionais. 

 
2 calças e 3 blusas = 6 combinações 
possíveis  
2 x 3 = 6 
 

 Promover a resolução de problemas não convencionais e uso de 
painel de soluções.  

 Utilizar material de apoio como Material Dourado e Ábaco para 
compreensão das operações de adição e subtração. 

 Resolver com recursos pessoais, situações-problema que envolvam 
a adição e a subtração. 

 Registrar no caderno adições de parcelas iguais e trocar de caderno 
com os colegas e resolver os exemplos. 

 
 

 
 
 
 

 Propor situações de raciocínio lógico-matemático em desafios e 
enigmas matemáticos 

ÁLGEBRA 

Construção de sequências, 
sequências recursivas (com regras 
recursivas pré-estabelecidas). 
 

Desenvolver o pensamento algébrico por 
meio da observação, construção, 
exploração e identificação de padrões 
geométricos e numéricos, utilizando 
linguagem escrita e oral, reta numérica, 
esquemas, tabelas e quadros na resolução 
de problemas e em situações cotidianas. 

 

 Propor situações de organização e ordenação de objetos familiares 
ou representações por figuras, por meio de atributos (cor, forma, 
tamanho). 
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Construir sequências de números naturais 
em ordem crescente ou decrescente a partir 
de um número qualquer, utilizando uma 
regularidade estabelecida. 

 Vamos montar um trem de formas geométricas com três cores?   
Observe o padrão e continue: 
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Localização e movimentação no 
espaço de objetos e pessoas na 
malha quadriculada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuras geométricas planas: 
reconhecimento do formato das 
faces das figuras não planas 
(carimbo, contorno e planificação). 

 
 

Orientar-se e deslocar-se no espaço, 
interpretando, comunicando e 
representando a localização e a 
movimentação de pessoas e objetos, a 
partir de um ponto de referência, utilizando 
termos como à direita, à esquerda, em 
frente, atrás, em cima, embaixo etc. 
 
 
 
 
 
 
Reconhecer, comparar e nomear figuras 
planas (círculo, quadrado, retângulo e 
triângulo), por meio de características 
comuns, em desenhos apresentados em 
diferentes disposições ou nas faces dos 
sólidos geométricos. 

 Trabalhar com a movimentação de objetos ou pessoas na malha 
quadriculada com uso de noções topológicas e/ou representações por 
meio de flechas indicativas de direção e sentido (↑↑→↓↓↑←←↓→). 

 
 Promover a localização da posição de uma pessoa ou objeto no 

espaço, com base em diferentes pontos de referência (lateralidade, 
vizinhança, proximidades), usando a malha quadriculada com 
coordenadas cartesianas. 
 

 Trabalhar com o reconhecimento das figuras planas (triângulo, 
quadrado, retângulo, círculo) nas faces das figuras geométricas não 
planas por meio de contornos das faces das figuras não planas, da 
planificação, do carimbo dessas faces em superfícies planas e pela 
composição geométrica de duas ou mais figuras planas. 

GRANDEZAS 
E MEDIDAS 

Medida 

 Tempo: Marcação em calendários 
para determinar intervalos de 
tempo. Uso do relógio para leitura 
de horas e de intervalos de tempo. 
 
 
 
 

 Comprimento: unidades não 
padronizadas e padronizadas 
(metro e centímetro). 

 
 
 
 
 
 
Sistema Monetário Brasileiro 
 
 

Utilizar medidas padronizadas ou não na 
comparação entre grandezas de mesma 
natureza, empregando a linguagem oral 
e/ou escrita, em uso na medição. 
 
Medir a duração de um intervalo de tempo 
por meio de relógio digital e analógico e 
registrar o horário do início e do fim do 
intervalo de hora inteira e meia hora. 
 
Estimar, medir e comparar comprimentos de 
lados de salas (incluindo contorno) e de 
polígonos, utilizando unidades de medida 
não padronizadas e padronizadas (metro, 
centímetro e milímetro) e instrumentos 
adequados 
 
Reconhecer e relacionar valores de moedas 
e cédulas do Sistema Monetário Brasileiro 
para resolver situações simples do seu 

 Propor uso constante do calendário e do relógio para leitura e 
marcação do tempo que passa. 

 Construir a linha do tempo da turma. 

 Propor a utilização de partes do corpo e objetos de mesma grandeza 
para medir comprimentos, expressando esse resultado 
numericamente com a unidade escolhida para medição. 

 Introduzir a unidade padrão Metro por meio da construção do metro, 
para medir objetos maiores que ele e do centímetro para medir 
objetos menores que ele. 

 Comparar medidas entre objetos da sala, de casa, do pátio, entre 
outros. 

 Apresentar diferentes instrumentos para medir como régua, fita 
métrica, metro de pedreiro, trena, etc. 

 Proporcionar uso de estimativas em atividade de medição.  
 

 Utilizar o dinheiro em atividades que representem situações reais de 
compra, troca e venda. 
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Educação Financeira 

cotidiano e promover a Educação 
Financeira. 
 
Reconhecer a importância da educação 
financeira para a própria vida e de que 
maneira isso pode contribuir para a sua vida 
adulta. 

 Explorar o tema profissões envolvendo sonhos e realizações 
voltados para a Educação Financeira. 

 Propor situações e ou projetos que envolvam a educação financeira. 
E
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Análise da ideia de aleatório em 
situações do cotidiano. 

 
 
 

Leitura e interpretação de gráficos 
de barras e colunas simples. 

 
Leitura e interpretação de quadros e 
tabelas simples. 
 
 
 
 
Diversidade 

 leitura de imagens e coleta de 
informações.  

Compreender a ideia de aleatoriedade para 
identificar eventos certos ou não, prováveis 
ou improváveis e impossíveis, para 
interpretar de sua realidade. 
 
Ler, construir, comparar e interpretar dados 
em listagens, quadros, tabelas e gráficos, 
para comunicar e representar informações 
quantitativas e qualitativas, utilizando 
termos como maior e menor frequência, 
apropriando-se desse tipo de linguagem 
para compreender aspectos da realidade 
sociocultural significativos, envolvendo 
resultados de pesquisas 
 
Ler imagens e coletar informações 
referentes ao tema Diversidade 

 Propor situações de classificação de resultados de eventos cotidianos 
aleatórios (reais ou imaginados) como “pouco provável”, “muito 
provável”, “improváveis” e “impossíveis”. 

 Utilizar jogos/brincadeiras que envolvam a ideia de aleatoriedade, 
como por exemplo: lançamento de dados, escolhas de bolinhas 
coloridas em um saco não transparente etc. 

 Propor trabalhos práticos, lúdicos e escritos de leitura e interpretação 
de dados e informações em tabelas e gráficos simples das mais 
diversas áreas, como por exemplo: diversidade, meio ambiente, 
pesquisas de opinião, jogos e brincadeiras. 

 
 
 
 

 Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas 
(temáticas como preferência sobre algo, diversidade, meio ambiente 
etc.) e universo de elementos, e organizar dados por meio de 
representações pessoais (listagem, tabelas, desenhos etc.) 
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Matemática 
2º ANO - 3º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 
O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

NÚMEROS 

Números naturais 

 Contagem, pareamento e 
estimativas. 

 Comparações numéricas. 

 Reta numérica de números de até 
três algarismos, localização do 
número na reta. 

 Números ordinais com dezenas 
intermediárias (51º, 73º, 85º, 97º...). 
 

Sistema de Numeração Decimal 
 

 Ampliação do campo numérico para 
a 3ª ordem (trabalho com as 
centenas, dezenas e unidades: 
120, 204, 378, 444...) para leitura e 
escrita numérica pela compreensão 
das características do sistema 
decimal (valor posicional e papel do 
zero). 

 

 Composição e decomposição 
numérica até a 3ª ordem. 
 

 Leitura e escrita numérica até a 3ª 
ordem (dezenas e centenas 
intermediárias) 
 
 

Cálculo e Problemas envolvendo os 
diferentes significados das 
operações  

 Adição com agrupamentos à 
ordem da dezena, entre números 
naturais de três algarismos. 

 Subtração com reagrupamentos 
da ordem da dezena, entre 
números naturais de três 
algarismos. 

 
Comparar e ordenar números naturais (até 
a ordem de centenas) pela compreensão de 
características do sistema de numeração 
decimal (valor posicional e função do zero). 
 
Fazer estimativas por meio de estratégias 
diversas a respeito da quantidade de 
objetos de coleções e registrar o resultado 
da contagem desses objetos. 
 
Comparar quantidades de objetos de dois 
conjuntos, por estimativa e/ou por 
correspondência (um a um, dois a dois, 
entre outros), para indicar “tem mais”, “tem 
menos” ou “tem a mesma quantidade”, 
indicando, quando for o caso, quantos a 
mais e quantos a menos. 
 
Compor e decompor números naturais de 
até três ordens, com suporte de material 
manipulável, por meio de diferentes 
adições. 
 
Construir fatos básicos da adição e 
subtração e utilizá-los no cálculo mental ou 
escrito. 
 
Construir o significado dos números naturais 
em situações de contagem, quantificação, 
medição, ordenação e codificação em 
diferentes contextos, percebendo os 
princípios do Sistema de Numeração 
Decimal - SND.  
 
Interpretar e produzir escritas numéricas, 
levantando hipóteses sobre elas, com base 
na observação de regularidades do Sistema 
de Numeração Decimal, utilizando-se da 

 Realizar contagem individual, coletiva, por agrupamentos e 
pareamento; fazer estimativas de quantidades. 

 Utilizar a reta numérica como recurso para: comparação, 
representação e deslocamentos para a direita (para mais) e para a 
esquerda (para menos), inclusive em situações de pulo/salto em 
intervalos equidistantes (mesma distância); assim como para 
localização do número na reta. 

 Propor situações em que os alunos precisem registrar a escrita 
numérica de acordo com a ordem trabalhada. 

 Propor trabalho com o Sistema de Numeração Decimal para 
compreensão do princípio de agrupamentos, princípios aditivo, 
posicional e decimal - por meio da utilização de materiais 
manipuláveis, jogos e na resolução de problemas. 

 Utilizar o Quadro Valor Lugar e as Fichas Escalonadas para trabalhar 
a composição e decomposição numérica, inclusive com registros 
numéricos no caderno. 

 Trocar quantidade de centenas por dezenas e dezenas por unidades, 
utilizando o Material Dourado. 

 Ler e escrever os números ordinais (dezenas intermediárias). 

 Promover situações de cálculo mental/aproximado da adição e da 
subtração; escrito/exato de adição sem/com agrupamentos e de 
subtração sem/com agrupamentos entre números naturais (até 3ª 
ordem). 

 Disponibilizar fichas com adições e subtrações para os alunos 
retirarem e calcularem o resultado mentalmente. 

 Trabalhar agrupamento de alunos para verificação de números pares 
e ímpares. 

 Trabalhar com o conceito de tabuada (até do 5) pelo processo aditivo 
(agrupamentos de quantidades iguais) utilizando estratégias próprias 
(desenhos, materiais manipuláveis, números etc.). 

 Propor situações contextualizadas e lúdicas com uso das ideias de 
dobro e metade. 
 

 Propor o trabalho com a resolução de situações-problema do 
campo aditivo (adição e subtração) com o suporte de imagens e/ou 
materiais manipuláveis, envolvendo os significados de juntar, 
acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades (até 
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 Fatos básicos da multiplicação 
como adição de parcelas iguais 
(tabuadas até a do 5). 

 Ideia de dobro e metade com uso 
de material concreto. 

 Ideia de triplo e terça parte com 
uso de material concreto. 

 Cálculo mental e aproximado da 
adição e da subtração. 

 Ideias do campo aditivo (adição e 
subtração), envolvendo os 
significados de juntar, acrescentar, 
separar, retirar, comparar e 
completar quantidades, utilizando a 
decomposição numérica e 
estratégias próprias de resolução 
(desenhos, esquemas, palavras e 
oralmente). 

 Ideias do campo multiplicativo 
(multiplicação e divisão) 
envolvendo os significados de 
adição de parcelas iguais, 
configuração retangular, 
comparação, combinação, 
repartição, divisão igualitária e 
medida, utilizando estratégias 
pessoais de solução e/ou 
algoritmos convencionais. 

 
 
 
 
Raciocínio lógico-matemático 

linguagem oral de registros informais e da 
linguagem matemática. 
 
Calcular adição, subtração, multiplicação e 
divisão e utiliza-las em procedimentos de 
cálculo para resolver problemas.  
 
Resolver e elaborar situações-problema e 
construir, a partir delas, os significados das 
operações fundamentais do campo aditivo e 
do campo multiplicativo, envolvendo 
números naturais de até dois algarismos, 
com suporte de imagens e/ou materiais 
manipulativos, utilizando estratégias e forma 
de registro pessoais e convencionais. 
 
Resolver e elaborar problemas de 
multiplicação (por 2 e 3) com a ideia de 
adição de parcelas iguais por meio de 
estratégias e formas de registro pessoais, 
utilizando ou não suporte de imagens e/ou 
material manipulável. 
 
Resolver e elaborar problemas envolvendo 
dobro, metade, triplo e terça parte, com o 
suporte de imagens ou material 
manipulável, utilizando estratégias 
pessoais. 
 
 
 
 
Desenvolver o raciocínio lógico-matemático 
em situações de contexto desafiador, 
construindo formas próprias de registro oral 
e/ou escrito. 

a 3º ordem), utilizando a decomposição numérica e estratégias 
próprias de resolução (desenhos, palavras ou oralmente). 

 Propor a resolução de situações-problema do campo 
multiplicativo (em situações problemas, jogos, brincadeiras, 
atividades lúdicas etc. com uso de registro de cálculo): somatória 
igualitária (2+2+2=3x2), quantas vezes cabem (5+5=10 cabem 2 
cincos no dez =2 x 5 =10), divisão igualitária (6 bolas em 2 grupos = 
3 bolas em cada grupo) e combinatória, utilizando estratégias 
pessoais e/ou algoritmos convencionais. 

 

 Promover a resolução de problemas não convencionais e uso de 
painel de soluções.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Raciocínio lógico-matemático em desafios e enigmas matemáticos. 

ÁLGEBRA 

Identificação de regularidades de 
sequências (repetitivas) e 
determinação de elementos ausentes 
nas sequências numéricas e figurais. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Desenvolver o pensamento algébrico por 
meio da observação, construção, 
exploração e identificação de padrões 
geométricos e numéricos, utilizando 
linguagem escrita e oral, reta numérica, 
esquemas, tabelas e quadros na resolução 
de problemas e em situações cotidianas. 
 
 

 Acrescenta um elemento ausente em uma sequência ordenada 
observando regras preestabelecidas (cor, tamanho, forma, 
quantidade). 
Ex.1: Sequências repetitivas: 
a) ___      

 
b) 1 – 2 – 1 – 2 – ........ – 2  

 

 Utilização dos blocos lógicos para compreensão de sequencias 
(critérios e regularidades).  
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 Descrever os elementos ausentes em 
sequências repetitivas de números naturais, 
objetos ou figuras. 

Exemplo*: 
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Esboço de roteiros e plantas simples 
(reconhecimento e leitura) 

 
 
 
 
 

Figuras geométricas planas 
(quadrado, circulo, triangulo, 
retângulo): reconhecimento e 
contextos variados. 
 
Composição geométrica das figuras 
planas: congruência e uso de malha 
quadriculada. 

Esboçar roteiros a serem seguidos ou 
plantas baixa de ambientes familiares, 
assinalando entradas, saídas e alguns 
pontos de referência. 
 
 
 
Perceber semelhanças e diferenças entre 
objetos no espaço, identificando formas 
bidimensionais e tridimensionais, em 
situações que envolvam descrições orais, 
construções e representações. 
 
 
 
 

 Propor situações em que precise ler e esboçar roteiros a serem 
seguidos e caminhos a serem percorridos, de ambientes familiares, 
assinalando entradas e saídas e alguns pontos de referência.  

 Representar através de desenhos e esquemas a forma espacial da 
sala de aula, casa, trajeto de casa à escola. 
 
 

 Propor situações contextualizadas de reconhecimento das figuras 
planas (quadrado, circulo, triangulo, retângulo), bem como da 
representação das mesmas em diferentes contextos. 

 Promover o reconhecimento de figuras planas congruentes, usando 
sobreposição e desenhos em malha quadriculadas ou triangulares, 
inclusive com uso de tecnologias digitais. 

 Criar desenhos utilizando as formas geométricas planas. 

GRANDEZAS 
E MEDIDAS 

 
Medidas 

 Tempo: uso de calendário e 
relógio. 
 
 

 Massa: unidades não padronizadas 
e padronizadas (quilograma e 
grama). 

 
 
 
 
 
Educação Financeira 

Utilizar medidas padronizadas ou não na 
comparação entre grandezas de mesma 
natureza, empregando a linguagem oral 
e/ou escrita, em uso na medição. 
 
Estimar, medir e comparar massa, utilizando 
estratégias pessoais e unidades de medida 
não padronizadas ou padronizadas (grama 
e quilograma). 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
Reconhecer a importância da educação 
financeira para a própria vida e de que 
maneira isso pode contribuir para a sua vida 
adulta. 

 Propor uso constante do calendário (diário) e do relógio para 
determinação do tempo. 

 Realizar comparações de objetos de diferentes massas para estimar 
equivalências e determinar quem é mais ou menos pesado. 

 Introduzir a unidade padrão Grama por meio da observação de 
medições utilizando instrumentos específicos para medidas de 
massas, em diversos contextos. 

 Propor resolução de problemas envolvendo situações vivenciadas 
pelas crianças utilizando medidas de massa. Exemplo: peso dos 
alunos, quantidade alimentos produzidos para o almoço, quantidade 
de sobre de alimentos. 

 Trazer curiosidades em relação a medida de peso. Exemplo: Quem 
pesa mais? Um quilo de chumbo ou um quilo de pena? 

 

 

 
 

 
 

 Utilizar o dinheiro em atividades que representem situações reais de 
compra, troca e venda. 

 Propor situações e/ou projetos que envolvam a educação financeira. 

 Trabalhar os conceitos de consumo e de consumismo. 
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 Classificar resultados de eventos 

cotidianos aleatórios. 
 
 
 

Leitura e interpretação de gráficos 
de barras e colunas simples. 

 
 
 
 
 
Diversidade 

 leitura de imagens e coleta de 
informações. 

 

Classificar resultados de eventos cotidianos 
aleatórios como “pouco prováveis”, “muito 
prováveis”, “improváveis” e “impossíveis”. 
 
Ler, construir, comparar e interpretar dados 
em listagens, quadros, tabelas e gráficos, 
para comunicar e representar informações 
quantitativas e qualitativas, utilizando 
termos como maior e menor frequência, 
apropriando-se desse tipo de linguagem 
para compreender aspectos da realidade 
sociocultural significativos, envolvendo 
resultados de pesquisas 
 
Ler imagens e coletar informações 
referentes ao tema Diversidade. 

 Trabalhar com os jogos “Travessia do rio” e Pintando o Sete”. 
Conteúdo de eventos cotidianos aleatórios. 
 

 Propor trabalhos práticos, lúdicos e escritos de leitura e interpretação 
de dados e informações em tabelas e gráficos simples das mais 
diversas áreas, como por exemplo: diversidade, meio ambiente, 
pesquisas de opinião, jogos e brincadeiras. 
 

 Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de 
tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas simples ou barras, 
para melhor compreender aspectos da realidade próxima. 

 
 

 Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas 
(temáticas como preferência sobre algo, diversidade, meio ambiente 
etc.) e universo de elementos, e organizar dados por meio de 
representações pessoais (listagem, tabelas, desenhos etc.) 
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Matemática 
2º ANO - 4º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 
O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

NÚMEROS 

Números naturais 

 Contagem, estimativa e 
pareamento. 

 Comparação numérica. 

 Reta numérica cujo a sequência é 
descontinua (ex. 1-3-6-9..; 110-120-
130-140...; 100-200-300-400...). 

 Números ordinais (ampliação). 
 

Sistema de Numeração Decimal 

 Ampliação do campo numérico para 
a 3ª ordem para leitura e escrita 
numérica pela compreensão das 
características do sistema decimal. 

 Composição e decomposição 
numérica até a 3ª ordem. 

 Leitura e escrita numérica até a 3ª 
ordem (dezenas e centenas 
intermediárias) 
 

Cálculo e Problemas envolvendo os 
diferentes significados das 
operações  

 Adição com agrupamentos à 
ordem da dezena e da centena, 
entre números naturais de três 
algarismos. 

 Subtração com reagrupamentos 
da ordem da dezena e da 
centena, entre números naturais de 
três algarismos. 

 Fatos básicos da multiplicação 
como adição de parcelas iguais 
(tabuadas do 4 e do 5). 

 Multiplicação sem agrupamentos 
de números de até dois 
algarismos por outro de um 
algarismo cujo produto também 

Comparar e ordenar números naturais (até 
a ordem de centenas) pela compreensão de 
características do sistema de numeração 
decimal (valor posicional e função do zero). 
 
Fazer estimativas por meio de estratégias 
diversas a respeito da quantidade de 
objetos de coleções e registrar o resultado 
da contagem desses objetos. 
 
Comparar quantidades de objetos de dois 
conjuntos, por estimativa e/ou por 
correspondência (um a um, dois a dois, 
entre outros), para indicar “tem mais”, “tem 
menos” ou “tem a mesma quantidade”, 
indicando, quando for o caso, quantos a 
mais e quantos a menos. 
 
Compor e decompor números naturais de 
até três ordens, com suporte de material 
manipulável, por meio de diferentes 
adições. 
 
Construir fatos básicos da adição e 
subtração e utilizá-los no cálculo mental ou 
escrito. 
 
Construir sequências de números naturais 
em ordem crescente ou decrescente a partir 
de um número qualquer, utilizando uma 
regularidade estabelecida. 
 
Construir o significado dos números naturais 
em situações de contagem, quantificação, 
medição, ordenação e codificação em 
diferentes contextos, percebendo os 
princípios do Sistema de Numeração 
Decimal - SND.  
 

 Propor a contagem de números com padrão estabelecido (de um em 
um, dois em dois, cinco e cinco, dez em dez, de cem em cem) e a 
partir de um número dado, tendo como recurso a reta numérica. 

 Realizar contagem individual, coletiva, por agrupamentos e 
pareamento; fazer estimativas de quantidades. 

 Utilizar a reta numérica como recurso para: comparação, 
representação e deslocamentos para a direita (para mais) e para a 
esquerda (para menos), inclusive em situações de pulo/salto em 
intervalos equidistantes (mesma distância); assim como para 
localização do número na reta. 

 Ler e escrever números ordinais com dezenas intermediárias. 
 Propor situações em que os alunos precisem registrar a escrita 

numérica de acordo com a ordem trabalhada. 

 Propor trabalho com o Sistema de Numeração Decimal para 
compreensão do princípio de agrupamentos, princípios aditivo, 
posicional e decimal - por meio da utilização de materiais 
manipuláveis, jogos e na resolução de problemas. 

 Utilizar o Quadro Valor Lugar e as Fichas Escalonadas para trabalhar 
a composição e decomposição numérica, inclusive com registros 
numéricos no caderno. 

 Promover situações de cálculo mental/aproximado da adição e da 
subtração; escrito/exato de adição sem/com agrupamentos e de 
subtração sem/com agrupamentos entre números naturais (até 3ª 
ordem). 

 Propor situações contextualizadas de cálculo básico de multiplicação, 
com uso de recursos manipuláveis e registros pictóricos para 
compreensão do cálculo.  

 Trabalhar com o conceito de tabuada (até do 5) pelo processo aditivo 
(agrupamentos de quantidades iguais) utilizando estratégias próprias 
(desenhos, materiais manipuláveis, números etc.). 

 Propor situações contextualizadas e lúdicas com uso das ideias de 
triplo e terça parte. 

 Propor o trabalho com situações problemas do campo aditivo (adição 
e subtração) com o suporte de imagens e/ou materiais manipuláveis, 
envolvendo os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, 
comparar e completar quantidades (até 99), utilizando a 
decomposição numérica e estratégias próprias de resolução 
(desenhos, palavras ou oralmente). 
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seja um número de até dois 
algarismos. 

 Divisão exata de números naturais 
de até duas ordens por outro de 
uma ordem, sem reagrupamento. 

 Cálculo mental e aproximado da 
adição e da subtração. 

 Ideias do campo aditivo (adição e 
subtração), envolvendo os 
significados de juntar, acrescentar, 
separar, retirar, comparar e 
completar quantidades, utilizando a 
decomposição numérica e 
estratégias próprias de resolução 
(desenhos, esquemas, palavras e 
oralmente). 

 Ideias do campo multiplicativo 
(multiplicação e divisão) 
envolvendo os significados de 
adição de parcelas iguais, 
configuração retangular, 
comparação, combinação, 
repartição, divisão igualitária e 
medida, utilizando estratégias 
pessoais de solução e/ou 
algoritmos convencionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raciocínio lógico-matemático  

 
Interpretar e produzir escritas numéricas, 
levantando hipóteses sobre elas, com base 
na observação de regularidades do Sistema 
de Numeração Decimal, utilizando-se da 
linguagem oral de registros informais e da 
linguagem matemática. 
 
Calcular adição, subtração, multiplicação e 
divisão e utiliza-las em procedimentos de 
cálculo para resolver problemas.  
 
Resolver e elaborar situações-problema e 
construir, a partir delas, os significados das 
operações fundamentais do campo aditivo e 
do campo multiplicativo, envolvendo 
números naturais de até dois algarismos, 
com suporte de imagens e/ou materiais 
manipulativos, utilizando estratégias e forma 
de registro pessoais e convencionais. 
 
Resolver e elaborar problemas de 
multiplicação (por 4 e 5) com a ideia de 
adição de parcelas iguais por meio de 
estratégias e formas de registro pessoais, 
utilizando ou não suporte de imagens e/ou 
material manipulável. 
 
Resolver e elaborar problemas envolvendo 
dobro, metade, triplo e terça parte, com o 
suporte de imagens ou material 
manipulável, utilizando estratégias 
pessoais. 
 
Desenvolver o raciocínio lógico-matemático 
em situações de contexto desafiador, 
construindo formas próprias de registro oral 
e/ou escrito. 

 Propor a resolução de problemas do campo multiplicativo (em 
situações problemas, jogos, brincadeiras, atividades lúdicas etc. com 
uso de registro de cálculo): somatória igualitária (2+2+2=3x2), 
quantas vezes cabem (5+5=10 cabem 2 cincos no dez =2 x 5 =10), 
divisão igualitária (6 bolas em 2 grupos = 3 bolas em cada grupo) e 
combinatória, utilizando estratégias pessoais e/ou algoritmos 
convencionais. 

 

 Ideias do campo aditivo (adição e subtração) com o suporte de 
imagens e/ou materiais manipuláveis, envolvendo os significados de 
juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar 
quantidades (números até 3ª ordem), utilizando a decomposição 
numérica e estratégias próprias de resolução (desenhos, palavras ou 
oralmente). 

 Ideias do campo multiplicativo (multiplicação e divisão) com 
suporte de imagens e/ou materiais manipuláveis, envolvendo os 
significados de proporção/comparação, combinação, configuração 
retangular, distribuição igualitária (números até 3ª ordem) utilizando 
estratégias pessoais e/ou padronizadas de resolução. 

 Promover a resolução de problemas não convencionais e uso de 
painel de soluções.  

 Unir a literatura infantil com a Matemática por meio do livro “Os 
problemas da Família Gorgonzola de Eva Furnari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Raciocínio lógico-matemático em desafios e enigmas matemáticos 

ÁLGEBRA 

Identificação de regularidades de 
sequências (recursivas) e 
determinação de elemento ausentes na 
sequência.  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Desenvolver o pensamento algébrico por 
meio da observação, construção, 
exploração e identificação de padrões 
geométricos e numéricos, utilizando 
linguagem escrita e oral, reta numérica, 
esquemas, tabelas e quadros na resolução 
de problemas e em situações cotidianas. 

 Propor situações que seja necessário acrescentar um elemento 
ausente em uma sequência ordenada recursiva observando regras 
preestabelecidas (cor, tamanho, quantidade). 

          1- Qual é o próximo elemento de cada sequência?   
         

a) ...  
    
   b) 
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Esboços de roteiros e de plantas 
simples (leitura e construção) 
 
 
 
 
Composição geométrica das figuras 
planas: congruência e uso de malha 
quadriculada. 
 
 
 
 
 
 
 

Descrever roteiros e itinerários de 
ambientes familiares, assinalando entradas, 
saídas e alguns pontos de referência. 
 
 
Reconhecer figuras geométricas 
congruentes por meio de composições em 
malhas quadriculadas. 
 

 Representar com desenhos ou traçados seu trajeto diário (casa, escola, 
supermercado). 

 Propor situações em que precise ler e construir roteiros a serem 
seguidos e caminhos a serem percorridos, de ambientes familiares, 
assinalando entradas e saídas e alguns pontos de referência.  

 Trabalhar com composição de figura e forma com os blocos lógicos e o 
TANGRAM identificando as figuras planas das faces das figuras não-
planas. 

 Propor situações contextualizadas de reconhecimento das figuras 
planas (quadrado, circulo, triangulo, retângulo), bem como da 
representação das mesmas em diferentes contextos. 

 Promover o reconhecimento de figuras planas congruentes, usando 
sobreposição e desenhos em malha quadriculadas ou triangulares, 
inclusive com uso de tecnologias digitais. 

 Criar desenhos utilizando as formas geométricas planas com uso de 
mosaicos e malha quadriculada. 

GRANDEZAS 
E MEDIDAS 

Medidas: 

 Tempo: uso de calendário e 
relógio. 

 
 

 Capacidade: unidades não 
padronizadas e padronizadas (litro). 

 
 
Educação Financeira 

Utilizar medidas padronizadas ou não na 
comparação entre grandezas de mesma 
natureza, empregando a linguagem oral 
e/ou escrita, em uso na medição. 
 
Estimar, medir e comparar capacidade, 
utilizando estratégias pessoais e unidades 
de medida não padronizadas ou 
padronizadas (litro, mililitro). 
 
Reconhecer a importância da educação 
financeira para a própria vida e de que 
maneira isso pode contribuir para a sua vida 
adulta. 

 Propor uso constante do calendário (diário) e do relógio para 
determinação do tempo. 

 Construir a linha do tempo de cada aluno. 

 Realizar comparações de objetos de diferentes capacidades para 
estimar equivalências e determinar onde está mais cheio, mais vazio 
e pela metade. 

 Introduzir a unidade padrão Litro por meio da observação de 
medições utilizando instrumentos específicos para medidas de 
capacidade, em diversos contextos. 
 

 Utilizar o dinheiro em atividades que representem situações reais de 
compra, troca e venda. 

 Propor situações e ou projetos que envolvam a educação financeira. 
 Discutir sobre a necessidade de evitar desperdícios.  

 
 

ESTATÍSTICA E 
PROBABILIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classificar resultados de eventos 
cotidianos aleatórios. 
 
 
 
Leitura e interpretação de gráficos de 
barras/colunas simples e pictóricos. 

 
Leitura e interpretação de quadros e 
tabelas simples e de dupla entrada. 
 
 
 
 
Diversidade 

Classificar resultados de eventos cotidianos 
aleatórios como “pouco prováveis”, “muito 
prováveis”, “improváveis” e “impossíveis”. 
 
Ler, construir, comparar e interpretar dados 
em listagens, quadros, tabelas e gráficos, 
para comunicar e representar informações 
quantitativas e qualitativas, utilizando 
termos como maior e menor frequência,  
 
Realizar pesquisa em universo de até 30 
elementos, escolhendo até três variáveis 
categóricas de seu interesse, organizando 
os dados coletados em listas, tabelas e 
gráficos de colunas simples. 

 Trabalhar com os jogos por exemplo: “Travessia do rio” e Pintando o 
Sete”. Conteúdo de eventos cotidianos aleatórios. 

 Fazer registros por meio de desenhos, escrita, colagem das jogadas 
realizadas no propósito de identificar os eventos aleatórios. 
 

 Propor trabalhos práticos, lúdicos e escritos de leitura e interpretação 
de dados e informações em tabelas e gráficos simples das mais 
diversas áreas, como por exemplo: diversidade, meio ambiente, 
pesquisas de opinião, jogos e brincadeiras. 

 Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de 
tabelas de dupla entrada e em gráficos de colunas simples ou barras, 
para melhor compreender aspectos da realidade próxima. 
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 leitura de imagens e coleta de 
informações. 

 
Ler imagens e coletar informações 
referentes ao tema Diversidade. 

 Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas 
(temáticas como preferência sobre algo, diversidade, meio ambiente 
etc.) e universo de elementos, e organizar dados por meio de 
representações pessoais (listagem, tabelas, desenhos etc.) 
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Matemática 
3º ANO - 1º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 
O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

NÚMEROS 

Números naturais 

 Simbolização e representação 
numérica. 

 Contagem, pareamento, estimativa 
e correspondência entre 
agrupamentos (termo a termo, 
maior/menor, igual/diferente etc.) 

 Comparação numérica pela ordem 
e grandeza (simbolização: < menor 
que, > maior que, = mesma 
quantidade, ≠ quantidades 
diferentes). 

 Reta numérica cujo a sequência é 
continua. 

 Diferentes funções do número: 
código, medida, ordem e 
quantidade (números no dia a dia). 

 Agrupamentos especiais: dúzia e 
meia dúzia 

 
 
Sistema de Numeração Decimal: 

 Características do SND em 
atividades numéricas: Base 10, 
valor posicional, princípios aditivo e 
multiplicativo, função do zero (com 
números até a 3ª ordem). 

 Ampliação do campo numérico: 
revisar números até a 3ª ordem 
(trabalho com as ordens no quadro 
valor do lugar). 

 Composição e decomposição 
numérica (até a 3ª ordem)   

 
Cálculo e Problemas envolvendo os 

diferentes significados das 
operações  

Ler, escrever e comparar números naturais 
de até a ordem das centenas, 
estabelecendo relações entre os registros 
numéricos e em língua materna. 
 
 
Estabelecer a relação entre números 
naturais e pontos da reta numérica para 
utilizá-la na ordenação dos números 
naturais e também na construção de fatos 
da adição e da subtração, relacionando-os 
com deslocamentos para a direita ou para a 
esquerda. 
 
 
 
 
 
 
Compor e decompor números naturais de 
até três ordens, identificando as 
características do Sistema de Numeração 
Decimal. 
 
Utilizar fatos básicos da adição e da 
multiplicação para o cálculo mental ou 
escrito. 
 
 
 
 
 
 
Calcular adição, subtração sem e com 
reagrupamentos, multiplicação simples e 
divisão exata com quociente de um 
algarismo, utilizando procedimentos de 
cálculo para resolver problemas. 
 

 Promover situações de contagem no qual seja necessário associar 
quantidades à sua representação numérica (relação 
número/numeral). 

 Propor situações em que se utilize a estimativa, o pareamento, a 
correspondência entre agrupamentos e comparação entre 
quantidades com uso de simbologia própria. 

 Trabalhar com diferentes situações em que aparecem os números em 
nosso dia-a-dia envolvendo suas funções (contagem, ordem, código 
e medidas). 

 Propor a contagem de números com padrão estabelecido (de um em 
um, dois em dois, cinco e cinco, dez em dez, de cem em cem) e a 
partir de um número dado, tendo como recurso a reta numérica. 

 Utilizar a reta numérica como recurso para: comparação, 
representação e deslocamentos para a direita (para mais) e para a 
esquerda (para menos), inclusive em situações de pulo/salto em 
intervalos equidistantes (mesma distância); assim como para 
localização da posição do número na reta. 

 Envolver os alunos em situações de leitura e escrita de números 
naturais, observando as características do sistema de Numeração 
Decimal. 

 Propor trabalho com o Sistema de Numeração Decimal para 
compreensão do princípio de agrupamentos, princípios aditivo, 
posicional e decimal - por meio da utilização de materiais 
manipuláveis, jogos e na resolução de problemas. 

 Utilizar o Material Dourado, o Quadro Valor Lugar e as Fichas 
Escalonadas para trabalhar a composição e decomposição 
numérica, inclusive com registros numéricos no caderno. 

 Promover situações de cálculo mental/aproximado da adição e da 
subtração; escrito/exato de adição sem/com agrupamentos e de 
subtração sem/com agrupamentos entre números naturais (até 3ª 
ordem). 

 Propor situações contextualizadas de cálculo básico de 
multiplicação, com uso de recursos manipuláveis e registros 
pictóricos para compreensão do cálculo.  

 Trabalhar com o conceito de tabuada pelo processo aditivo 
(agrupamentos de quantidades iguais) utilizando estratégias próprias 
(desenhos, materiais manipuláveis, números etc.) 
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 Adição com/sem 
reagrupamentos com números 
até a 3ª ordem. 

 Subtração com/sem 
reagrupamentos com números 
até a 3ª ordem. 

 Adição e subtração como 
operações inversas (prova real). 

 Tabela multiplicativa – tábua de 
Pitágoras – configuração 
retangular dos fatos básicos 
(tabuadas). 

 Ideia de dobro, triplo, metade, terça 
parte... 

 Multiplicação sem agrupamentos 
de números de até dois 
algarismos por outro de um 
algarismo, cujo produto também 
seja um número de até três 
algarismos. 

 Cálculo mental e aproximado da 
adição e da subtração. 

 Ideias do campo aditivo (adição e 
subtração), envolvendo os 
significados de juntar, acrescentar, 
separar, retirar, comparar e 
completar quantidades, utilizando a 
decomposição numérica e 
estratégias próprias de resolução 
(desenhos, esquemas, palavras e 
oralmente). 

 Ideias do campo multiplicativo 
(multiplicação e divisão) 
envolvendo os significados de 
adição de parcelas iguais, 
configuração retangular, 
comparação, combinação, 
repartição, divisão igualitária e 
medida, utilizando estratégias 
pessoais de solução e/ou 
algoritmos convencionais. 
 
 

Raciocínio lógico-matemático  

Utilizar diferentes procedimentos de cálculo 
mental e escrito para resolver problemas 
significativos envolvendo adição e 
subtração com números naturais. 
 
Associar o quociente de uma divisão com 
resto zero de um número natural por 2 e 3 
às ideias de metade e terça parte.  
 
Resolver e elaborar situações-problema e 
construir, a partir delas, os significados das 
operações fundamentais do campo 
aditivo e do campo multiplicativo, 
envolvendo números naturais de até dois 
algarismos, com suporte de imagens e/ou 
materiais manipulativos, utilizando 
estratégias de cálculo exato ou 
aproximado, incluindo cálculo mental e 
registro em linguagem própria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolver o raciocínio lógico-matemático 
em situações de contexto desafiador, 
construindo formas próprias de registro oral 
e/ou escrito. 

 Propor situações contextualizadas e lúdicas com uso das ideias de 
triplo e terça parte. 

 

 Propor o trabalho com a resolução de situações-problema do 
campo aditivo (adição e subtração) com o suporte de imagens e/ou 
materiais manipuláveis, envolvendo os significados de juntar, 
acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades (até 
a 3ª ordem), utilizando a decomposição numérica e estratégias 
próprias de resolução (desenhos, palavras ou oralmente). 

 Propor a resolução de problemas do campo multiplicativo 
(multiplicação e divisão) com suporte de imagens e/ou materiais 
manipuláveis, envolvendo os significados de adição de parcelas 
iguais, comparação proporcional, combinação, configuração 
retangular, repartição, distribuição igualitária e medida (com números 
até 3ª ordem) utilizando estratégias pessoais e algoritmos 
convencionais. 

 Promover a resolução de problemas não convencionais e uso de 
painel de soluções.  

 Unir a literatura à matemática com o livro:  O homem que amava 
caixas de Stephen Michael King 
 
 
 
 

 Raciocínio lógico-matemático em desafios e enigmas matemáticos. 
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ÁLGEBRA 

Identificação e descrição de 
regularidades em sequências 
figurais e numéricas recursivas. 

 

Identificar regularidades em sequências 
ordenadas de números naturais, resultantes 
da realização de adições ou subtrações 
sucessivas, por um mesmo número, 
descrever uma regra de formação da 
sequência e determinar elementos faltantes 
ou seguintes. 
 
Desenvolver o pensamento algébrico por 
meio da observação, construção, 
exploração e identificação de padrões 
geométricos e numéricos, utilizando 
linguagem escrita e oral, reta numérica, 
esquemas, tabelas e quadros na resolução 
de problemas e em situações cotidianas. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 Trabalhar com sequências numéricas recursivas percebendo critérios 
e regularidades (por meio da percepção de elementos numa série 
ordenada). 

 Contar números em certo padrão estabelecido (de um em um, dois 
em dois, três em três, cinco em cinco, dez em dez) a partir de um 
número dado. 

 Identificar um elemento ausente em uma sequência ordenada 
recursivamente. 

 Utilizar os blocos lógicos para compreensão de sequências (critérios 
e regularidades).  
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Localização e movimentação de 
objetos e pessoa no espaço e no 
plano (malha quadriculada). 
 
 
 
 
 
 
 

Orientar-se e deslocar-se no espaço, 
interpretando, comunicando e 
representando a localização e a 
movimentação de pessoas e objetos no 
espaço, utilizando linguagem específica. 
 
 
 
 
 
 

 Utilizar linguagem específica para descrever a localização de objetos 
e pessoas no espaço como pontos de referência, lateralidade, 
vizinhança, proximidades, noções de direção (horizontal e vertical) e 
sentido (para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, para 
cima, para baixo) em situações diversas. 

 Propor a localização e movimentação na malha quadriculada com uso 
de coordenadas alfanuméricas e de setas com indicação de sentido 
e direção. 

 Realizar construções de maquetes, mapas, croquis e itinerários para 
descrição localização e movimentação espacial. 
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Medidas 

 Tempo: uso de calendário e 
relógio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema Monetário Brasileiro 
 
 
Educação Financeira 
 
 
 

Estimar, medir e comparar medidas 
padronizadas, ou não, na comparação entre 
grandezas de mesma natureza, 
empregando a linguagem oral e/ou escrita 
em uso na medição com uso de diferentes 
instrumentos de medida. 
 

Ler e registrar medidas e intervalos de 
tempo, utilizando relógios (analógico e 
digital) para informar os horários de início e 
término de realização de uma atividade e 
sua duração. 
 

Ler horas em relógios digitais e em relógios 
analógicos e reconhecer a relação entre 
hora e minutos e entre minuto e segundos. 
 
Reconhecer que o resultado de uma medida 
depende da unidade de medida utilizada. 
 
Reconhecer e relacionar valores de moedas 
e cédulas do Sistema Monetário Brasileiro 
para resolver situações simples do seu 
cotidiano e promover a Educação 
Financeira. 
 
Reconhecer a importância da educação 
financeira para a própria vida e de que 
maneira isso pode contribuir para a sua vida 
adulta.  

 
 

 
 

 Medida de tempo (construção do calendário, século, década, ano, 
semestre, trimestre, bimestre, mês, semana, dia, hora e minuto) e 
seus instrumentos de medida (construção do calendário, uso de 
relógio). 

 Relógios digitais e analógicos (hora, meia hora, intervalos de 5 
minutos). 

 Duração de um evento ou acontecimento (nas várias unidades de 
tempo). 

 Propor situações que envolvam a comparação e a equivalência de 
valores monetários do sistema brasileiro em situações de compra, 
venda e troca (por exemplo: uso de mercadinhos em sala de aula) 

 
 
 

 

 Conhecer a evolução do dinheiro no Brasil. 

 Conhecer o funcionamento dos bancos e formas de dinheiro (cartão, 
cheque, cédulas). 

 

  Propor situações e ou projetos que envolvam a educação financeira. 
 
 
* Observação: o relógio deve estar presente constantemente na sala de aula para 
leitura pelo professor das horas que passam. 
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Análise da ideia de acaso em situações 
do cotidiano. 

 
Pesquisa estatística para coleta, 
organização e representação de dados 
em tabelas e gráficos. 

 
Leitura, interpretação e construção de 
gráficos de barras e tabelas simples e 
de dupla entrada. 
 
 
Diversidade  

 leitura de imagens e coleta de 
informações.  

Identificar, em eventos familiares aleatórios, 
todos os resultados possíveis estimando os 
que tem maiores ou menores chances de 
ocorrência.  
 
Ler, construir, interpretar e comparar dados 
apresentados em tabelas e dupla entrada, 
gráficos de barras ou colunas, envolvendo 
resultado de pesquisa significativas, 
utilizando termos como maior ou menor 
frequência. 
 
 
 
Ler imagens e coletar informações 
referentes ao tema Diversidade. 

 Promover situações no qual necessite a identificação, em eventos 
familiares aleatórios, todos os resultados possíveis, que têm maiores 
ou menores chances de ocorrência dentro de um espaço amostral. 
 

 Utilizar de atividades lúdicas como jogos e brincadeiras para 
desenvolver a ideia de acaso, bem como o estabelecimento do 
espaço amostral. 
 

 Propor pesquisa estatística, em situações de interesses, elaborando 
instrumentos de coleta de dados, organizando, apresentando e 
interpretando os dados coletados para compreensão do fenômeno 
estudado. 

 

 Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas 
(temáticas como preferência sobre algo, diversidade, meio ambiente 
etc.) e universo de elementos, e organizar dados por meio de 
representações pessoais (listagem, tabelas, desenhos etc.) 
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Matemática 
3º ANO - 2º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 
O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

NÚMEROS 

Números Naturais 

 Contagem, pareamento, estimativa 
e correspondência numéricas. 

 Comparações numéricas, com uso 
de simbologias própria, entre 
números da 3ª à 4º ordem. 

 Seriação numérica até a 4ª ordem. 

 Reta numérica com números com 
intervalos consecutivos e não 
consecutivos, até a 4ª ordem. 

 Leitura, escrita e representação de 
números de até 4 algarismos. 

 
 
Sistema de Numeração Decimal 

 Características do SND em 
atividades numéricas: Base 10, 
valor posicional, princípios aditivo e 
multiplicativo, função do zero (com 
números da 3ª e da 4ª ordem). 

 Ampliação do campo numérico: 
números da 4ª ordem (trabalho 
com as ordens). 

 Composição e decomposição 
numérica (da 3ª para 4ª ordem). 

 
Cálculo e Problemas envolvendo os 

diferentes significados das 
operações  

 Adição com/sem 
reagrupamentos com números da 
3ª para a 4ª ordem. 

 Subtração com/sem 
reagrupamentos com números da 
3ª para a 4ª ordem. 

 
 

 

 Adição e subtração como 
operações inversas (prova real). 

Ler, escrever e comparar números naturais 
de até a ordem da unidade de milhar, 
estabelecendo relações entre os registros 
numéricos e em língua materna. 
 
 
Estabelecer a relação entre números 
naturais e pontos da reta numérica para 
utilizá-la na ordenação dos números 
naturais e também na construção de fatos 
da adição e da subtração, relacionando-os 
com deslocamentos para a direita ou para a 
esquerda. 
 
 
 
Compor e decompor números naturais de 
até três ordens, identificando as 
características do Sistema de Numeração 
Decimal. 
 
 
Calcular adição, subtração sem e com 
reagrupamentos, multiplicação simples sem 
e com reagrupamentos e divisão exata com 
quociente de um algarismo e dividendo de 
até três algarismos, utilizando 
procedimentos de cálculo para resolver 
problemas. 
 
Utilizar diferentes procedimentos de cálculo 
mental e escrito para resolver problemas 
significativos envolvendo adição e 
subtração, multiplicação com números 
naturais. 
 
Associar o quociente de uma divisão com 
resto zero de um número natural por 2, 3, 4 

 Contagem, pareamento, estimativa e correspondência entre 
agrupamentos (termo a termo, maior/menor, igual/diferente etc.) e uso 
de simbologias (<, >, =, ≠). 

 Comparação entre números e uso de simbologia (maior, menor, mais 
que, menos que, mesma quantidade, igual, diferente) dos 
agrupamentos da 3ª à 4ª ordem (ex. 200>100, 521<960, 
4.510>1.504, 3.000=3.000, 1.580≠3.098). 

 Seriação numérica (de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10, de 50 em 50, 
de 100 em 100, de 1.000 em 1.000). 

 Reta numérica, antecessor e sucessor, aproximações e 
arredondamentos. 

 Números ordinais (1º ao 10º, depois 20º, 30º, 40º, 50º, 60º, 70º, 80º, 
90º e 100º). 

 Dúzia e meia dúzia. 

 Uso de calculadora para comparação e escritas numéricas, bem 
como para verificação de resultados em cálculos. 

 Composição e decomposição numérica (da 3ª à 4ª ordem). 
– Leitura e escrita numérica da 3ª à 4ª ordem. 
 

 Cálculo mental/aproximado de adição e subtração. 

 Cálculo escrito/exato da adição (com/sem reagrupamentos da 3ª à 4ª 
ordem). 

 Cálculo escrito/exato da subtração (com/sem reagrupamentos da 3ª 
à 4ª ordem). 

 Adição e subtração como operações inversas (prova real). 

 Cálculo escrito/exato da multiplicação sem agrupamentos com o 
multiplicando na 2ª ordem e com um algarismo no multiplicador (ex. 
12 x 2; 24 x 5; 37 x 6). 

 Cálculo escrito/exato da divisão simples (fatos básicos da divisão ex. 
8:2, 16:2, 21:3). 

 

 Ideias do campo aditivo (adição e subtração) com o suporte de 
imagens e/ou materiais manipuláveis, envolvendo os significados de 
juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar 
quantidades (da 3ª à 4ª ordem), utilizando a decomposição numérica 
e estratégias próprias de resolução (desenhos, palavras ou 
oralmente). 
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 Tabela multiplicativa – tábua de 
Pitágoras – configuração 
retangular dos fatos básicos 
(tabuadas). 

 Ideia de dobro, triplo, quádruplo, 
quíntuplo, metade, terça parte, 
quarta parte, quinta parte... 

 Multiplicação sem e com 
agrupamentos à ordem superior 
de números de até três 
algarismos por outro de um 
algarismo, cujo produto também 
seja um número de até quatro 
algarismos. 

 Divisão exata de números 
naturais (fatos básicos, ex.: 4: 2; 
18:6, 25:5). 

 Cálculo mental e aproximado de 
adição, subtração e multiplicação. 

 Ideias do campo aditivo (adição e 
subtração), envolvendo os 
significados de juntar, acrescentar, 
separar, retirar, comparar e 
completar quantidades, utilizando a 
decomposição numérica e 
estratégias próprias de resolução 
(desenhos, esquemas, palavras e 
oralmente). 

 Ideias do campo multiplicativo 
(multiplicação e divisão) 
envolvendo os significados de 
adição de parcelas iguais, 
configuração retangular, 
comparação, combinação, 
repartição, divisão igualitária e 
medida, utilizando estratégias 
pessoais de solução e/ou 
algoritmos convencionais. 
 

 
 
 
Raciocínio lógico-matemático  

e 5 às ideias de metade, terça, quarta e 
quinta parte. 
 
Resolver e elaborar situações-problema e 
construir, a partir delas, os significados das 
operações fundamentais do campo 
aditivo e do campo multiplicativo (por 2, 
3, 4 e 5), envolvendo números naturais de 
até dois algarismos, com suporte de 
imagens e/ou materiais manipulativos, 
utilizando estratégias de cálculo exato ou 
aproximado, incluindo cálculo mental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolver o raciocínio lógico-matemático 
em situações de contexto desafiador, 
construindo formas próprias de registro oral 
e/ou escrito. 

 Ideias do campo multiplicativo (multiplicação e divisão) com 
suporte de imagens e/ou materiais manipuláveis, envolvendo os 
significados de adição de parcelas iguais, proporção, combinação, 
configuração retangular (com quantidades até a 2ª ordem) utilizando 
estratégias pessoais e/ou padronizadas de resolução. 

 Conceito de tabuada pelo processo multiplicativo (tábua operatória da 
multiplicação). 

 Promover a construção da tábua operatória de Pitágoras para 
compreensão dos fatos básicos da multiplicação 

 
 

 Brincadeira do Pim: os alunos sentam-se em círculo e começam a 
contar. O primeiro fala 1, o segundo fala 2 e o terceiro ao invés de falar 
3, diz Pim, o quarto fala 4, e assim sucessivamente. 

Ex: 1,2,pim, 4,5,pim, 7....( Tabuada do 3) pode ser realizado com todas 
as tabuadas. 

 

 Construir coletivamente a tabuada. 

 Promover a resolução de problemas não-convencionais e uso de 
painel de soluções.  
 
 

 Raciocínio lógico-matemático em desafios e enigmas matemáticos 

ÁLGEBRA 
Identificação e descrição de 
regularidades em sequências 
figurais e numéricas recursivas. 

Compreender a ideia de igualdade para 
escrever diferentes sentenças de adições 

 Usar materiais manipuláveis, jogos e brincadeiras que atendam a 
formação ou construção de sequências ordenadas crescente ou 
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ou de subtrações de dois números naturais 
que resultem na mesma soma ou diferença. 
 
 
 
Desenvolver o pensamento algébrico por 
meio da observação, construção, 
exploração e identificação de padrões 
geométricos e numéricos, utilizando 
linguagem escrita e oral, reta numérica, 
esquemas, tabelas e quadros na resolução 
de problemas e em situações cotidianas. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

decrescente a partir de uma regularidade estabelecida, por meio de 
cores, números, formas, tamanhos, etc. 

 Propor a descrição de um padrão (ou regularidade) de sequências 
recursivas, por meio de palavras, símbolos ou desenhos. 
 

 Propor situações de identificação de regularidades em sequências 
ordenadas de números naturais, resultantes da realização de adições 
ou subtrações sucessivas, por um mesmo número, a descrição de 
uma regra de formação da sequência e a determinação de elementos 
faltantes ou seguintes 
Exemplo: Qual o próximo elemento dessa sequência? 

R:                                                            
 

 Utilização dos blocos lógicos para construção de sequências com 
critérios e regularidades preestabelecida, utilizando apenas 3 
atributos como cor, forma e tamanho. Exemplo: 
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Figuras geométricas não-planas 
(sólido geométricos):  

 cubo, bloco retangular, pirâmides, 
cone, cilindro e esfera: 
reconhecimento, análise de 
características e planificações. 

 
 
 
 

Perceber semelhanças e diferenças entre 
objetos no espaço, identificando formas 
bidimensionais e tridimensionais, em 
situações que envolvam descrições orais, 
construções e representações. 
 
 
Descrever características de algumas 
figuras geométricas espaciais (prismas 
retos, pirâmides, cilindros, cones), 
relacionando-as com suas planificações. 

 Fazer classificação dos sólidos geométricos pelos critérios de: 
superfície plana, superfície arredondada, vértices, faces poligonais, 
arestas. 

 Realizar planificações de figuras geométricas não-planas para 
reconhecimento do sólido que representa. 

 

 Trabalhar com embalagens que remetam às figuras geométricas. 

 Pesquisar no entorno do aluno objetos que lembrem as figuras 
geométricas. 

 Nomear as figuras geométricas. 
 

GRANDEZAS 
E MEDIDAS 

Medidas: 

 Comprimento (unidades 
convencionais) registro, 
instrumentos de medida, 
estimativas e comparações. 
 

 Transformação entre as unidades 
de medidas de comprimento mais 
usuais (quilômetros em metros, 

Estimar, medir e comparar medidas 
padronizadas, ou não, na comparação entre 
grandezas de mesma natureza, 
empregando a linguagem oral e/ou escrita 
em uso na medição com uso de diferentes 
instrumentos de medida. 
 
Reconhecer medidas relacionadas ao 
comprimento e suas unidades na 
comparação de objetos de mesma grandeza 

 Percebe, no cotidiano, o uso dos sistemas de medidas padronizadas 
de comprimento. 

 Identifica as unidades de medida padrão de comprimento e seu uso 
na medição. 

 Faz estimativas de medidas de mesma grandeza (comprimentos). 
 

 Propor situações de transformação de medidas de comprimento mais 
usuais (quilômetro para metro, metro para centímetro)  
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metros em centímetros e vice-
versa). 

 
 
 
Educação Financeira 

com o uso de instrumentos de medida, 
fazendo estimativas. 
 
 
Reconhecer a importância da educação 
financeira para a própria vida e de que 
maneira isso pode contribuir para a sua vida 
adulta. 

 
 
 

 
 

 Realizar jogos que envolvam compra, venda e emissão de troco. 

 Trocas de notas de maior valor por de menor valor (vice-versa), bem 
como, o uso das moedas (centavos) 

 Propor situações e ou projetos que envolvam a educação financeira. 

 Iniciar introdução ao empreendedorismo. 
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Análise da ideia de acaso em 
situações do cotidiano: espaço 
amostral.  

 
Coleta, classificação e 
representação de dados referentes a 
variáveis categóricas, por meio de 
tabelas e gráficos (incluindo a 
diversidade).  

 
 

Leitura, interpretação e 
representação de dados em tabelas 
de dupla entrada e gráficos de 
barras e colunas. 

 
 

 
 Diversidade 

 leitura de imagens e coleta de 
informações. 

Compreender a ideia de aleatoriedade, 
identificando eventos certos ou não, 
prováveis ou improváveis e impossíveis, 
estimando os que têm maiores ou menores 
chances de ocorrência, observando o 
espaço amostral. 
 
Ler, construir, comparar e interpretar dados 
em tabelas e gráficos, para comunicar e 
representar informações quantitativas e 
qualitativas, utilizando termos como maior e 
menor frequência. 
 
Resolver problemas cujos dados estão 
apresentados em tabelas de dupla entrada, 
gráficos de barras ou de colunas. 
 
 
Ler imagens e coletar informações 
referentes ao tema Diversidade. 

 Promover situações no qual necessite a identificação, em eventos 
familiares aleatórios, todos os resultados possíveis, que têm maiores 
ou menores chances de ocorrência dentro de um espaço amostral. 
 

 Utilizar de atividades lúdicas como jogos e brincadeiras para 
desenvolver a ideia de acaso, bem como o estabelecimento do 
espaço amostral. 
 

 Propor pesquisa estatística, em situações de interesses, elaborando 
instrumentos de coleta de dados, organizando, apresentando e 
interpretando os dados coletados para compreensão do fenômeno 
estudado 

 
 
 
 
 
 

 Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas 
(temáticas como preferência sobre algo, diversidade, meio ambiente 
etc.) e universo de elementos, e organizar dados por meio de 
representações pessoais (listagem, tabelas, desenhos etc.) 
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Matemática 
3º ANO - 3º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 
O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

NÚMEROS 

Números Naturais 

 Contagem, pareamento, estimativa 
e correspondência numéricas. 

 Comparações numéricas, com uso 
de simbologias própria, entre 
números da 4º ordem. 

 Reta numérica com números com 
intervalos consecutivos e não 
consecutivos, até a 4ª ordem. 

 Leitura, escrita e representação de 
números de até 4 algarismos. 

 Composição e decomposição 
numérica (da 3ª a 4ª ordem) na 
forma polinomial. 

 
Sistema de Numeração Decimal 

 Características do SND em 
atividades numéricas: Base 10, 
valor posicional, princípios aditivo e 
multiplicativo, função do zero (com 
números da 4ª ordem). 

 Ampliação do campo numérico: 
números da 4ª ordem (trabalho 
com as ordens). 

 Composição e decomposição 
numérica polinomial (da 4ª ordem) 

 
Cálculo e Problemas envolvendo os 

diferentes significados das 
operações  

 Adição com reagrupamentos com 
números na 4ª ordem. 

 Subtração com reagrupamentos 
com números na 4ª ordem. 

 Adição e subtração como 
operações inversas (prova real). 

 Tabela multiplicativa – tábua de 
Pitágoras – configuração 

Ler, escrever e comparar números naturais 
de até a ordem da unidade de milhar, 
estabelecendo relações entre os registros 
numéricos e em língua materna. 
 
 
Estabelecer a relação entre números 
naturais e pontos da reta numérica para 
utilizá-la na ordenação dos números 
naturais e também na construção de fatos 
da adição e da subtração, relacionando-os 
com deslocamentos para a direita ou para a 
esquerda. 
 
 
Identificar características do sistema de 
numeração decimal, utilizando a 
composição e a decomposição de número 
natural de até quatro ordens. 
 
 
Calcular adição, subtração sem e com 
reagrupamentos, multiplicação simples sem 
e com reagrupamentos e divisão exata e 
não exata com quociente de um algarismo e 
dividendo de até três algarismos, utilizando 
procedimentos de cálculo para resolver 
problemas. 
 
Utilizar diferentes procedimentos de cálculo 
mental e escrito para resolver problemas 
significativos envolvendo adição, subtração, 
multiplicação com números naturais. 
 
Associar o quociente de uma divisão com 
resto zero de um número natural por 2, 3, 4, 
5, 6, 7 e 8 às ideias de metade, terça, quarta, 
quinta, sexta, sétima e oitava parte. 
 

 Reta numérica com números de três e quatro ordens, inclusive 
com intervalos não consecutivos, determinando antecessores e 
sucessores, aproximações e arredondamentos de números de 
quatro ordens. 

 Contagem, pareamento, estimativa. 

 Composição e decomposição numérica (da 3ª à 4ª ordem) na forma 
polinomial (ex. 1.234=1x1.000+2x100+3x10+4x1), bem como por 
agrupamentos das diversas ordens (ex. 1.245= 1200+45 ou 
1000+240+5 ou 1240+5) 

 Leitura, escrita e grandeza numérica até a 4ª ordem. 

 Uso de calculadora para comparação e escritas numéricas, bem 
como para verificação de resultados em cálculos 

 Cálculo mental/aproximado de adição e subtração, multiplicação e 
divisão. 

 Cálculo escrito/exato da adição (com/sem reagrupamentos até 4ª 
ordem) (ampliando os passos da adição). 

 Cálculo escrito/exato da subtração (com/sem reagrupamentos até 4ª 
ordem) (ampliando os passos da subtração). 

 Adição e subtração como operações inversas (prova real) ampliando 
o campo numérico. 

 Cálculo escrito/exato da multiplicação sem agrupamentos com o 
multiplicando na 3ª ordem e com um algarismo no multiplicador (ex. 
152 x 2; 214 x 7; 685 x 9) (ampliando os passos da multiplicação). 

 Cálculo escrito (exato e não-exato) da divisão com dividendo até a 
2º ordem e divisor até 9 (ampliando os passos da divisão). 

 Conceito de tabuada pelo processo multiplicativo (tábua operatória 
da multiplicação). 

 
 

 Ideias do campo aditivo (adição e subtração) com o suporte de 
imagens e/ou materiais manipuláveis, envolvendo os significados de 
juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar 
quantidades (até a 4ª ordem), utilizando a decomposição numérica 
e estratégias próprias de resolução (desenhos, palavras ou 
oralmente). 

 Ideias do campo multiplicativo (multiplicação e divisão) com 
suporte de imagens e/ou materiais manipuláveis, envolvendo os 
significados de adição de parcelas iguais, proporção (comparação 
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retangular dos fatos básicos 
(tabuadas). 

 Multiplicação sem e com 
agrupamentos à ordem superior 
de números de até quatro 
algarismos por outro de um 
algarismo, cujo produto também 
seja um número de até quatro 
algarismos. 

 Divisão exata de números naturais 
até três algarismos no dividendo e 
um algarismo no divisor. 

 Cálculo mental e aproximado de 
adição, subtração e multiplicação. 

 Ideias do campo aditivo (adição e 
subtração), envolvendo os 
significados de juntar, acrescentar, 
separar, retirar, comparar e 
completar quantidades, utilizando a 
decomposição numérica e 
estratégias próprias de resolução 
(desenhos, esquemas, palavras e 
oralmente). 

 Ideias do campo multiplicativo 
(multiplicação e divisão) 
envolvendo os significados de 
adição de parcelas iguais, 
configuração retangular, 
comparação, combinação, 
repartição, divisão igualitária e 
medida, utilizando estratégias 
pessoais de solução e/ou 
algoritmos convencionais. 
 

Raciocínio lógico-matemático  

Resolver e elaborar situações-problema e 
construir, a partir delas, os significados das 
operações fundamentais do campo 
aditivo e do campo multiplicativo, 
envolvendo números naturais, com suporte 
de imagens e/ou materiais manipulativos, 
utilizando estratégias de cálculo exato ou 
aproximado, incluindo cálculo mental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolver o raciocínio lógico-matemático 
em situações de contexto desafiador, 
construindo formas próprias de registro oral 
e/ou escrito. 

multiplicativa), combinação, configuração retangular, distribuição 
igualitária e formação de conjuntos (medida) (com quantidades até a 
4ª ordem) utilizando estratégias pessoais e/ou padronizadas de 
resolução. 

 Promover a resolução de problemas não-convencionais e uso de 
painel de soluções.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Raciocínio lógico-matemático em desafios e enigmas matemáticos 

ÁLGEBRA 

 
Relação de igualdade: ideias iniciais 
com recursos figurais e numéricos 

 
Compreender a ideia de igualdade para 
escrever diferentes sentenças de adições 
ou de subtrações de dois números naturais 
que resultem na mesma soma ou diferença, 
bem como associações figurais 
equivalentes.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 Trabalhar com a ideia de igualdade em situações concretas e jogos e 
com a utilização de materiais manipulativos para a percepção da 
equivalência entre os dois membros da igualdade. Exemplo: Observe 
a igualdade e complete o elemento que falta para mantê-la. 

 
 
                     +             =          +       ? 
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 Utilização dos blocos lógicos para compreensão critérios e 
regularidades em sequencias ordenadas (com até 3 atributos e 
sobreposição) 
Ex.: Continue a sequência iniciada. 

 
 
 
                                                                         ... 
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Figuras geométricas planas 
(polígonos): reconhecimento, análise 
de características e identificação nas 
planificações. 
 
Simetria Axial 

Reconhecer as características das figuras 
geométricas planas (lados e vértices) e 
identifica-las nas faces dos sólidos 
geométricos, bem como em outras 
representações geométricas, identificando 
eixos de simetria. 
 
 

 Propor situações de classificação e comparação de figuras 
planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo) 
em relação a seus lados (quantidade, posições relativas e 
comprimento) e vértices. 

 Propor observações das figuras poligonais nas planificações dos 
sólidos geométricos, identificando e nomeando-as.  

 Trabalhar com as características das figuras planas quanto ao 
número de lados, posições relativas no plano, número de vértices 
etc. 

 Construir com os alunos as formas geométricas a partir do 
número de lados utilizando palito, canudos e cartolina, Geoplano 
com elástico de dinheiro: 3 lados (triângulo), 4 lados 
(quadriláteros). 

 Desenhar figuras simétricas, encontrando o eixo de simetria e em 
seguida elaborar o conceito. 

 Confeccionar mosaicos e dobraduras a partir do eixo de simetria. 

GRANDEZAS 
E MEDIDAS 

Medidas 
 

 Massa (unidades convencionais) 
registro, instrumentos de medida, 
estimativas e comparações. 
 

 Transformação entre as 
unidades de medidas de massa 
mais usuais (quilograma para 
grama). 

 
 
 
 
 
 
Educação financeira 

Estimar, medir e comparar medidas 
padronizadas, ou não, na comparação entre 
grandezas de mesma natureza, 
empregando a linguagem oral e/ou escrita 
em uso na medição com uso de diferentes 
instrumentos de medida. 
 
 
Estimar e medir massa, utilizando unidades 
de medida não padronizadas e 
padronizadas mais usuais (quilograma, 
grama e miligrama), reconhecendo-as em 
leitura de rótulos e embalagens, entre 
outros. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Reconhecer a importância da educação 
financeira para a própria vida e de que 
maneira isso pode contribuir para a sua vida 
adulta. 

 Percebe, no cotidiano, o uso dos sistemas de medidas padronizadas 
de massa. 

 Identifica as unidades de medida padrão de massa e seu uso na 
medição. 

 Faz estimativas de medidas de mesma grandeza (massa). 

 Propor situações de transformação de medidas de massa mais usuais 
(quilograma para grama, grama para miligrama)  

 Pesquisar em encartes de mercado produtos que são vendidos em 
quilo e listar. 

 Unir a literatura ao sistema monetário com o livro Como se fosse 
dinheiro de Ruth Rocha. 

 
 
 

 
 Utilizar o dinheiro em atividades que representem situações reais de 

compra, troca e venda. 

 Propor situações e ou projetos que envolvam a educação financeira. 

 Aprender a usar o dinheiro (necessidades e sonhos a serem 
alcançados) 

ESTATÍSTI
CA E 

Leitura, interpretação e 
representação de dados em tabelas 

Ler, construir, comparar e interpretar dados 
em tabelas e gráficos, para comunicar e 

 Promover situações no qual necessite a identificação, em eventos 
familiares aleatórios, todos os resultados possíveis, que têm maiores 
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PROBABIL
IDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

de dupla entrada e gráficos de 
barras em situações-problema. 

 
 

Análise da ideia de acaso em 
situações do cotidiano: espaço 
amostral.  
 
 
 
 
Diversidade 

 leitura de imagens e coleta de 
informações. 

representar informações quantitativas e 
qualitativas, utilizando termos como maior e 
menor frequência. 
 
Compreender a ideia de aleatoriedade, 
identificando eventos certos ou não, 
prováveis ou improváveis e impossíveis, 
estimando os que têm maiores ou menores 
chances de ocorrência, observando o 
espaço amostral. 

 
Ler imagens e coletar informações 
referentes ao tema Diversidade. 
 

ou menores chances de ocorrência dentro de um espaço amostral. 
Ex. Jogar um dado e observar o número da face de cima. Se há seis 
faces no dado, então o espaço amostral é: S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}). 

 Utilizar de atividades lúdicas como jogos e brincadeiras para 
desenvolver a ideia de acaso, bem como o estabelecimento do 
espaço amostral. 

 

 
 

 Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas 
(temáticas como preferência sobre algo, diversidade, meio ambiente 
etc.) e universo de elementos, e organizar dados por meio de 
representações pessoais (listagem, tabelas, desenhos etc.) 
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Matemática 
3º ANO - 4º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 
O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

NÚMEROS 

Números Naturais 

 Contagem, pareamento, estimativa 
e correspondência numéricas. 

 Comparações numéricas, com uso 
de simbologias própria, entre 
números da 4º ordem. 

 Reta numérica com números com 
intervalos consecutivos e não 
consecutivos, até a 4ª ordem. 

 Leitura, escrita e representação de 
números de até 4 algarismos. 

 
Sistema de Numeração Decimal 

 Características do SND em 
atividades numéricas: Base 10, 
valor posicional, princípios aditivo e 
multiplicativo, função do zero (com 
números da 4ª ordem). 

 Ampliação do campo numérico: 
números da 4ª ordem (trabalho 
com as ordens). 

 Composição e decomposição 
numérica polinomial (da 4ª ordem) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cálculo e Problemas envolvendo os 

diferentes significados das 
operações  

 Adição com reagrupamentos com 
números na 4ª ordem. 

 Subtração com reagrupamentos 
com números na 4ª ordem. 

Ler, escrever e comparar números naturais 
de até a ordem da unidade de milhar, 
estabelecendo relações entre os registros 
numéricos e em língua materna. 
 
 
Estabelecer a relação entre números 
naturais e pontos da reta numérica para 
utilizá-la na ordenação dos números 
naturais e também na construção de fatos 
da adição e da subtração, relacionando-os 
com deslocamentos para a direita ou para a 
esquerda. 
 
 
Identificar características do sistema de 
numeração decimal, utilizando a 
composição e a decomposição de número 
natural de até quatro ordens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calcular adição, subtração sem e com 
reagrupamentos, multiplicação simples sem 
e com reagrupamentos e divisão exata e 
não exata com quociente de um algarismo e 
dividendo de até quatro algarismos, 
utilizando procedimentos de cálculo para 
resolver problemas 
 

 Reta numérica com números de quatro ordens, inclusive com 
intervalos não consecutivos, determinando antecessores e sucessores, 
aproximações e arredondamentos de números de quatro ordens. 

 Contagem, pareamento, estimativa. 

 Composição e decomposição numérica (até a 4ª ordem) na forma 
polinomial (ex. 1.234=1x1.000+2x100+3x10+4x1), bem como por 
agrupamentos das diversas ordens (ex. 1.245= 1200+45 ou 
1000+240+5 ou 1240+5) 

 Leitura, escrita e grandeza numérica até a 4ª ordem. 

 Unir a literatura aos números com o livro Uma história com mil macacos 
de Ruth Rocha. 

 Uso de calculadora para comparação e escritas numéricas, bem como 
para verificação de resultados em cálculos 

 Cálculo mental/aproximado de adição e subtração, multiplicação e 
divisão. 

 Cálculo escrito/exato da adição (com/sem reagrupamentos até 4ª 
ordem) (ampliando os passos da adição). 

 Cálculo escrito/exato da subtração (com/sem reagrupamentos até 4ª 
ordem) (ampliando os passos da subtração). 

 Adição e subtração como operações inversas (prova real) ampliando o 
campo numérico. 

 Cálculo escrito/exato da multiplicação sem agrupamentos com o 
multiplicando na 4ª ordem e com um algarismo no multiplicador (ex. 
1152 x 2; 2514 x 7; 6805 x 9) (ampliando os passos da multiplicação). 

 Cálculo escrito (exato e não-exato) da divisão com dividendo da 3ª até 
a 4º ordem e divisor até 9 (ampliando os passos da divisão). 

 Conceito de tabuada pelo processo multiplicativo (tábua operatória da 
multiplicação). 

 
 

 Ideias do campo aditivo (adição e subtração) com o suporte de 
imagens e/ou materiais manipuláveis, envolvendo os significados de 
juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades 
(até a 4ª ordem), utilizando a decomposição numérica e estratégias 
próprias de resolução (desenhos, palavras ou oralmente). 
 

 Ideias do campo multiplicativo (multiplicação e divisão) com suporte 
de imagens e/ou materiais manipuláveis, envolvendo os significados de 

323



 

 

 Adição e subtração como 
operações inversas (prova real). 

 Tabela multiplicativa – tábua de 
pitadoras – configuração retangular 
dos fatos básicos (tabuadas). 

 Multiplicação com agrupamentos 
à ordem superior de números de 
até quatro algarismos por outro 
de um algarismo, cujo produto 
também seja um número de até 
quatro algarismos. 

 Divisão exata e não exata de até 
três algarismos no dividendo e um 
algarismo no divisor. 

 Cálculo mental e aproximado de 
adição, subtração e multiplicação. 

 Ideias do campo aditivo (adição e 
subtração), envolvendo os 
significados de juntar, acrescentar, 
separar, retirar, comparar e 
completar quantidades, utilizando a 
decomposição numérica e 
estratégias próprias de resolução 
(desenhos, esquemas, palavras e 
oralmente). 

 Ideias do campo multiplicativo 
(multiplicação e divisão) 
envolvendo os significados de 
adição de parcelas iguais, 
configuração retangular, 
comparação, combinação, 
repartição, divisão igualitária e 
medida, utilizando estratégias 
pessoais de solução e/ou 
algoritmos convencionais. 
 

 
 
Raciocínio lógico-matemático  

Utilizar diferentes procedimentos de cálculo 
mental e escrito para resolver problemas 
significativos envolvendo adição, subtração, 
multiplicação e divisão com números 
naturais. 
 
Associar o quociente de uma divisão com 
resto zero de um número natural por 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9 e 10 às ideias de metade, terça, 
quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e 
décima parte. 
 
Resolver e elaborar situações-problema e 
construir, a partir delas, os significados das 
operações fundamentais do campo 
aditivo e do campo multiplicativo, 
envolvendo números naturais, com suporte 
de imagens e/ou materiais manipulativos, 
utilizando estratégias de cálculo exato ou 
aproximado, incluindo cálculo mental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolver o raciocínio lógico-matemático 
em situações de contexto desafiador, 
construindo formas próprias de registro oral 
e/ou escrito. 

adição de parcelas iguais, proporção (comparação multiplicativa), 
combinação, configuração retangular, distribuição igualitária e 
formação de conjuntos (medida) (com quantidades até a 4ª ordem) 
utilizando estratégias pessoais e/ou padronizadas de resolução. 

 

 Promover a resolução de problemas não-convencionais e uso de painel 
de soluções.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Raciocínio lógico-matemático em desafios e enigmas matemáticos. 
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ÁLGEBRA 

Relação de igualdade em sentenças 
numéricas  

Compreender a ideia de igualdade para 
escrever diferentes sentenças de adições 
ou de subtrações de dois números naturais 
que resultem na mesma soma ou diferença. 
 
 

 Trabalhar com a ideia de igualdade em situações concretas e jogos e 
com a utilização de materiais manipuláveis para a percepção da 
equivalência entre os dois membros da igualdade. Ex.: ? + 7 = 8 + 2 

 
 
 
 
 

 Utilização dos blocos lógicos para compreensão dos critérios e 
regularidades em sequências ordenadas (com até 3 atributos e 
sobreposição) 
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Congruência de figuras geométricas 
planas 

Reconhecer figuras congruentes, usando 
sobreposição e desenhos em malhas 
quadriculadas ou triangulares, incluindo o 
uso de tecnologias digitais. 
 

Classificar e comparar figuras planas 
(triângulo, quadrado, retângulo, trapézio 
e paralelogramo) em relação a seus lados 
(quantidade, posições relativas e 
comprimento) e vértices. 

 Trabalhar com a congruência de figuras planas (figuras idênticas em 
forma e tamanho) em situações de observação simples ou com 
sobreposição (por desenho em transparências e/ou por dobraduras e 
recortes) e por comparação em malhas quadriculadas. 

 Unir a literatura infantil com a Matemática por meio do livro “Um reino 
todo quadrado” de Caio Riter. 

GRANDEZAS 
E MEDIDAS 

Medidas 
 

 Capacidade (unidades 
convencionais) registro, 
instrumentos de medida, 
estimativas e comparações. 
 

 Transformação entre as unidades 
de medidas de capacidade mais 
usuais (litro para mililitro). 

 
 
 
Educação Financeira 
 

Estimar, medir e comparar medidas 
padronizadas, ou não, na comparação entre 
grandezas de mesma natureza, 
empregando a linguagem oral e/ou escrita 
em uso na medição com uso de diferentes 
instrumentos de medida. 
 

Estimar e medir capacidade, utilizando 
unidades de medida não padronizadas e 
padronizadas mais usuais (litro e mililitro), 
reconhecendo-as em leitura de rótulos e 
embalagens, entre outros. 
 
 

Reconhecer a importância da educação 
financeira para a própria vida e de que 
maneira isso pode contribuir para a sua vida 
adulta. 

 Perceber, no cotidiano, o uso dos sistemas de medidas padronizadas 
de capacidade. 

 Identifica as unidades de medida padrão de capacidade e seu uso na 
medição. 

 Fazer estimativas de medidas de mesma grandeza (capacidade) em 
situações práticas e cotidianas. 

 Propor situações de transformação de medidas de capacidade mais 
usuais (litro para mililitro) 

 Pesquisar em encartes de mercado produtos que são vendidos em 
litro e listar. 

 
 

 Realizar jogos que envolvam compra, venda e emissão de troco. 

 Trocas de notas de maior valor por de menor valor (vice-versa), bem 
como, o uso das moedas (centavos). 

 Propor situações e ou projetos que envolvam a educação financeira. 

 Sustentabilidade em benefício de todos. 
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Leitura, interpretação e representação 
de dados em tabelas de dupla entrada e 
gráficos de barras.  
 

Utilização de dados em situações-
problema. 
 

 

Ler, construir, comparar, interpretar e 
resolver problemas cujos dados estão 
apresentados em tabelas simples e de dupla 
entrada e gráficos de barras e colunas, para 
comunicar e representar informações 
quantitativas e qualitativas, utilizando 
termos como maior e menor frequência.  

 Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de 
dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas. 

 Promover a realização de pesquisas estatísticas envolvendo variáveis 
categóricas, organizar os dados coletados utilizando listas, tabelas 
simples ou de dupla entrada e representá-los em gráficos de colunas 
simples, com e sem uso de tecnologias digitais. 
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Diversidade 

 leitura de imagens e coleta de 
informações. 

 
 

 
Ler imagens e coletar informações 
referentes ao tema Diversidade. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 Interpretar título, fonte e dados do gráfico. 
 

 Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas 

(temáticas como preferência sobre algo, diversidade, meio ambiente 

etc.) e universo de elementos, e organizar dados por meio de 

representações pessoais (listagem, tabelas, desenhos etc.) 
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Matemática 

4º ANO - 1º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 
O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

NÚMEROS 

Sistema de Numeração Decimal 

 Antigos Sistemas de Numeração 
(maia, egípcio, romano ...) 

 História do Sistema de Numeração 
Decimal. 

 Ampliação do campo numérico (da 
4ª para a 5ª ordem): leitura, escrita, 
comparações e ordenações pelo 
aspecto da grandeza e 
posicionamento. 

 Aproximações e arredondamentos. 

 Reta numérica com intervalos 
consecutivos e não-consecutivos. 

 Composição e decomposição 
numérica polinomial da 4ª para a 5ª 
ordem.  

 Estratégias de contagem: simples, 
por pareamentos, agrupamentos e 
estimativas 

 
Cálculo e Problemas envolvendo os 
diferentes significados das 
operações  

 Padrões e propriedades aritméticas 
observadas na tábua operatória 
(multiplicativa) para estudo e 
memorização da tabuada. 

 Adição e Subtração de números 
naturais de quatro ordens, com 
reagrupamentos às ordens 
superiores. 

 Multiplicação de números naturais 
de quatro ordens por outro de 
uma ordem sem e com 
reagrupamentos às ordens 
superiores. 

 Divisão exata de números naturais 
de até três algarismos no 

Ler, escrever, comparar, ordenar, localizar 
(na reta numérica) e analisar números 
naturais até a ordem de unidade de milhar, 
observando as regras do Sistema de 
Numeração Decimal. 
 
Mostrar, por decomposição e composição, 
que todo número natural pode ser escrito 
por meio de adições e multiplicações por 
potências de dez, para compreender o 
sistema de numeração decimal e 
desenvolver estratégias de cálculo. 
 
Resolver e elaborar problemas com 
números naturais envolvendo os 
significados da adição e subtração, 
utilizando estratégias diversas, como 
cálculo, cálculo mental e algoritmos, além 
de fazer estimativas do resultado. 
 
Utilizar as relações entre adição e 
subtração, bem como entre multiplicação e 
divisão, para ampliar as estratégias de 
cálculo. 
 
Efetuar cálculos das operações de adição, 
subtração, multiplicação e divisão de 
números naturais por meio de algoritmos 
padronizados. 
 
Resolver e elaborar problemas envolvendo 
diferentes significados da multiplicação 
(adição de parcelas iguais, organização 
retangular e proporcionalidade), utilizando 
estratégias diversas, como cálculo por 
estimativa, cálculo mental e algoritmos. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Resolver e elaborar problemas de divisão 
cujo divisor tenha no máximo dois 

 Propor investigações históricas a respeito do surgimento do Sistema 
de Numeração Decimal (SND), incluindo os diferentes povos e seus 
sistemas de numeração. 

 Propor situações de leitura e escrita numérica, no qual números 
naturais são representados por algarismos, obedecendo as regras do 
SND (da 4ª até a 5ª ordem). 

 Trabalhar com situações de comparação e ordenação de números 
naturais (da 4ª até a 5ª ordem) em situações contextualizadas e com 
uso da reta numérica. 

 Usar a reta numérica para identificar a localizar números naturais 
(representação geométrica do número) num intervalo consecutivo e 
não-consecutivo, bem como realizar aproximações e possíveis 
arredondamentos. 

 Utilizar a reta numérica para reconhecimento da grandeza de um 
número da 4ª até a 5ª ordem (ordem crescente / decrescente, 
antecessor/sucessor). 

 Usar as fichas escalonadas, o material dourado, o ábaco aberto e 
qualquer outro recurso manipulativo para compor e decompor 
números naturais da 4ª até a 5ª ordem e relacioná-los com a sua 
escrita polinomial (2.349 = 2 x 1 000 + 3 x 100 + 4 x 10 + 1 x 9). 

 Realizar contagens em diferentes situações observando 
agrupamentos, pareamentos e estimativas. 

 Trabalhar com o cálculo de adições e subtrações em situações 
contextualizadas e lúdicas. 

 Propor atividade de cálculo escrito de modo que o aluno efetue com 
compreensão as quatro operações. 

 Termos das operações e suas nomenclaturas (adicione, subtraia, 
multiplique, divida, reparta). 

 Trabalhar com o quadro operatório da multiplicação (tábua de 
Pitágoras) realizando investigações matemática e descobrindo 
propriedades aritméticas.  

 Sempre que possível problematize toda e qualquer situações para 
que se desenvolva o pensamento matemático e se produza 
argumentações a fim de justificá-lo. 

 Realizar atividades de cálculo das operações atendendo as seguintes 
especificações: 
o  Adição com reagrupamentos às ordens superiores (até a 4ª 

ordem) 
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dividendo, com um algarismo no 
divisor e com quociente inteiro, 
sem reagrupamentos no dividendo.  

 Tábua operatória (tábua de 
Pitágoras) – tabuadas. 

 Cálculo mental em situações 
lúdicas, contextualizadas e de 
desafios matemáticos. 

 Ideias do campo aditivo: juntar, 
acrescentar, separa, retirar, 
comparar, completar quantidade 
(até a 4ª ordem). 

 Ideias do campo multiplicativo: 
comparação de razões (proporção 
multiplicativa), distribuição 
igualitária/repartição equitativa, 
formação de conjuntos, 
combinação, configuração 
retangular com quantidades (até 4ª 
ordem). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

algarismos, envolvendo os significados de 
repartição equitativa e de medida, utilizando 
estratégias diversas, como cálculo por 
estimativa, cálculo mental e algoritmos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

o Adições com três ou mais parcelas (com e sem 
reagrupamentos) 

o Subtração com reagrupamentos às ordens superiores (até 4ª 
ordem). 

o Adição e subtração como operações inversas (prova real). 
o Multiplicação sem reagrupamentos às ordens superiores, com 

um algarismo no multiplicador. 
o Multiplicação com reagrupamentos às ordens superiores, com 

um algarismo no multiplicador (graduando a dificuldade). 
o Divisão exata de números naturais de até três algarismos no 

dividendo, com um algarismo no divisor e com quociente 
inteiro, com e sem reagrupamentos no dividendo. 

o Multiplicação e divisão como operações inversas (prova real). 

 Trabalhar com os termos das operações e suas nomenclaturas 
(adicione, subtraia, multiplique, divida, reparta) em atividades de 
cálculo e problematizações. 

 Promover o estudo das tabuadas na tábua operatória da 
multiplicação, por meio de atividades que exijam compreensão e 
memorização. Exemplo: Simetrias em relação ao eixo diagonal. 

 
 Desenvolver estratégias de cálculo mental em diversas atividades. 

 Utilizar o painel de soluções semanalmente para a comunicação do 
raciocínio matemático, a ampliação das estratégias de cálculo e o 
desenvolvimento do pensamento matemático e da argumentação. 

 Desenvolver as Ideias do campo aditivo (adição e subtração), 
envolvendo os significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, 
comparar e completar quantidades (da 3ª à 4ª ordem), utilizando a 
decomposição numérica e estratégias de resolução (algoritmos, 
argumentações ou justificativas de resolução, esquemas) com/sem 
uso de material dourado. 

 Desenvolver as Ideias do campo multiplicativo (multiplicação e 
divisão), envolvendo os significados de comparação de razões 
(proporção multiplicativa), distribuição igualitária/repartição equitativa, 
formação de conjuntos, combinação, configuração retangular com 
quantidades (da 3ª à 4ª ordem) utilizando estratégias de resolução 
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Raciocínio Lógico-matemático. 

 
 
 
 
Resolver problemas, enigmas e desafios 
matemáticos que envolvam o raciocínio 
lógico, utilizando estratégias pessoais e 
analisando as dos colegas para construir um 
repertório para si. 

(algoritmos, argumentações ou justificativas de resolução, esquemas, 
desenhos) com/sem uso de material dourado. 

 Promover o uso de desenhos, esquemas, mapas mentais, entre 
outros recursos e estratégias, na resolução de situações-problema 
em diversos contextos de estudo para que se desenvolva, por meio 
de uma matemática mais visual, mentalidades de crescimento em 
relação a está área de conhecimento. 

 

 Promover o raciocínio lógico-matemático em desafios e enigmas 
matemáticos. 

ÁLGEBRA 

Sequência numérica recursiva 
formada por múltiplos de um 
número natural. 

Identificar regularidades em sequências 
numéricas compostas por múltiplos de um 
número natural. 

 Trabalhar com sequências numéricas recursivas formada por 
múltiplos de um número natural de modo que se acrescente 
elementos ausentes, após identificação de sua regularidade. 

 Propor situações com sequências recursivas de modo a perceber a 
regularidade associada à multiplicação de um número por 1, 10 e 100, 
por exemplo. 
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Localização e movimentação de uma 
pessoa ou objeto no espaço e no 
plano, por meio de malhas 
quadriculadas e representações 
como desenhos, mapas, planta 
baixa e croquis. 
 
Pontos de referência na localização 
e movimentação de pessoas ou 
objetos no espaço e no plano 
levando em consideração linguagem 
própria: direita e esquerda, 
mudanças de direção e sentido 
 
Reta, semirreta, segmento de reta: 
conceito e posicionamento no plano 
(horizontal, vertical, oblíquo ou 
transversal). 
 
Paralelismo, perpendicularismo, 
retas transversais, ponto de 
interseção entre retas. 
 
Ideia de ângulo: como mudança de 
direção e sentido. 
 
 

 
 

 

 
 

Descrever deslocamentos e localização de 
pessoas e de objetos no espaço, por meio 
de malhas quadriculadas e representações 
como desenhos, mapas, planta baixa e 
croquis, empregando termos como direita e 
esquerda, mudanças de direção e sentido 
(usando o conceito de ângulo como giro), 
intersecção de retas, retas transversais, 
paralelas e perpendiculares, levando em 
consideração os pontos de referência. 

 Propor a identificação, a localização e a movimentação de uma 
pessoa ou um objeto no espaço representando-as por meio de 
estratégias pessoais ou convencionais. 

 Propor atividades, inclusive lúdicas, nas quais se necessite 
estabelecer pontos de referência para deslocar-se/movimentar-se no 
espaço obedecendo as indicações de sentido e direção com uso de 
linguagem apropriada. 

 Trabalhar com a ideias de paralelismo e perpendicularismo entre retas 
e sua utilização em localizações e movimentações nas plantas baixas, 
croquis e mapas. 

 Promover a construção de maquetes, croquis e itinerários. 

 Promover situações que contemplem o conceito de ângulo como giro 
(360º volta completa, 180º meia volta, 90º um quarto de volta, 45º um 
oitavo de volta) em movimentação no plano e no espaço. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

GRANDEZAS 
E MEDIDAS 

Medida 

 Tempo (horas, minutos e 
segundos): leitura, reconhecimento 

Ler e registrar medidas e intervalos de 
tempo em horas, minutos e segundos em 
situações relacionadas ao seu cotidiano, 
como informar os horários de início e 

 Promover o estabelecimento de relações entre unidades de medida 
de tempo, realizando conversões simples (horas em minutos, minutos 
em segundos). 
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e utilização em situações diversas; 
relações entre as unidades e 
realização de conversões simples; 

 Intervalos de tempo e duração de 
um evento ou acontecimento (em 
unidades múltiplas e submúltiplas) 
 

Educação Financeira 

 Linha do tempo da história da 
invenção do dinheiro (trocas e 
trocos) 

 Sistema monetário brasileiro suas 
cédulas e moedas e as possíveis 
trocas entre elas em função dos 
seus valores. 

término de realização de uma tarefa e sua 
duração, realizando conversões 
necessárias. 
 
 
 
 
Resolver e elaborar problemas que 
envolvam situações de compra e venda e 
formas de pagamento, utilizando termos 
como troco e desconto, enfatizando o 
consumo ético, consciente e responsável. 

 Propor o reconhecimento da duração de um intervalo de tempo em 
um evento ou acontecimento em situações contextualizadas, inclusive 
lúdicas. 

 Usar o relógio constantemente no decorrer do tempo diário e cotidiano 
da sala de aula, realizando leitura de horas e minutos, bem como 
estabelecendo intervalos de tempo em situações cotidianas e 
rotineiras. 

 Promover situações nas quais se necessite identificar as cédulas e 
moedas do sistema monetário, bem como realizar trocas em função 
de seus valores (exemplo: pesquisas de preços em situações reais, 
projetos de educação financeira, e modelagem matemática). 

 Propor o estudo, em linha do tempo, da história do dinheiro. 

 Realizar pesquisas de preços e elaborar e resolver situações 
problemas com os dados pesquisados, dando ênfase as possíveis 
trocas entre cédulas e moedas em função dos seus valores. 
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 Análise de chances de eventos 

aleatórios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diversidade 

 Leitura de imagens e coleta de 
informações. 

 

Identificar, entre eventos aleatórios 
cotidianos, aqueles que têm maior chance 
de ocorrência, reconhecendo características 
de resultados mais prováveis, sem utilizar 
frações. 
 
 
 
 
 
 
Ler imagens e coletar informações 
referentes ao tema Diversidade. 
 

 Promover situações no qual necessite fazer a análise de eventos 
familiares aleatórios, prevendo todos os resultados possíveis, que têm 
maiores ou menores chances de ocorrência dentro de um espaço 
amostral.  
Ex. Jogar um dado, há seis chances de obtermos um número entre 1 
e 6, pois no dado há seis faces, então o espaço amostral é: S = {1, 2, 
3, 4, 5, 6}. 

 Utilizar atividades lúdicas, como jogos e brincadeiras, para 
desenvolver a ideia de aleatoriedade em um espaço amostral, bem 
como a determinação das chances de acontecimentos. 

 

 Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas 
(temáticas como preferência sobre algo, diversidade, meio ambiente 
etc.) e universo de elementos, e organizar dados por meio de 
representações pessoais (listagem, tabelas, desenhos etc.) 
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Matemática 
4º ANO - 2º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 
O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

NÚMEROS 

Sistema de Numeração Decimal 

 Ampliação do campo numérico para 
a 5ª ordem: leitura, escrita, 
comparações e ordenações pelo 
aspecto da grandeza e 
posicionamento. 

 Aproximações e arredondamentos. 

 Reta numérica com intervalos 
consecutivos e não-consecutivos. 

 Composição e decomposição 
numérica polinomial até a 5ª ordem 

 Estratégias de contagem: simples, 
por pareamentos, agrupamentos e 
estimativas. 

 
Números racionais 

 Conceito de fração (parte-todo - 
presente na ideia das frações 
próprias) e sua representação 
gráfica em grandezas contínuas e 
em grandezas discretas).  

 Escrita e leitura de números 
fracionários. 

 
Cálculo e Problemas envolvendo os 
diferentes significados das 
operações  

 Padrões e propriedades aritméticas 
observadas na tábua operatória 
(multiplicativa) para estudo e 
memorização da tabuada. 

 Propriedades (comutatividade, 
associatividade, elemento neutro) 
das operações para o 
desenvolvimento de diferentes 
estratégias de cálculo com números 
naturais. 
 

 

 
 

 

Ler, escrever, comparar, ordenar, localizar 
(na reta numérica) e analisar números 
naturais até a ordem de dezena de milhar, 
observando as regras do Sistema de 
Numeração Decimal. 
 
Mostrar, por decomposição e composição, 
que todo número natural pode ser escrito por 
meio de adições e multiplicações por 
potências de dez, para compreender o 
sistema de numeração decimal e desenvolver 
estratégias de cálculo. 
 
Compreender o conceito de fração como 
parte de um todo e como resultado de uma 
divisão, representando graficamente os 
números fracionários, tanto em grandezas 
continuas como em discretas. 
 
Reconhece as diferentes representações 
gráfica de um mesmo número fracionário 
 
Resolver e elaborar problemas com números 
naturais envolvendo adição e subtração, 
utilizando estratégias diversas, como cálculo, 
cálculo mental e algoritmos, além de fazer 
estimativas do resultado. 
 
Utilizar as relações entre adição e subtração, 
bem como entre multiplicação e divisão, para 
ampliar as estratégias de cálculo. 
 
Efetuar cálculos das operações de adição, 
subtração, multiplicação e divisão de números 
naturais por meio de algoritmos 
padronizados. 
 
Resolver e elaborar problemas envolvendo 
diferentes significados da multiplicação 

 Propor situações de leitura e escrita numérica, no qual números 
naturais são representados por algarismos, obedecendo as regras 
do SND (até a 5ª ordem). 

 Trabalhar com situações de comparação e ordenação de números 
naturais (até a 5ª ordem) em situações contextualizadas e com uso 
da reta numérica. 

 Usar a reta numérica para identificar a localizar números naturais 
(representação geométrica do número) num intervalo consecutivo e 
não-consecutivo, bem como realizar aproximações e possíveis 
arredondamentos. 

 Utilizar a reta numérica para reconhecimento da grandeza de um 
número até a 5ª ordem (ordem crescente / decrescente, 
antecessor/sucessor). 

 Usar as fichas escalonadas, o material dourado, o ábaco aberto e 
qualquer outro recurso manipulativo para compor e decompor 
números naturais até a 5ª ordem e relacioná-los com a sua escrita 
polinomial (2.349 = 2 x 1 000 + 3 x 100 + 4 x 10 + 1 x 9). 

 Realizar contagens em diferentes situações observando 
agrupamentos, pareamentos e estimativas. 

 Utilizar materiais manipulativos para o ensino de frações, como 
régua de fração, disco fracionários, conjunto de tampinhas etc. 

 Promover atividades que desenvolvam o conceito de fração como 
resultado de uma divisão em partes iguais entre inteiros e sua 
representação gráfica, em grandezas contínuas (que podem ser 
medidas: um chocolate dividido em dois pedaços iguais temos ½ do 
chocolate) e em grandezas discretas (que podem ser contadas: 
trinta crianças divididas em dois grupos temos ½ das 30 crianças 
em cada grupo), bem como atividades lúdicas como jogos e 
brincadeiras. 

 Propor situações de registro escrito e de leitura de números 
fracionários, levando em consideração o uso de recursos como os 
jogos. 

 Propor problemas de contagem com o uso de combinações 
(princípio multiplicativo) para o desenvolvimento do pensamento 
matemático, utilizando-se de materiais manipuláveis bonecos de 
papel para combinações de roupas, jogos com tabelas de dupla 
entrada, jogos de tabuleiro para realização de combinações simples 
etc. 
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 Problemas de contagem: princípio 
multiplicativo (princípio fundamental 
da contagem). 

 Adição e Subtração de números 
naturais de cinco ordens, com 
reagrupamentos às ordens 
superiores. 

 Multiplicação de números naturais 
de três a quatro algarismos no 
dividendo por outro de dois 
algarismos no divisor sem/com 
reagrupamentos às ordens 
superiores. 

 Divisão exata e não exata de 
números naturais de até três 
algarismos no dividendo, com 
um algarismo no divisor e com 
quociente inteiro, sem/com 
reagrupamentos no dividendo.  

 Multiplicação e divisão como 
operações inversas (prova real) 

 Padrões e propriedades aritméticas 
da tábua operatória (tabuadas). 

 Ideias do campo aditivo: juntar, 
acrescentar, separa, retirar, 
comparar, completar quantidade 
(até a 5ª ordem). 

 Ideias do campo multiplicativo: 
comparação de razões (proporção 
multiplicativa), distribuição 
igualitária/repartição equitativa, 
formação de conjuntos, 
combinação, configuração 
retangular com quantidades (até 5ª 
ordem). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(adição de parcelas iguais, organização 
retangular e proporcionalidade), utilizando 
estratégias diversas, como cálculo por 
estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

 
Resolver e elaborar problemas de divisão cujo 
divisor tenha no máximo dois algarismos, 
envolvendo os significados de repartição 
equitativa e de medida, utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo 
mental e algoritmos. 
 
Utilizar as propriedades das operações para 
desenvolver estratégias de cálculo. 
 

Resolver, com o suporte de imagem e/ou 
material manipulável, problemas simples de 
contagem, como a determinação do número 
de agrupamentos possíveis ao se combinar 
cada elemento de uma coleção com todos os 
elementos de outra, utilizando estratégias e 
formas de registro pessoais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Trabalhar com o cálculo de adições e subtrações em situações 
contextualizadas e lúdicas. 

 Propor atividade de cálculo escrito de modo que o aluno efetue com 
compreensão as quatro operações. 

 Propor situações de cálculo que necessite a utilização das 
propriedades das operações, para a ampliação o repertório de 
estratégias. 

 Trabalhar com o quadro operatório da multiplicação (tábua de 
Pitágoras) realizando investigações matemática e descobrindo 
padrões e propriedades aritméticas.  

 Sempre que possível problematize toda e qualquer situações para 
que se desenvolva o pensamento matemático e se produza 
argumentações a fim de justificá-lo. 

 Realizar atividades de cálculo das operações atendendo as 
seguintes especificações: 
o  Adição com reagrupamentos às ordens superiores (até a 5ª 

ordem) 
o Adições com três ou mais parcelas (com e sem 

reagrupamentos) 
o Subtração com reagrupamentos às ordens superiores (até 5ª 

ordem). 
o Adição e subtração como operações inversas (prova real). 
o Multiplicação de números da 3ª a 4ª ordem, sem/com 

reagrupamentos às ordens superiores, com dois algarismos 
no multiplicador. 

o Multiplicação com reagrupamentos às ordens superiores, 
com um algarismo no multiplicador (graduando a 
dificuldade). 

o Divisão exata e não exata de números naturais de até três 
algarismos no dividendo, com um algarismo no divisor e 
com quociente inteiro, com e sem reagrupamentos no 
dividendo. 

o Multiplicação e divisão como operações inversas (prova real). 

 Trabalhar com os termos das operações e suas nomenclaturas 
(adicione, subtraia, multiplique, divida, reparta dobre, triplique, terça 
parte etc. (subtraia três dezenas de 1.489; adicione o dobro de 12 a 
995; triplique 339; calcule a terça parte de 99, dobre três dezenas e 
adicione a 1.230) em atividades de cálculo e problematizações para 
fortalecimento do cálculo escrito e mental. 

 Promover o estudo das tabuadas por meio de jogos e desafios, e 
em atividades que exijam compreensão e memorização. 

 Desenvolver estratégias de cálculo mental em diversas atividades. 

 Utilizar o painel de soluções semanalmente para a comunicação do 
raciocínio matemático, a ampliação das estratégias de cálculo e o 
desenvolvimento do pensamento matemático e da argumentação. 
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Raciocínio Lógico-matemático. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolver problemas, enigmas e desafios 
matemáticos que envolvam o raciocínio 
lógico, utilizando estratégias pessoais e 
analisando as dos colegas para construir um 
repertório para si. 

 Ideias do campo aditivo (adição e subtração), envolvendo os 
significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e 
completar quantidades (da 4ª à 5ª ordem), utilizando a 
decomposição numérica e estratégias de resolução (algoritmos, 
argumentações ou justificativas de resolução, esquemas) com/sem 
uso de material dourado. 

 Ideias do campo multiplicativo (multiplicação e divisão), 
envolvendo os significados de comparação de razões (proporção 
multiplicativa), distribuição igualitária/repartição equitativa, 
formação de conjuntos, combinação, configuração retangular com 
quantidades (da 3ª à 5ª ordem) utilizando estratégias de resolução 
(algoritmos, argumentações ou justificativas de resolução, 
esquemas, desenhos) com/sem uso de material dourado. 

 Promover o uso de desenhos, esquemas, mapas mentais, entre 
outros recursos e estratégias, na resolução de situações-problema 
em diversos contextos de estudo para que se desenvolva, por meio 
de uma matemática mais visual, mentalidades de crescimento em 
relação a está área de conhecimento. 

 

 Promover o raciocínio lógico-matemático em desafios e enigmas 
matemáticos. 

ALGEBRA 

Sequência numérica recursiva formada 
por números que deixam o mesmo 
resto ao ser divididos por um mesmo 
número natural diferente de zero. 
 

Reconhecer, por meio de investigações, que 
há grupos de números naturais para os quais 
as divisões por um determinado número 
resultam em restos iguais, identificando 
regularidades. 

 Propor investigações matemáticas em sequencias recursivas 
formadas por números naturais que deixam o mesmo resto quando 
divididos por um mesmo número natural diferente de zero. Ex. 
Observe as sequências S= 3, 5, 7, 9, 11, 13 e T= 5, 8, 11, 14, 17, 
20. Divida todos os números da sequência S por 2 e da sequência 
T por 3. O que você observa em comum nas divisões em cada 
grupo? 
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Figuras geométricas não-planas 
(prismas, pirâmides e corpos 
redondos):  reconhecimento, 
representações, composição e 
decomposição geométrica e 
características de seus elementos 
(face, aresta e vértices, base e 
superfície lateral curva). 
 
Figuras geométricas planas: 
reconhecimento, representações, 
composição e decomposição em 
polígonos, congruências e 
propriedades (lados paralelos, 
perpendiculares, transversais, 

Associar prismas e pirâmides a suas 
planificações e analisar, nomear e comparar 
seus atributos, estabelecendo relações entre 
as representações planas e espaciais, 
utilizando diferentes pontos de vista. 
 
 
 
 
Reconhecer nas figuras geométricas planas 
suas composições e decomposições, 
congruências e propriedades identificando-as 
nas faces dos sólidos geométricos, bem como 
em outras representações geométricas, 
observando-as em diferentes posições dadas 
em diferentes pontos de vista. 

 Propor a composição e a decomposição de formas geométricas 
espaciais a partir de empilhamentos de outras figuras 
tridimensionais (como cubos, paralelepípedos, tetraedros). 

 Propor a representação das figuras geométricas tridimensionais por 
meio de construções em varetas, para reconhecimento dos 
componentes dos poliedros (vértices e arestas). 

 Promover a análise das planificações dos sólidos geométricos para 
que se possa identificar as diferentes maneiras que um sólido pode 
ser planificado e assim desenvolver o pensamento geométrico 
analítico. 

 Usar malhas quadriculadas, triangulares e isométricas para 
representação plana dos sólidos geométricos. 

 Reconhecimento de figuras geométricas planas (polígonos) nas 
faces dos sólidos geométricos. 

 

 Figuras geométricas planas: classificações, propriedades 
(paralelismo, perpendicularismo e congruência entre os lados), 
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números de lados e números de 
vértices, abertura do ângulo). 
 
Pontos de vista (frontal, lateral, 
superior e inferior). 
 
Ideia de ângulo: abertura entre duas 
retas que se encontram em um ponto 
comum.  
 
Ângulos retos e não retos: uso de 
dobraduras, esquadros e softwares, 
desenho geométricos de figuras 
planas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Reconhecer ângulos retos e não retos em 
figuras poligonais com o uso de dobraduras, 
esquadros ou softwares de geometria. 

posicionamento no plano (horizontal, vertical, oblíquo ou 
transversal). 

 Congruência (semelhança ou equivalência de características) entre 
figuras geométricas planas. 

 Propor o trabalho com pontos de vista de figuras geométricas 
espaciais com registro por meio de desenhos com ou sem apoio de 
malhas isométricas: pontilhada, quadriculada ou triangulares. 

 Trabalhar com atividades de reconhecimento de objetos segundo 
pontos de vistas diferentes. 

 Propor situações de investigação matemática sobre a ideia de 
ângulo utilizando barbantes, abertura de portas, palitos 
representando retas, desenhos com réguas e transferidores  
etc. 

 Propor atividades de reconhecimento dos ângulos retos, agudo e 
obtusos, por meio de dobraduras, esquadros e softwares. 

 Promover o estudo dos ângulos em figuras planas, caracterizando-
os em: agudo, obtuso e reto. 

GRANDEZAS 
E MEDIDAS 

Medidas: 

 Comprimento: unidades múltiplas 
e submúltiplas do metro e as 
relações entre elas (ênfase nas 
transformações mais usuais) 

 Ideia de perímetro (medida do 
comprimento do contorno das 
figuras) 

 Ideia de área (medida da superfície 
de uma região plana) em malha 
quadriculada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Educação Financeira 

 O dinheiro no mundo ($ de outros 
países) e no Brasil 

 Projetos de empreendedorismo. 

Medir e estimar comprimentos (incluindo 
perímetros), utilizando unidades de medida 
padronizadas mais usuais, valorizando e 
respeitando a cultura local. 
 
Medir, comparar e estimar perímetro e área 
de figuras planas desenhadas em malha 
quadriculada, pela contagem dos lados dos 
quadradinhos, dos quadradinhos inteiros ou 
de metades de quadradinho 
 
Reconhecer que duas ou mais figuras 
geométricas com formatos diferentes podem 
ter medida de área iguais ou ainda, que duas 
ou mais figuras geométricas com formatos 
diferentes podem ter a mesma medida em 
seu perímetro. 
 
 
Resolver e elaborar problemas que envolvam 
situações de compra e venda e formas de 
pagamento, utilizando termos como troco e 
desconto, enfatizando o consumo ético, 
consciente e responsável. 

 Identificar grandezas mensuráveis no seu dia-a-dia convencionais 
ou não-convencionais relacionadas a comprimento. 

 Propor situações de medição com as unidades de medida usuais de 
comprimento (metro, centímetro, milímetro etc.) em diferentes 
contextos. 

 Usar o quadro de conversões de medidas para fazer as 
transformações entre as unidades de medida de comprimento, 
dando ênfase às mais usuais. 

 Propor situações-problema e situações lúdicas que necessitem de 
transformações de medidas de comprimento mais usuais (m para 
cm, km para m, cm para ml). 

 Usar projetos didáticos de matemática, bem como a modelagem 
matemática, para o uso prático das unidades de medida de 
comprimento. 

 Usar malha quadriculada para introduzir a ideia de área e perímetro, 
assim como materiais manipuláveis: plaquinhas em unidades 
quadradas, tabuleiros quadriculados, GEOPLANO e MULTIPLANO. 

 Trabalhar com a ideia de área e perímetro em situações-problema, 
tendo por base de cálculo a malha quadriculada e o princípio 
multiplicativo da configuração retangular. 

 Propor situações para o trabalho com a educação financeira 
envolvendo projetos didáticos de empreendedorismo, a modelagem 
matemática e a resolução de problemas. 
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Análise de chances de eventos 
aleatórios 
 

Identificar, entre eventos aleatórios 
cotidianos, aqueles que têm maior chance de 
ocorrência, reconhecendo características de 

 Promover pesquisa estatística para a coleta, a classificação, a 
organização e a descrição dos dados coletados em tabelas e 
gráficos de colunas simples e agrupadas e gráfico de barras sobre 
diversos temas como por exemplo, a diversidade. 
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Coleta, classificação, organização e 
descrição de informações e dados 
em gráficos de colunas simples e 
agrupadas, gráficos de barras. 
 
Leitura e interpretação de dados em 
tabelas de dupla entrada e gráficos 
de colunas simples e agrupadas e 
gráficos de barras. 

 
 
 
 
Diversidade 

 Leitura de imagens e coleta de 
informações. 

resultados mais prováveis, sem utilizar 
frações. 
 
Realizar pesquisa envolvendo variáveis 
categóricas e numéricas e organizar dados 
coletados por meio de tabelas e gráficos de 
colunas simples ou agrupadas, com e sem 
uso de tecnologias digitais. 
 
Analisar dados apresentados em tabelas 
simples ou de dupla entrada e em gráficos de 
barras ou colunas, pictóricos e de linha, com 
base em informações das diferentes áreas do 
conhecimento, e produzir texto com a síntese 
de sua análise 
 
Ler imagens e coletar informações referentes 
ao tema Diversidade. 

 Propor situações de leitura, interpretação e representação de dados 
em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas simples e 
agrupadas e gráficos de barras. 

 Utilizar recursos manipuláveis para a construção dos mais 
diferentes gráficos, assim como recursos tecnológicos. 

 Promover a resolução de problemas com uso de gráficos e tabelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas 

(temáticas como preferência sobre algo, diversidade, meio ambiente 

etc.) e universo de elementos, e organizar dados por meio de 

representações pessoais (listagem, tabelas, desenhos etc.) 
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Matemática 
4º ANO - 3º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 
O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

NÚMEROS 

Sistema de Numeração Decimal 

 Ampliação do campo numérico da 
5ª para a 6ª ordem: leitura, escrita, 
comparações e ordenações pelo 
aspecto da grandeza e 
posicionamento. 

 Reta numérica com intervalos 
consecutivos e não-consecutivos 
da 5ª para a 6ª ordem. 

 Composição e decomposição 
numérica polinomial da 5ª para a 6ª 
ordem 

 Estratégias de contagem: simples, 
por pareamentos, agrupamentos e 
estimativas. 

 
Números Racionais 

 Conceito de fração (fração como 
resultado de uma divisão entre 
inteiros – presente na ideia de 
fração imprópria e do número 
misto) e sua representação gráfica 
em grandezas contínuas e em 
grandezas discretas. 

 Escrita e leitura de números 
fracionários. 

 Localização de números 
fracionários na reta numérica 
(intervalos menores que o inteiro).  

 
Cálculo e Problemas envolvendo os 
diferentes significados das 
operações  

 Padrões e propriedades aritméticas 
observadas na tábua operatória 
(multiplicativa) para estudo e 
memorização da tabuada. 

 
 

Ler, escrever, comparar, ordenar, localizar 
(na reta numérica) e analisar números 
naturais até a ordem de centenas de milhar, 
observando as regras do Sistema de 
Numeração Decimal. 
 
Mostrar, por decomposição e composição, 
que todo número natural pode ser escrito por 
meio de adições e multiplicações por 
potências de dez, para compreender o 
sistema de numeração decimal e desenvolver 
estratégias de cálculo. 
 
Compreender o conceito de fração como 
parte de um todo e como resultado de uma 
divisão, representando graficamente os 
números fracionários, tanto em grandezas 
continuas como em discretas, reconhecendo 
as diferentes representações de um mesmo 
número fracionário. 
 
Identifica, compara e ordena números 
racionais na forma decimal e fracionária 
estabelecendo relação (de equivalência, de 
ordem, de grandeza) entre eles, utilizando a 
reta numérica e materiais manipulativos como 
suporte. 
 
Reconhecer as frações unitárias mais usuais 
(1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100) como 
unidades de medida menores do que uma 
unidade, utilizando a reta numérica como 
recurso. 
 
Resolver e elaborar problemas com números 
naturais envolvendo as ideias da adição e 
subtração, utilizando estratégias diversas, 
como cálculo, cálculo mental e algoritmos, 
além de fazer estimativas do resultado. 

 Propor situações de leitura e escrita numérica, no qual números 
naturais são representados por algarismos, obedecendo as regras 
do SND (da 5ª à 6ª ordem). 

 Trabalhar com situações de comparação e ordenação de números 
naturais (da 5ª à 6ª ordem) em situações contextualizadas e com 
uso da reta numérica. 

 Usar a reta numérica para identificar a localizar números naturais 
(representação geométrica do número) num intervalo consecutivo e 
não-consecutivo, bem como realizar aproximações e possíveis 
arredondamentos. 

 Utilizar a reta numérica para reconhecimento da grandeza de um 
número da 5ª a 6ª ordem (ordem crescente / decrescente, 
antecessor/sucessor). 

 Usar as fichas escalonadas, o material dourado, o ábaco aberto e 
qualquer outro recurso manipulativo para compor e decompor 
números naturais da 5ª a 6ª ordem e relacioná-los com a sua escrita 
polinomial. 

 Realizar contagens em diferentes situações observando 
agrupamentos, pareamentos e estimativas. 

 Utilizar materiais manipulativos para o ensino de frações, como 
régua de fração, disco fracionários, conjunto de tampinhas etc. 

 Promover atividades que desenvolvam o conceito de fração como 
parte de um todo e sua representação gráfica, em grandezas 
contínuas e em grandezas discretas, bem como em atividades 
lúdicas. 

 Propor situações de reconhecimento das frações próprias e 
impróprias, bem como dos números mistos, em diversas situações, 
incluindo situações lúdicas. 

 Propor atividades com frações menores do que o inteiro (próprias) 
com ênfase nas frações unitárias (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 
e 1/10) para composição das demais frações próprias (com dois 
pedaços de 1/3, temos 2/3). 

 Trabalhar com a reta numérica para localizar os números 
fracionários. Ex.: 
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 Propriedades (comutatividade, 
associatividade, elemento neutro) 
das operações para o 
desenvolvimento de diferentes 
estratégias de cálculo com números 
naturais. 

 Problemas de contagem: princípio 
multiplicativo (princípio fundamental 
da contagem). 

 Adição e Subtração de números 
naturais de cinco a seis ordens, 
com reagrupamentos às ordens 
superiores. 

 Multiplicação de números naturais 
de quatro a cinco algarismos por 
outro de dois algarismos 
sem/com reagrupamentos às 
ordens superiores. 

 Divisão exata e não exata de 
números naturais de até quatro 
algarismos com um algarismo no 
divisor e com quociente inteiro, 
sem/com reagrupamentos no 
dividendo.  

 Ideias do campo aditivo: juntar, 
acrescentar, separa, retirar, 
comparar, completar quantidade 
(da 5ª a 6ª ordem). 

 Ideias do campo multiplicativo: 
comparação de razões (proporção 
multiplicativa), distribuição 
igualitária/repartição equitativa, 
formação de conjuntos, 
combinação, configuração 
retangular com quantidades (da 5ª 
a 6ª ordem). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Utilizar as relações entre adição e subtração, 
bem como entre multiplicação e divisão, para 
ampliar as estratégias de cálculo. 
 
Efetuar cálculos das operações de adição, 
subtração, multiplicação e divisão de números 
naturais por meio de algoritmos 
padronizados. 
 
Resolver e elaborar problemas envolvendo 
diferentes significados da multiplicação 
(adição de parcelas iguais, organização 
retangular e proporcionalidade), utilizando 
estratégias diversas, como cálculo por 
estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

 
Resolver e elaborar problemas de divisão cujo 
divisor tenha no máximo dois algarismos, 
envolvendo os significados de repartição 
equitativa e de medida, utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo 
mental e algoritmos. 
 
Utilizar as propriedades das operações para 
desenvolver estratégias de cálculo. 
 

Resolver, com o suporte de imagem e/ou 
material manipulável, problemas simples de 
contagem, como a determinação do número 
de agrupamentos possíveis ao se combinar 
cada elemento de uma coleção com todos os 
elementos de outra, utilizando estratégias e 
formas de registro pessoais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Propor problemas de contagem com o uso de combinações e 
arranjos (princípio multiplicativo) para o desenvolvimento do 
pensamento matemático, utilizando-se de materiais manipuláveis 
bonecos de papel para combinações de roupas, jogos com tabelas 
de dupla entrada, jogos de tabuleiro para realização de 
combinações simples etc. 

 Trabalhar com o cálculo das quatro operações em situações 
contextualizadas e lúdicas, assim como jogos e brincadeiras, 
inclusive percebendo que a adição e a subtração são operações 
inversas, assim como a multiplicação é inversa da divisão e vice-
versa. 

 Propor situações de cálculo que necessite a utilização das 
propriedades das operações, para a ampliação o repertório de 
estratégias. 

 Sempre que possível problematize toda e qualquer situações para 
que se desenvolva o pensamento matemático e se produza 
argumentações a fim de justificá-lo. 

 Realizar atividades de cálculo das operações atendendo as 
seguintes especificações: 
o  Adição com reagrupamentos às ordens superiores (da 5ª a 

6ª ordem) 
o Adições com três ou mais parcelas (com e sem 

reagrupamentos) 
o Subtração com reagrupamentos às ordens superiores (da 5ª 

a 6ª ordem). 
o Adição e subtração como operações inversas (prova real). 
o Multiplicação de números da 4ª a 5ª ordem, sem/com 

reagrupamentos às ordens superiores, com dois algarismos 
no multiplicador. 

o Divisão exata e não exata (números até 4 ordens) com um 
algarismo no divisor e com quociente inteiro, com e sem 
reagrupamentos no dividendo. 

o Multiplicação e divisão como operações inversas (prova real). 

 Promover o estudo das tabuadas por meio de jogos e desafios, e 
em atividades que exijam compreensão e memorização. 

 Desenvolver estratégias de cálculo mental em diversas atividades. 

 Utilizar o painel de soluções semanalmente para a comunicação do 
raciocínio matemático, a ampliação das estratégias de cálculo e o 
desenvolvimento do pensamento matemático e da argumentação. 

 Ideias do campo aditivo (adição e subtração), envolvendo os 
significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e 
completar quantidades (da 5ª a 6ª ordem), utilizando a 
decomposição numérica e estratégias de resolução (algoritmos, 
argumentações ou justificativas de resolução, esquemas) com/sem 
uso de material dourado. 
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Raciocínio Lógico-matemático 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolver problemas, enigmas e desafios 
matemáticos que envolvam o raciocínio 
lógico, utilizando estratégias pessoais e 
analisando as dos colegas para construir um 
repertório para si. 

 Ideias do campo multiplicativo (multiplicação e divisão), 
envolvendo os significados de comparação de razões (proporção 
multiplicativa), distribuição igualitária/repartição equitativa, 
formação de conjuntos, combinação, configuração retangular com 
quantidades (da 5ª a 6ª ordem) utilizando estratégias de resolução 
(algoritmos, argumentações ou justificativas de resolução, 
esquemas, desenhos) com/sem uso de material dourado. 

 Promover o uso de desenhos, esquemas, mapas mentais, entre 
outros recursos e estratégias, na resolução de situações-problema 
em diversos contextos de estudo para que se desenvolva, por meio 
de uma matemática mais visual, mentalidades de crescimento em 
relação a está área de conhecimento. 

 

 Promover o raciocínio lógico-matemático em desafios e enigmas 
matemáticos. 

ALGEBRA 

Relações entre adição e subtração e 
entre multiplicação e divisão. 

Reconhecer, por meio de investigações, 
utilizando a calculadora quando necessário, 
as relações inversas entre as operações de 
adição e de subtração e de multiplicação e de 
divisão, para aplicá-las na resolução de 
problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 Promover um trabalho com sequência numérica recursiva formada 
por regras operatórias (múltiplos, divisores, somas ou subtrações 
sucessivas) entre números naturais. 
Ex. 1- Cada aluno faz coleção de figurinhas. Cada um tem dez 
figurinhas a mais que o outro, na ordem que estão. Descubra a 
sequência das figurinhas de cada um, sabendo que o primeiro tem 
8 figurinhas. 

 
 Propor a organização de sequências ordenadas de números 

naturais, resultantes de adições, subtrações, multiplicações ou 
divisões sucessivas, por um mesmo número e descreve a regra de 
cada formação. 

 Utilizar calculadoras para investigar relações entre os sentidos das 
operações. Ex.:  Ana quer fazer 42 ÷ 6, mas a tecla de divisão da 
calculadora está com defeito e não funciona. Como Ana pode fazer 
para encontrar o resultado? 

 Propiciar que os estudantes estabeleçam relações entre os 
problemas que estão sendo resolvidos em determinado momento e 
outros que têm um sentido diferente e foram resolvidos 
anteriormente usando a mesma operação.  

 Propor que os alunos estabeleçam relações entre procedimentos 
diferentes (bem-sucedidos ou não) para a resolução do problema 
(proposta a partir de um painel de soluções). 

 Usar a calculadora para o registro numérico e a descoberta de 
regularidades operatórias em sequência recursivas (ampliando a 
dificuldade).  Ex. qual a regularidade nessa sequência 1, 2, 5,13? 
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(Regularidade: cada elemento da sequência é a soma de todos os 
anteriores mais ele mesmo) 
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Simetria e transformações 
isométricas: reflexão (simetria 
espelhada). 
 
Ideia de congruência entre figuras 
geométricas planas. 

Reconhecer simetria de reflexão em figuras e 
em pares de figuras geométricas planas e 
utilizá-la na construção de figuras 
congruentes, com o uso de malhas 
quadriculadas e de softwares de geometria 

 Propor trabalho com uso de mosaicos geométricos e ladrilhamentos 
de superfícies para percepção de simetrias. 

 Resolver situações problematizadas no qual se necessite compor 
simetrias ou pensar em congruências, para que se encontre uma 
resposta. 

 Trabalhar simetrias com uso de dobraduras, pinturas, recortes e 
colagens, em malhas quadriculadas, por reflexão em espelhos e 
sobreposição de peças congruentes, etc. 

 Trabalhar em conjunto com obras de artistas, como Escher, para 
verificação e análise de simetrias utilizadas pelo autor. 

 Utilizar a investigação matemática para descobrir congruência e 
simetrias nas formas da natureza, em figuras geométricas planas e 
espaciais, com uso de malha quadriculada, GEOPLANO e 
MULTIPLANO, além de softwares de geometria. 

GRANDEZAS 
E MEDIDAS 

Medidas 

 Massa: unidade padrão, múltiplas e 
submúltiplas, relações entre elas e 
transformações mais usuais. 

 Capacidade: unidade padrão, 
múltiplas e submúltiplas, relações 
entre elas e transformações mais 
usuais.  
 
 
 
 
 
 
 

Educação Financeira 

 Consumo ético, consciente e 
responsável: saber gastar, poupar e 
investir (planos financeiros, 
cofrinho, caderneta...) 

Medir e estimar massas e capacidades, 
utilizando unidades de medida padronizadas 
mais usuais, valorizando e respeitando a 
cultura local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolver e elaborar problemas que envolvam 
situações de compra e venda e formas de 
pagamento, utilizando termos como troco e 
desconto, enfatizando o consumo ético, 
consciente e responsável. 

 Identificar grandezas mensuráveis no seu dia-a-dia convencionais 
ou não-convencionais relacionadas a massa e a capacidade. 

 Propor situações de medição com as unidades de medida usuais de 
massa (grama e quilograma), de capacidade (litro e mililitro) em 
diferentes contextos. 

 Usar o quadro de conversões de medidas para fazer as 
transformações entre as unidades de medida de massa e 
capacidade, dando ênfase às mais usuais. 

 Propor situações-problema e situações lúdicas que necessitem de 
transformações de medidas de massa e capacidade mais usuais (l 
para ml, kg para g). 

 Usar projetos didáticos de matemática, bem como a modelagem 
matemática, para o uso prático das unidades de medida de massa 
e capacidade. 
 

 Propor situações para o trabalho com a educação financeira 
envolvendo projetos didáticos de consumo consciente, a 
modelagem matemática e a resolução de problemas. 

 Utilizar a literatura para ampliar o estudo dos conceitos sobre 
consumo ético, consciente e responsável do dinheiro. 

 Trabalhar com ideia de poupança em forma de brincadeira, 
compondo conceitos de caderneta, planos financeiros, 
investimentos etc. 
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 Coleta, classificação, organização e 

descrição de informações e dados 
em gráficos de colunas simples e 
agrupadas, gráficos de barras e 
colunas, gráficos pictóricos e 
gráfico de linha. 

Realizar pesquisa envolvendo variáveis 
categóricas e numéricas e organizar dados 
coletados por meio de tabelas e gráficos de 
colunas simples ou agrupadas, com e sem 
uso de tecnologias digitais. 
 

 Promover pesquisa estatística para a coleta, a classificação, a 
organização e a descrição dos dados coletados em tabelas simples 
e de dupla entrada, em gráficos de colunas simples e agrupadas, 
gráfico de barras e pictóricos. 
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Diferenciação entre variáveis 
categóricas e variáveis numéricas 
relacionada a diversos temas. 

 
 
 
 
Diversidade 

 Leitura de imagens e coleta de 
informações. 

 

Analisar dados apresentados em tabelas 
simples ou de dupla entrada e em gráficos de 
barras ou colunas, pictóricos e de linha, com 
base em informações das diferentes áreas do 
conhecimento, e produzir texto com a síntese 
de sua análise. 
 
 
 
Ler imagens e coletar informações referentes 
ao tema Diversidade. 

 

 Promover estudo estatístico com base em variáveis categóricas e 
numéricas em diversos temas, como por exemplo a diversidade e a 
sustentabilidade. 

 Propor situações de leitura, interpretação e representação de dados 
em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas simples e 
agrupadas, gráficos de barras, gráficos pictóricos e gráficos de 
linhas. 

 Utilizar recursos manipuláveis para a construção dos mais 
diferentes gráficos, assim como recursos tecnológicos. 

 Promover a resolução de problemas com uso de gráficos e tabelas. 

 Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas 

(temáticas como preferência sobre algo, diversidade, meio ambiente 

etc.) e universo de elementos, e organizar dados por meio de 

representações pessoais (listagem, tabelas, desenhos etc.) 
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Matemática 
4º ANO - 4º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 
O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

NÚMEROS 

Sistema de Numeração Decimal 

 Ampliação do campo numérico 
para a 6ª ordem: leitura, escrita, 
comparações e ordenações pelo 
aspecto da grandeza e 
posicionamento. 

 Reta numérica com intervalos 
consecutivos e não-consecutivos 
da 6ª ordem. 

 Composição e decomposição 
numérica polinomial da 6ª ordem 

 Estratégias de contagem: simples, 
por pareamentos, agrupamentos e 
estimativas. 

 
Números racionais 

 Comparação e ordenação de 
frações com uso de reta numérica 
fracionária. 

 Números racionais: representação 
decimal para escrever valores do 
sistema monetário brasileiro. 

 Localização de números 
fracionários na reta numérica 
(intervalos menores e maiores que 
o inteiro).  

 
Cálculo e Problemas envolvendo os 
diferentes significados das 
operações  

 Problemas de contagem: princípio 
multiplicativo (princípio fundamental 
da contagem). 

 Adição e Subtração de números 
naturais de seis ordens, com 
reagrupamentos às ordens 
superiores. 

Ler, escrever, comparar, ordenar, localizar 
(na reta numérica) e analisar números 
naturais até a ordem de centenas de milhar, 
observando as regras do Sistema de 
Numeração Decimal. 
 
Mostrar, por decomposição e composição, 
que todo número natural pode ser escrito por 
meio de adições e multiplicações por 
potências de dez, para compreender o 
sistema de numeração decimal e desenvolver 
estratégias de cálculo. 
 
Reconhecer as frações unitárias mais usuais 
(1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100) como 
unidades de medida menores do que uma 
unidade, utilizando a reta numérica como 
recurso. 
 
Identifica, compara e ordena números 
racionais na forma decimal e fracionária 
estabelecendo relação (de equivalência, de 
ordem, de grandeza) entre eles, utilizando a 
reta numérica e materiais manipulativos como 
suporte. 
 
Reconhecer que as regras do sistema de 
numeração decimal podem ser estendidas 
para a representação decimal de um número 
racional e relacionar décimos e centésimos 
com a representação do sistema monetário 
brasileiro. 
 
 
Resolver e elaborar problemas com números 
naturais envolvendo as ideias da adição e 
subtração, utilizando estratégias diversas, 
como cálculo, cálculo mental e algoritmos, 
além de fazer estimativas do resultado. 

 Propor situações de leitura e escrita numérica, no qual números 
naturais são representados por algarismos, obedecendo as regras 
do SND (da 6ª ordem). 

 Trabalhar com situações de comparação e ordenação de números 
naturais (da 6ª ordem) em situações contextualizadas e com uso da 
reta numérica. 

 Usar a reta numérica para identificar a localizar números naturais 
(representação geométrica do número) num intervalo consecutivo e 
não-consecutivo, bem como realizar aproximações e possíveis 
arredondamentos. 

 Utilizar a reta numérica para reconhecimento da grandeza de um 
número da 6ª ordem (ordem crescente / decrescente, 
antecessor/sucessor). 

 Usar as fichas escalonadas, o material dourado, o ábaco aberto e 
qualquer outro recurso manipulativo para compor e decompor 
números naturais da 6ª ordem e relacioná-los com a sua escrita 
polinomial. 

 Realizar contagens em diferentes situações observando 
agrupamentos, pareamentos e estimativas. 

 Utilizar materiais manipulativos para o ensino de frações, como 
régua de fração, disco fracionários, conjunto de tampinhas etc. 

 Propor situações de cálculo que necessite a utilização das 
propriedades das operações, para a ampliação o repertório de 
estratégias. 

 Promover atividades que contemplem a ordenação e a comparação 
de frações com mesmo denominador e com denominadores 
diferentes, inclusive com uso da reta numérica. 

 Propor atividades com frações menores e maiores do que o inteiro 
(próprias e impróprias) com ênfase nas frações unitárias (1/2, 1/3, 
1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 e 1/10) para composição das demais 
frações próprias e impróprias (com dois pedaços de 2/3, temos 4/3 
– ideia da fração maior que o inteiro). 

 Propor problemas de contagem com o uso de combinações, 
arranjos e permutações (princípio multiplicativo) para o 
desenvolvimento do pensamento matemático, utilizando-se de 
materiais manipuláveis bonecos de papel para combinações de 
roupas, jogos com tabelas de dupla entrada, jogos de tabuleiro para 
realização de combinações simples etc. 
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 Multiplicação de números naturais 
de cinco a seis algarismos por 
outro de dois algarismos 
sem/com reagrupamentos às 
ordens superiores. 

 Divisão exata e não exata de 
números naturais de até seis 
algarismos no dividendo, com 
um algarismo no divisor e com 
quociente inteiro, sem/com 
reagrupamentos no dividendo.  

 Divisão exata de números naturais 
de até três ordens no dividendo, 
por dois algarismos no divisor, e 
quociente inteiro. 

 Ideias do campo aditivo: juntar, 
acrescentar, separar, retirar, 
comparar, completar quantidade 
(da 6ª ordem). 

 Ideias do campo multiplicativo: 
comparação de razões (proporção 
multiplicativa), distribuição 
igualitária/repartição equitativa, 
formação de conjuntos, 
combinação, configuração 
retangular com quantidades (da 6ª 
ordem). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Efetuar cálculos das operações de adição, 
subtração, multiplicação e divisão de números 
naturais por meio de algoritmos 
padronizados. 
 
Resolver e elaborar problemas envolvendo 
diferentes significados da multiplicação 
(adição de parcelas iguais, organização 
retangular e proporcionalidade), utilizando 
estratégias diversas, como cálculo por 
estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

 
Resolver e elaborar problemas de divisão cujo 
divisor tenha no máximo dois algarismos, 
envolvendo os significados de repartição 
equitativa e de medida, utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo 
mental e algoritmos. 
 
 

Resolver, com o suporte de imagem e/ou 
material manipulável, problemas simples de 
contagem, como a determinação do número 
de agrupamentos possíveis ao se combinar 
cada elemento de uma coleção com todos os 
elementos de outra, utilizando estratégias e 
formas de registro pessoais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 Trabalhar com o cálculo das quatro operações em situações 
contextualizadas e lúdicas, assim como jogos e brincadeiras, 
inclusive percebendo que a adição e a subtração são operações 
inversas, assim como a multiplicação é inversa da divisão e vice-
versa. 

 Sempre que possível problematize toda e qualquer situações para 
que se desenvolva o pensamento matemático e se produza 
argumentações a fim de justificá-lo. 

 Realizar atividades de cálculo das operações atendendo as 
seguintes especificações: 
o  Adição com reagrupamentos às ordens superiores (da 6ª 

ordem) 
o Adições com três ou mais parcelas (com e sem 

reagrupamentos) 
o Subtração com reagrupamentos às ordens superiores (da 6ª 

ordem). 
o Adição e subtração como operações inversas (prova real). 
o Multiplicação de números da 6ª ordem, sem/com 

reagrupamentos às ordens superiores, com dois algarismos 
no multiplicador. 

o Divisão exata e não exata (números até 6 ordens) com um 
algarismo no divisor e com quociente inteiro, com e sem 
reagrupamentos no dividendo. 

o Divisão exata (números de até 3 ordens) com dois 
algarismos no divisor e quociente inteiro, sem 
reagrupamentos no dividendo. 

o Multiplicação e divisão como operações inversas (prova real). 

 Promover o estudo das tabuadas na tábua operatória, por meio de 
jogos e desafios, e em atividades que exijam compreensão e 
memorização. 

 Desenvolver estratégias de cálculo mental em diversas atividades. 

 Propor situações de cálculo que necessite a utilização das 
propriedades das operações, para a ampliação o repertório de 
estratégias. 

 Utilizar o painel de soluções semanalmente para a comunicação 
do raciocínio matemático, a ampliação das estratégias de cálculo e 
o desenvolvimento do pensamento matemático e da argumentação. 

 Ideias do campo aditivo (adição e subtração), envolvendo os 
significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e 
completar quantidades (da 6ª ordem), utilizando a decomposição 
numérica e estratégias de resolução (algoritmos, argumentações ou 
justificativas de resolução, esquemas) com/sem uso de material 
dourado. 

 

 
 

 
 

 

 Ideias do campo multiplicativo (multiplicação e divisão), 
envolvendo os significados de comparação de razões (proporção 
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Raciocínio Lógico-matemático 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resolver problemas, enigmas e desafios 
matemáticos que envolvam o raciocínio 
lógico, utilizando estratégias pessoais e 
analisando as dos colegas para construir um 
repertório para si. 

multiplicativa), distribuição igualitária/repartição equitativa, 
formação de conjuntos, combinação, configuração retangular com 
quantidades (da 6ª ordem) utilizando estratégias de resolução 
(algoritmos, argumentações ou justificativas de resolução, 
esquemas, desenhos) com/sem uso de material dourado. 

 Promover o uso de desenhos, esquemas, mapas mentais, entre 
outros recursos e estratégias, na resolução de situações-problema 
em diversos contextos de estudo para que se desenvolva, por meio 
de uma matemática mais visual, mentalidades de crescimento em 
relação a está área de conhecimento. 

 Utilize da literatura como um dos recursos para o ensino dos objetos 
matemáticos. 
 

 Promover o raciocínio lógico-matemático em desafios e enigmas 
matemáticos 

ALGEBRA 

Propriedades da igualdade.  
 
 
 
 
 

Relação de igualdade em sentenças 
numéricas: membros e termos da 
igualdade e suas relações 
operatórias, identificação e 
determinação da incógnita. 

Reconhecer e mostrar, por meio de exemplos, 
que a relação de igualdade existente entre 
dois termos permanece quando se adiciona 
ou se subtrai um mesmo número a cada um 
desses termos. 
 
Determinar o número desconhecido que torna 
verdadeira uma igualdade que envolve as 
operações fundamentais com números 
naturais. 

 Promover o estudo das propriedades da igualdade em situações de 
investigação matemática: 
o Em uma sentença matemática o sinal de igualdade pode ser 

visto como indicador de uma relação de equivalência entre 
seus dois membros. Ex. A expressão 2 + 3 descreve “um 
número que tem 3 unidades mais que dois”, isso equivale a 1 + 
4 descrito como “um número que tem 4 unidades mais que 1” 
(ter três unidades mais que dois e ter quatro unidades mais que 
um significa ter a mesma quantidade total). 

o Somando-se ou subtraindo-se uma mesma quantidade aos dois 
membros da igualdade mantem-se a igualdade. 

o Quando multiplicamos cada um dos membros de uma 
igualdade pelo mesmo número obtemos uma igualdade. 

o Quando dividimos cada um dos membros de uma igualdade por 
um mesmo número (diferente de zero), obtemos outra 
igualdade. 

 Trabalhar com sentenças operatórias propondo o reconhecimento 
de que uma igualdade não se altera quando se adiciona ou se 
subtrai um mesmo número a seus dois termos. Exemplo: 2 + 3 = 4 
+ 1 adicionando 3 a ambos os termos temos: (2 + 3) +3 = (4 + 1) + 
3. 

 Trabalhar com igualdades de modo que se tenha um número 
desconhecido, para ser encontrado, e que a torna verdadeira, 
envolvendo as operações fundamentais com números naturais. Ex.: 
5 + ▲ = 6 + 2. Quanto vale ▲? 
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Simetria de reflexão, rotação e 
translação. 

Reconhecer simetria de reflexão, de rotação 
e de translação em figuras e em pares de 
figuras geométricas planas e utilizá-la na 
construção de figuras congruentes, com o uso 
de malhas quadriculadas e de softwares de 
geometria. 

 Propor trabalho com uso de mosaicos geométricos e ladrilhamentos 
de superfícies para percepção de diferentes simetrias. 

 Perceber as diferentes simetrias em obras de arte, faixas 
decorativas, faixadas de prédios etc. 

 Resolver situações problematizadas no qual se necessite compor 
simetrias ou pensar em congruência, para que se encontre uma 
resposta. 

 Trabalhar simetrias com uso de dobraduras, pinturas, recortes e 
colagens, em malhas quadriculadas, por reflexão em espelhos e 
sobreposição de peças congruentes, etc. 

 Trabalhar em conjunto com obras de artistas, como Escher, para 
verificação e análise de simetrias utilizadas pelo autor. 

 Utilizar a investigação matemática para descobrir congruência e 
simetrias nas formas da natureza, em figuras geométricas planas e 
espaciais, com uso de malha quadriculada, GEOPLANOS e 
MULTIPLANOS, e softwares de geometria. 

GRANDEZAS 
E MEDIDAS 

Medidas 

 Medidas de temperatura em grau 
Celsius: leitura, reconhecimento e 
análise de situações de 
aquecimento global. 

 Medidas de temperatura em grau 
Celsius: construção de gráficos 
para indicar a variação da 
temperatura (mínima e máxima) 
medida em um dado dia ou em uma 
semana. 

 
 
Educação Financeira 

 Uso do sistema monetário 
brasileiro, enfatizando o consumo 
consciente, ético e responsável. 

 Prática de valores: generosidade, 
solidariedade, honestidade, 
coerência, prudência e gratidão. 

Reconhecer temperatura como grandeza e o 
grau Celsius como unidade de medida a ela 
associada e utilizá-lo em comparações de 
temperaturas em diferentes regiões do Brasil 
ou no exterior ou, ainda, em discussões que 
envolvam problemas relacionados ao 
aquecimento global. 
 
Registrar as temperaturas máxima e mínima 
diárias, em locais do seu cotidiano, e elaborar 
gráficos de colunas com as variações diárias 
da temperatura, utilizando, inclusive, planilhas 
eletrônicas. 
 
Resolver e elaborar problemas que envolvam 
situações de compra e venda e formas de 
pagamento, utilizando termos como troco e 
desconto, enfatizando o consumo ético, 
consciente e responsável. 

 Propor situações de medição da temperatura em determinado 
período de tempo, para compor estudo da variação da temperatura 
e a construção de gráficos e tabelas. 

 Reconhecer, em situações de uso, o grau Célsius como unidade de 
medida de temperatura, incluindo pesquisa sobre a história dessa 
unidade. 

 Utilizar instrumentos, como o termômetro, para leitura e registro de 
temperaturas em diversas situações. 

 Propor estudo de situações sobre o aquecimento global, incluindo 
análise das variações de temperatura durante a passagem de 
tempo, na história da humanidade. 

 

 Propor situações para o trabalho com a educação financeira 
envolvendo projetos didáticos de consumo consciente, a 
modelagem matemática e a resolução de problemas. 

 Trabalhar com projetos de valores humanos quando se trata de 
educação financeira, como: generosidade, solidariedade, 
honestidade, coerência, prudência e gratidão. 

 Uso do recurso da literatura para estudo dos conceitos de consumo 
consciente e responsável; 
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 Leitura e interpretação de dados em 

tabelas de dupla entrada e gráficos de 
colunas simples e agrupadas, gráficos 
de barras e colunas, gráficos pictóricos 
e gráfico de linha. 

 
 
Diversidade 

Analisar dados apresentados em tabelas 
simples ou de dupla entrada e em gráficos de 
barras ou colunas, pictóricos e de linha, com 
base em informações das diferentes áreas do 
conhecimento, e produzir texto com a síntese 
de sua análise. 
 
 

 Propor situações de leitura, interpretação e representação de dados 
em tabelas de dupla entrada, gráficos de colunas simples e 
agrupadas, gráficos de barras, gráficos pictóricos e gráficos de 
linhas. 

 Utilizar recursos manipuláveis para a construção dos mais 
diferentes gráficos, assim como recursos tecnológicos. 

 Promover a resolução de problemas com uso de gráficos e tabelas. 

 Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas 

(temáticas como preferência sobre algo, diversidade, meio ambiente 
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 Leitura de imagens e coleta de 
informações. 

Ler imagens e coletar informações referentes 
ao tema Diversidade. 

etc.) e universo de elementos, e organizar dados por meio de 

representações pessoais (listagem, tabelas, desenhos etc.) 
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Matemática 
5º ANO - 1º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 
O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

NÚMEROS 

Sistema de Numeração Decimal 

 Campo numérico até a 6ª ordem: 
leitura, escrita, comparações e 
ordenações pelo aspecto da 
grandeza e posicionamento. 

 Reta numérica com intervalos 
consecutivos e não-consecutivos 
até a 6ª ordem (vizinhos, 
aproximações e arredondamentos). 

 Composição e decomposição 
numérica polinomial até a 6ª 
ordem. 

 Estratégias de contagem: simples, 
por pareamentos, agrupamentos e 
estimativas. 

 
Números racionais 

 Representação fracionária dos 
números racionais: 
reconhecimento, significados, 
leitura e representação, localização 
na reta numérica.  

 Frações equivalentes: conceito e 
representação. 

 Números racionais na forma 
decimal e sua equivalência 
fracionária. 

 
Cálculo e Problemas envolvendo os 
diferentes significados das 
operações  

 Padrões e propriedades 
aritméticas observadas na tábua 
operatória (multiplicativa) para 
estudo e memorização da tabuada. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Ler, escrever, comparar e ordenar números 
naturais até a ordem das centenas de milhão, 
com compreensão das principais 
características do sistema de numeração 
decimal. 
 
Mostrar, por decomposição e composição, 
que todo número natural pode ser escrito por 
meio de adições e multiplicações por 
potências de dez, para compreender o 
sistema de numeração decimal e desenvolver 
estratégias de cálculo. 
 
Identificar e representar frações (menores e 
maiores que a unidade), associando-as ao 
resultado de uma divisão ou à ideia de parte 
de um todo, utilizando a reta numérica como 
recurso. 

 
Identificar frações equivalentes. 
 
Resolver e elaborar problemas simples de 
contagem envolvendo o princípio 
multiplicativo, como a determinação do 
número de agrupamentos possíveis ao se 
combinar cada elemento de uma coleção com 
todos os elementos de outra coleção, por 
meio de diagramas de árvore ou por tabelas. 
 
 
Resolver e elaborar problemas envolvendo as 
ideias da adição e subtração com números 
naturais e com números racionais, cuja 
representação decimal seja finita, utilizando 
estratégias diversas, como cálculo por 
estimativa, cálculo mental e algoritmos. 
 
Resolver e elaborar problemas envolvendo as 
ideias da multiplicação e divisão com 

 Propor situações de leitura e escrita numérica, no qual números 
naturais são representados por algarismos, obedecendo as regras 
do SND (até a 6ª ordem). 

 Usar as fichas escalonadas, o material dourado, o ábaco aberto e 
qualquer outro recurso manipulativo para compor e decompor 
números naturais até a 6ª ordem e relacioná-los com a sua escrita 
polinomial. 

 Trabalhar com a reta numérica com intervalos finitos, 
consecutivos ou não-consecutivos, que permitam a localização 
dos números naturais (até a ordem trabalhada), bem como 
determinar vizinhanças, realizar aproximações e possíveis 
arredondamentos  

 Trabalhar na reta numérica a localização dos números 
fracionários, para a percepção da grandeza numérica desses 
racionais. 

 Promover atividades que contemplem a comparação de frações 
equivalentes, inclusive com uso da reta numérica e representações 
pictóricas. 

 Trabalhar com materiais manipuláveis para o estudo e o 
aprofundamento dos racionais em forma de frações, como os 
discos de frações e as réguas fracionárias. 

 Propor uso de papel quadriculado para o trabalho com frações 
decimais sua relação equivalente com os números decimais. 

 Promover o estudo das tabuadas na tábua operatória, por meio de 
jogos e desafios, e em atividades que exijam compreensão e 
memorização. Exemplo: Simetrias em relação ao eixo diagonal. 
 

 
 

 Desenvolver estratégias de cálculo mental em diversas 
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 Problemas de contagem: princípio 
multiplicativo (princípio fundamental 
da contagem). 

 Adição (inclusive com mais de 
duas parcelas) e subtração de 
números naturais de seis ordens, 
com reagrupamentos às ordens 
superiores. 

 Multiplicação de números 
naturais por outro de dois 
algarismos sem/com 
reagrupamentos às ordens 
superiores. 

 Divisão exata e não exata de 
números naturais (6ª ordem) por 
dois algarismos no divisor e com 
quociente inteiro, sem/com 
reagrupamentos no dividendo.  

 Ideias do campo aditivo: juntar, 
acrescentar, separar, retirar, 
comparar, completar quantidade 
(até a 6ª ordem). 

 Ideias do campo multiplicativo: 
comparação de razões (proporção 
multiplicativa), distribuição 
igualitária/repartição equitativa, 
formação de conjuntos, 
combinação, configuração 
retangular com quantidades (até a 
6ª ordem). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Raciocínio Lógico-matemático 

números naturais e com números racionais 
cuja representação decimal é finita (com 
multiplicador natural e divisor natural e 
diferente de zero), utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo 
mental e algoritmos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolver problemas, enigmas e desafios 
matemáticos que envolvam o raciocínio 
lógico, utilizando estratégias pessoais e 
analisando as dos colegas para construir um 
repertório para si. 

atividades. 

 Propor situações de cálculo que necessite a utilização das 
propriedades das operações, para a ampliação o repertório de 
estratégias. 

 Realizar atividades de cálculo das operações atendendo as 
seguintes especificações: 
o  Adição de números naturais, com reagrupamentos às 

ordens superiores, inclusive com mais de duas parcelas. 
o Subtração de números naturais, com reagrupamentos às 

ordens superiores, incluindo zeros no minuendo e no 
subtraendo. 

o Adição e subtração como operações inversas (prova real). 
o Multiplicação de números naturais, sem/com 

reagrupamentos às ordens superiores, com dois algarismos 
no multiplicador. 

o Divisão exata e não exata de números naturais, com dois 
algarismos no divisor e com quociente inteiro, com e sem 
reagrupamentos no dividendo. 

o Multiplicação e divisão como operações inversas (prova 
real). 

 Propor problemas de contagem com o uso de combinações, 
arranjos e permutações (princípio multiplicativo) para o 
desenvolvimento do pensamento matemático, utilizando-se de 
materiais manipuláveis como bonecos de papel para combinações 
de roupas, jogos com tabelas de dupla entrada, jogos de tabuleiro 
para realização de combinações simples etc. 

 Utilizar o painel de soluções semanalmente para a comunicação 
do raciocínio matemático, a ampliação das estratégias de cálculo e 
o desenvolvimento do pensamento matemático e da argumentação. 

 Sempre que possível problematize toda e qualquer situações 
para que se desenvolva o pensamento matemático e se produza 
argumentações a fim de justificá-lo. 

 

 
 

 

 Promover o uso de desenhos, esquemas, mapas mentais, entre 
outros recursos e estratégias, na resolução de situações-problema 
em diversos contextos de estudo para que se desenvolva, por meio 
de uma matemática mais visual, mentalidades de crescimento 
em relação a está área de conhecimento. 

 Utilize da literatura como um dos recursos para o ensino dos objetos 
matemáticos. 
 

 Promover o raciocínio lógico-matemático em desafios e enigmas 
matemáticos. 
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ALGEBRA 

Propriedades da igualdade e noção 
de equivalência. 
 
 
 

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. 
 
Resolver e elaborar problemas cuja 
conversão em sentença matemática seja uma 
igualdade com uma operação em que um dos 
termos é desconhecido. 
 

 Promover investigações matemáticas em torno das igualdades, 
explorando-as com uso de calculadoras. 

 Promover o estudo das propriedades da igualdade de modo que se 
possa fazer equivalências operatórias.  

      Exemplo: 2 + 5 + 3 = 7 + 4 - 1 
 
                         7    + 3 = 7 +    3  
                              10   =   10 
       São propriedades da igualdade: 

 Em uma sentença matemática o sinal de igualdade pode ser 
visto como indicador de uma relação de equivalência entre 
seus dois membros. Ex. A expressão 2 + 3 descreve “um 
número que tem 3 unidades mais que dois”, isso equivale a 
outra expressão 1 + 4 descrita como “um número que tem 4 
unidades mais que 1” (ter três unidades mais que dois e ter 
quatro unidades mais que um significa ter a mesma quantidade 
total). 

 Somando-se ou subtraindo-se uma mesma quantidade aos 
dois membros da igualdade mantem-se a igualdade. 

 Quando multiplicamos cada um dos membros de uma 
igualdade pelo mesmo número obtemos uma igualdade. 

 Quando dividimos cada um dos membros de uma igualdade por 
um mesmo número (diferente de zero), obtemos outra 
igualdade. 

 Trabalhar com igualdades em atividades que utilizam balanças, na 
ideia de equivalência entre os dois membros. Ex. Quanto pesa cada 
latinha de refrigerante nessa igualdade? 

 
 Propor situações-problema que exijam resolução por meio de 

expressões numéricas, que envolvem igualdades entre seus 
membros.  

 Trabalhar com a resolução e a elaboração de situações-problema, 
cuja sentença matemática seja uma igualdade com um dos termos 
desconhecido. 
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 Plano Cartesiano (1º quadrante): 
conceito e representação da 
localização (uso de letras e números 
na malha, números e números no plano 
cartesiano) utilizando os eixos em 
malha quadriculada ou apenas os eixos 
cartesianos. 

 

Utilizar e compreender diferentes 
representações para a localização de objetos 
no plano, como mapas, células em planilhas 
eletrônicas e coordenadas geográficas, a fim 
de desenvolver as primeiras noções de 
coordenadas cartesianas. 

 

 Trabalhar com diferentes representações para a localização de 

objetos no plano, como mapas, células em planilhas eletrônicas e 

coordenadas geográficas, a fim de desenvolver as primeiras 

noções de coordenadas cartesianas. 

 Propor situações que exijam a interpretação, a descrição, a 

representação e a localização ou movimentação de objetos no 

plano cartesiano (1º quadrante), utilizando coordenadas 
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Plano cartesiano: coordenadas 
cartesianas (1º quadrante) e 
representação de deslocamentos no 
plano cartesiano 

Interpretar, descrever e representar a 
localização ou movimentação de objetos no 
plano cartesiano (1º quadrante), utilizando 
coordenadas cartesianas, indicando 
mudanças de direção e de sentido e giros. 

cartesianas (pares ordenados numéricos), indicando mudanças de 

direção e de sentido e giros.  

Ex.: Observe o objeto que está localizado na malha quadriculada, 

qual é sua posição no plano? Se o movermos 2 para a direita e 1 

para baixo, em que posição ele irá ficar? 

 
 

GRANDEZAS 
E MEDIDAS 

Problemas de medidas de 
comprimento, área, massa, tempo, 
temperatura e capacidade: utilização 
de unidades convencionais e relações 
entre as unidades de medida mais 
usuais. 
 
 
 
 
 
Educação Financeira 

 Problemas utilizando o sistema 
monetário brasileiro, incluindo juros 
simples. 

 Consumo consciente e 
responsável. 

 

Resolver e elaborar problemas envolvendo 
medidas das grandezas comprimento, área, 
massa, tempo, temperatura e capacidade, 
recorrendo a transformações entre as 
unidades mais usuais em contextos 
socioculturais. 
 
 
 
 
 
Resolver e elaborar problemas que envolvam 
situações de compra e venda e formas de 
pagamento, utilizando termos como troco e 
desconto (usando porcentagem), enfatizando 
o consumo ético, consciente e responsável. 

 Propor situações-problemas que envolvam as medidas das 
grandezas: comprimento (incluindo perímetros), massa, 
capacidade, área, tempo e temperatura e as possíveis 
transformações entre suas unidades. 

 Trabalhar com as unidades de medidas das grandezas em 
situações de investigação matemática, projetos didáticos, 
modelagem matemática etc.  

 Retomar explorações realizadas com cédulas e moedas do real, 
bem como resolver problemas que envolvem o Sistema Monetário 
Brasileiro. 

 Propor uso de panfletos e propagandas de produtos nos quais 
sejam possíveis identificar o preço das mercadorias, para análise e 
cálculo de compra e venda, assim como propor pesquisa de preços 
em situações cotidianas e as análises de uso consciente do 
dinheiro.  

 Utilizar a literatura para ampliar o estudo dos conceitos sobre 
consumo consciente e responsável. 

 Trabalhar a importância do consumo consciente e responsável, bem 
como da percepção da necessidade de se trocar moedas com certa 
frequência, pois a falta de troco e a fabricação de novas moedas 
poderão ser evitadas ao mantê-las em circulação. 
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Espaço amostral: análise de chances 
de eventos aleatórios. 
 
 
 
 
 
Diversidade 

 Leitura de imagens e coleta de 
informações. 

Apresentar todos os possíveis resultados de 
um experimento aleatório, estimando se 
esses resultados são igualmente prováveis ou 
não. 
 
 
 
  
Ler imagens e coletar informações referentes 
ao tema Diversidade. 

 Propor situações contextualizadas e problematizadas sobre 
probabilidade, de modo a realizar análise das chances de um evento 
acontecer, em um conjunto total de elementos de certo experimento 
(espaço amostral). 

 Utilizar atividade lúdicas como jogos de trilha, e materiais 
manipulativos como bolinhas coloridas, para a determinação de 
espaço amostral e análise de chances de eventos aleatórios. 

 Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas 

(temáticas como preferência sobre algo, diversidade, meio ambiente 

etc.) e universo de elementos, e organizar dados por meio de 

representações pessoais (listagem, tabelas, desenhos etc.) 
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Matemática 
5º ANO - 2º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 
O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

NÚMEROS 

Sistema de Numeração Decimal 

 Ampliação do campo numérico até 
a 7ª ordem: leitura, escrita, 
comparações e ordenações pelo 
aspecto da grandeza e 
posicionamento. 

 Reta numérica com intervalos 
consecutivos e não-consecutivos 
até a 7ª ordem (vizinhos, 
aproximações e arredondamentos). 

 Composição e decomposição 
numérica polinomial até a 7ª 
ordem. 

 Estratégias de contagem: simples, 
por pareamentos, agrupamentos e 
estimativas. 

 
Números racionais 

 Frações decimais e números 
decimais. 

 Reta numérica dos números 
racionais na forma decimal. 

 Comparação e ordenação de 
números racionais na 
representação decimal e fracionária 
utilizando a noção de equivalência 
entre as representações. 

 Composição e decomposição dos 
números racionais na forma 
decimal finita sob a forma aditiva. 

 
Cálculo e Problemas envolvendo os 
diferentes significados das 
operações  

 Propriedades das operações 
(comutatividade, associatividade 
e elemento neutro) para o 
desenvolvimento de diferentes 

Ler, escrever, comparar e ordenar números 
naturais até a ordem das centenas de milhão, 
com compreensão das principais 
características do sistema de numeração 
decimal. 
 
Mostrar, por decomposição e composição, 
que todo número natural pode ser escrito por 
meio de adições e multiplicações por 
potências de dez, para compreender o 
sistema de numeração decimal e desenvolver 
estratégias de cálculo. 
 
Identificar e representar frações (menores e 
maiores que a unidade), associando-as ao 
resultado de uma divisão ou à ideia de parte 
de um todo, utilizando a reta numérica como 
recurso. 

 
Comparar e ordenar números racionais 
positivos (representações fracionária e 
decimal), relacionando-os a pontos na reta 
numérica. 
Identificar frações equivalentes. 
 
Resolver e elaborar problemas simples de 
contagem envolvendo o princípio 
multiplicativo, como a determinação do 
número de agrupamentos possíveis ao se 
combinar cada elemento de uma coleção com 
todos os elementos de outra coleção, por 
meio de diagramas de árvore ou por tabelas. 
 
Utilizar as propriedades das operações para 
desenvolver estratégias de cálculo tanto de 
números naturais, quanto de números 
racionais. 
 

 Propor situações de leitura e escrita numérica, no qual números 
naturais são representados por algarismos, obedecendo as regras 
do SND (até a 7ª ordem). 

 Usar as fichas escalonadas, o material dourado, o ábaco aberto e 
qualquer outro recurso manipulativo para compor e decompor 
números naturais até a 7ª ordem e relacioná-los com a sua escrita 
polinomial. 

 Usar as fichas escalonadas dos decimais, o material dourado, o 
ábaco aberto e qualquer outro recurso manipulativo para compor e 
decompor números racionais na forma decimal finito (somente com 
escrita aditiva: 0,135= 0,100+0,030+0,005). 

 Trabalhar com a reta numérica com intervalos finitos, 
consecutivos ou não-consecutivos, que permitam a localização 
dos números naturais (até a ordem trabalhada), bem como 
determinar vizinhanças, realizar aproximações e possíveis 
arredondamentos  

 Trabalhar na reta numérica a localização dos números 
fracionários, para a percepção da grandeza numérica desses 
racionais. 

 Promover atividades que contemplem a comparação de frações 
decimais e números decimais em diferentes contextos. 

 Trabalhar com materiais manipuláveis para o estudo e o 
aprofundamento dos racionais em forma de frações, como os 
discos de frações e as réguas fracionárias, inclusive nas 
atividades operatórias com as frações. 

 Propor uso de papel quadriculado para o trabalho com frações 
decimais sua relação equivalente com os números decimais. 

 Promover o estudo das tabuadas, por meio de jogos e desafios, e 
em atividades que exijam compreensão e memorização. 

 Desenvolver estratégias de cálculo mental em diversas 
atividades. 

 Propor situações de cálculo que necessite a utilização das 
propriedades das operações, para a ampliação o repertório de 
estratégias para o campo dos números racionais. 

 Realizar atividades de cálculo das operações atendendo as 
seguintes especificações: 
o  Adição de números naturais, com reagrupamentos às 

ordens superiores, inclusive com mais de duas parcelas. 
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estratégias de cálculo com 
números racionais na forma 
decimal. 

 Problemas de contagem: princípio 
multiplicativo (princípio fundamental 
da contagem). 

 Adição e subtração de números 
naturais (até a ordem trabalhada) 
com reagrupamentos as ordens 
superiores.  

 Multiplicação de números 
naturais (7ª ordem) por outro de 
dois algarismos sem/com 
reagrupamentos às ordens 
superiores. 

 Divisão exata e não exata de 
números naturais (até a 7ª ordem), 
por dois algarismos no divisor, 
com reagrupamentos no dividendo. 

 Adição e subtração de números 
racionais cuja representação 
decimal é finita (uma casa após a 
virgula), sem e com 
reagrupamentos às ordens 
superiores. 

 Adição e subtração de números 
racionais cuja representação é 
fracionária com uso de frações 
equivalentes. 

 Multiplicação de números 
racionais cuja representação 
decimal é finita, por números 
naturais (de uma ordem). 

 Ideias do campo aditivo: juntar, 
acrescentar, separar, retirar, 
comparar, completar quantidade 
(até a 7ª ordem e até dos 
centésimos na parte decimal). 

 Ideias do campo multiplicativo: 
comparação de razões (proporção 
multiplicativa), distribuição 
igualitária/repartição equitativa, 
formação de conjuntos, 
combinação, configuração 
retangular com quantidades (até a 

Resolver e elaborar problemas envolvendo as 
ideias da de adição e subtração com números 
naturais e com números racionais, cuja 
representação decimal seja finita, utilizando 
estratégias diversas, como cálculo por 
estimativa, cálculo mental e algoritmos. 
 
Resolver e elaborar problemas envolvendo as 
ideias da de multiplicação e divisão com 
números naturais e com números racionais 
cuja representação decimal é finita (com 
multiplicador natural e divisor natural e 
diferente de zero), utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo 
mental e algoritmos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Subtração de números naturais, com reagrupamentos às 
ordens superiores, incluindo zeros no minuendo e no 
subtraendo. 

o Adição e subtração como operações inversas (prova real). 
o Multiplicação de números naturais, sem/com 

reagrupamentos às ordens superiores, com dois algarismos 
no multiplicador. 

o Divisão exata e não exata de números naturais, com dois 
algarismos no divisor e com quociente inteiro, com e sem 
reagrupamentos no dividendo. 

o Multiplicação e divisão como operações inversas (prova 
real). 

o Adição e subtração de números racionais cuja 
representação decimal é finita (1,2 + 0,9= 2,1) sem e com 
reagrupamentos às ordens superiores. 

o Adição e subtração de números racionais: frações, 
fazendo uso de frações equivalentes nas sentenças 

operatórias (2 4⁄  +  1 2⁄  = 1) = (1 2⁄  + 1 2⁄ = 1) e decimais finitos 

(5,2 – 3,1 = 2,1) sem reagrupamentos. 
o Multiplicação de números racionais na forma decimal 

finita por números naturais (2,5 x 2 = 5) 

 Propor problemas de contagem com o uso de combinações, 
arranjos e permutações (princípio multiplicativo) para o 
desenvolvimento do pensamento matemático, utilizando-se de 
materiais manipuláveis como bonecos de papel para combinações 
de roupas, jogos com tabelas de dupla entrada, jogos de tabuleiro 
para realização de combinações simples etc. 

 Utilizar o painel de soluções semanalmente para a comunicação 
do raciocínio matemático, a ampliação das estratégias de cálculo e 
o desenvolvimento do pensamento matemático e da argumentação. 

 Sempre que possível problematize toda e qualquer situações 
para que se desenvolva o pensamento matemático e se produza 
argumentações a fim de justificá-lo. 

 Promover o uso de desenhos, esquemas, mapas mentais, entre 
outros recursos e estratégias, na resolução de situações-problema 
em diversos contextos de estudo para que se desenvolva, por meio 
de uma matemática mais visual, mentalidades de crescimento 
em relação a está área de conhecimento. 

 Utilize da literatura como um dos recursos para o ensino dos objetos 
matemáticos. 

 Utilize da literatura como um dos recursos para o ensino dos objetos 
matemáticos. 
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7ª ordem e até dos centésimos na 
parte decimal). 
 

 Raciocínio Lógico-matemático 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Resolver problemas, enigmas e desafios 
matemáticos que envolvam o raciocínio 
lógico, utilizando estratégias pessoais e 
analisando as dos colegas para construir um 
repertório para si. 

 
 

 Promover o raciocínio lógico-matemático em desafios e enigmas 
matemáticos 

ALGEBRA 

Grandezas diretamente 
proporcionais: raciocínio proporcional 
e razão. 
 

Resolver problemas que envolvam variação 
de proporcionalidade direta entre duas 
grandezas, para associar a quantidade de um 
produto ao valor a pagar, alterar as 
quantidades de ingredientes de receitas, 
ampliar ou reduzir escala em mapas, entre 
outros. 
 

 Propor inicialmente o trabalho com grandezas diretamente 
proporcionais, relembrando as relações entre conceito de dobro e 
metade, triplo e terça parte etc. 

 Propor atividades e situações-problema envolvendo o conceito de 
razão que é a comparação entre duas quantidades. Ex.: Em uma 
receita de purê de batatas pede-se 1 cebola e 5 batatas, entre outros 
ingredientes. Qual é a razão da quantidade de batatas para a 
quantidade de cebolas? Para dobrar a receita, quanto de batata e 
de cebola ela precisará, mantendo a mesma razão? 

 Proporcionar experiências vivenciadas entre grandezas diretamente 
proporcionais como: tempo de uma torneira aberta e o volume de 
água em um recipiente, horas de um dia e doses diárias de um 
medicamento, dobrar receitas na produção de bolos para o lanche 
da escola etc. 

 Estimular investigações a respeito da relação de proporção entre 
duas grandezas. Exemplo: o que acontece com o número de rodas, 
quando aumento o número de carros?  

 Propor situações-problema que envolvam o raciocínio proporcional 
em grandezas diretamente proporcionais. 
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Figuras geométricas não-plana 
(poliedros e corpos redondos): 
reconhecimento, representações, 
planificações e características. 

Associar figuras espaciais a suas 
planificações (prismas, pirâmides, cilindros e 
cones) e analisar, nomear e comparar seus 
atributos. 

 Promover análise de diferentes planificações dos sólidos 
geométricos, percebendo as propriedades que os diferenciam dos 
demais. 

 Propor a montagem das representações dos sólidos geométricos, 
por meio de estruturas com palitos, massinhas, caixas de sucatas e 
planificações. 

 Promover estudo das propriedades das figuras geométricas 
espaciais, para que se possa realizar deduções baseadas no 
raciocínio lógico dedutivo;  

 Propor atividades de composição e decomposição das figuras 
geométricas, por empilhamentos de cubos, blocos retangulares (e 
outros prismas) e pirâmides, para desenvolvimento do pensamento 
geométrico. 

 Permitir após cada atividade de análise das propriedades das 
figuras geométricas planas que se realize registro escrito das 
conclusões e dos argumentos utilizados, por palavras, desenhos, 
esquemas e tópicos. 
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GRANDEZAS 
E MEDIDAS 

Noção de volume: associação com os 
sólidos geométricos (empilhamentos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educação Financeira: ética nos 
relacionamentos – rejeição à 
corrupção, negociação justa, 
cumprimento de prazos e valores 
acordados. 

Reconhecer volume como grandeza 
associada a sólidos geométricos e medir 
volumes por meio de empilhamento de cubos, 
utilizando, preferencialmente, objetos 
concretos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolver e elaborar problemas que envolvam 
situações de compra e venda e formas de 
pagamento, utilizando termos como troco e 
desconto (usando porcentagem), enfatizando 
o consumo ético, consciente e responsável.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Utilizar material manipulável, como os cubinhos do material 
dourado, para fazer investigações sobre o volume de blocos 
empilhados e sobre as possibilidades de utilizar um mesmo número 
de cubinhos, em diferentes empilhamentos, para verificação da 
manutenção do volume. 

 Introduzir o cálculo de volume de um prisma pela multiplicação de 
suas dimensões (largura x comprimento x altura) fazendo relações 
com o empilhamento de cubos. 

 Propor a análise do volume de prismas para identificação de que 
existem prismas de mesmo volume, mas dimensões diferentes. 

 Associar o cubinho do material dourado com a unidade de medida 
de volume: 1 cm3, e por meio da contagem de cubinhos em 
empilhamentos, se determine em cm3 o volume do sólido em estudo. 

 Trabalhar com o volume em empilhamentos irregulares, de cubinhos 
do material dourado, em cm3, por meio de contagem de cubinhos. 

 Propor atividades de volume, que utilizem representações em 
desenho de empilhamento de cubos, de modo que não se possa 
conta-los diretamente. Ex.: Quantos cubos há em cada um desse 
empilhamentos? 

a)   b)     c)  
 

 Trabalhar com materiais didáticos diversos, incluindo uso de livros 
literários para tratar de Educação Financeira, de modo que o 
educando entre em contato com diferentes tipos de linguagem, o 
que favorecerá a compreensão dos conceitos trabalhados na ética 
nos relacionamentos, mostrando questões referentes ao combate a 
corrupção, ideia de negócio justo, cumprimento de prazos e acordos 
sobre valores. 

 Trabalhar com preços, panfletos, publicidade, anúncios de produtos 
infantis; propor exercícios de acúmulo, projeção, troco, comparação; 
utilizar moedas em substituição ao material dourado em alguns 
exercícios; trabalhar com adição, subtração, divisão, fração e 
multiplicação de valores; trabalhar medidas de grandeza, tempo, 

custo e preço. 
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 Cálculo de probabilidade de eventos 

equiprováveis 

 
 
 
 

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

 Propor atividades lúdicas para trabalhar com a ideia de eventos 
equiprováveis. Ex.: Com o jogo de dados proponha análise das 
faces e dos números que possuem cada face, relacionando com 
resultados possíveis para um lançamento, de modo que cada 
número tem a mesma chance de sair, por isso são eventos 
equiprováveis. 
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Diversidade 

 Leitura de imagens e coleta de 
informações. 

 
 
 
 
 
Ler imagens e coletar informações referentes 
ao tema Diversidade. 

 Propor situações-problema que envolvam análise de chances de 
eventos aleatórios e o cálculo probabilístico (Se tenho uma roleta 
dividida em 8 partes, sendo 3 amarelas e 5 vermelhas, qual a 
chance de que eu retire a cor amarela em uma jogada? E a cor 
vermelha?) 

 Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas 

(temáticas como preferência sobre algo, diversidade, meio ambiente 

etc.) e universo de elementos, e organizar dados por meio de 

representações pessoais (listagem, tabelas, desenhos etc.) 
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Matemática 
5º ANO - 3º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 
O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

NÚMEROS 

Sistema de Numeração Decimal 

 Ampliação do campo numérico até 
a 8ª ordem: leitura, escrita, 
comparações e ordenações pelo 
aspecto da grandeza e 
posicionamento. 

 Reta numérica com intervalos 
consecutivos e não-consecutivos 
até a 8ª ordem (vizinhos, 
aproximações e arredondamentos). 

 Composição e decomposição 
numérica polinomial até a 8ª 
ordem. 

 
Números racionais 

 Composição e decomposição dos 
números racionais na forma 
decimal finita sob a forma aditiva. 

 Cálculo de porcentagens: 
representação fracionária e 
notação própria (%). 

 
Cálculo e Problemas envolvendo os 
diferentes significados das 
operações  

 Problemas de contagem: princípio 
multiplicativo (princípio fundamental 
da contagem). 

 Adição e subtração de números 
naturais (até a ordem trabalhada). 

 Adição e subtração de números 
racionais cuja representação 
decimal é finita (duas casas após a 
vírgula) sem e com 
reagrupamentos às ordens 
superiores. 

 Adição e subtração de números 
racionais cuja representação é 

Ler, escrever, comparar e ordenar números 
naturais até a ordem das centenas de milhão, 
com compreensão das principais 
características do sistema de numeração 
decimal. 
 
Mostrar, por decomposição e composição, 
que todo número natural pode ser escrito por 
meio de adições e multiplicações por 
potências de dez, para compreender o 
sistema de numeração decimal e desenvolver 
estratégias de cálculo. 
 
Identificar e representar frações (menores e 
maiores que a unidade), associando-as ao 
resultado de uma divisão ou à ideia de parte 
de um todo, utilizando a reta numérica como 
recurso. 

 
Comparar e ordenar números racionais 
positivos (representações fracionária e 
decimal), relacionando-os a pontos na reta 
numérica. 
 
Identificar frações equivalentes. 
 
Associar as representações 10%, 20%, 25%, 
50%, 75% e 100% respectivamente à décima 
parte, quinta parte, quarta parte, metade, três 
quartos e um inteiro, para calcular 
porcentagens, utilizando estratégias 
pessoais, cálculo mental e calculadora, em 
contextos de educação financeira, entre 
outros. 
 
Resolver e elaborar problemas simples de 
contagem envolvendo o princípio 
multiplicativo, como a determinação do 
número de agrupamentos possíveis ao se 

 Propor situações de leitura e escrita numérica, no qual números 
naturais são representados por algarismos, obedecendo as regras 
do SND (até a 8ª ordem). 

 Usar as fichas escalonadas, o material dourado, o ábaco aberto e 
qualquer outro recurso manipulativo para compor e decompor 
números naturais até a 8ª ordem e relacioná-los com a sua escrita 
polinomial. 

 Usar as fichas escalonadas dos decimais, o material dourado, o 
ábaco aberto e qualquer outro recurso manipulativo para compor e 
decompor números racionais na forma decimal finita (somente 
com escrita aditiva: 0,135= 0,100+0,030+0,005). 

 Trabalhar com a reta numérica com intervalos finitos, 
consecutivos ou não-consecutivos, que permitam a localização 
dos números naturais (até a ordem trabalhada), bem como 
determinar vizinhanças, realizar aproximações e possíveis 
arredondamentos  

 Trabalhar com materiais manipuláveis para o estudo e o 
aprofundamento dos racionais em forma de frações, como os 
discos de frações e as réguas fracionárias, inclusive nas 
atividades operatórias com as frações. 

 Propor uso de papel quadriculado para o trabalho com frações 
decimais sua relação equivalente com os números decimais e as 
porcentagens. 

 Promover o cálculo multiplicativo entre números fracionários, 
trabalhando com a ideia de fração como um operador (1 3⁄  de 45, 

½ de ¼), com uso de recursos manipuláveis e registro em forma de 
algoritmos convencionais ou não convencionais. 

 Propor a representação de porcentagens em papel quadriculado, 
fazendo uso de registros próprios, inclusive comparando-as com 
suas frações próprias equivalentes. 

 Promover o cálculo de porcentagem em situações 
contextualizadas e problematizadas, levando em consideração as 
equivalências com as frações próprias e com os números decimais 
(resultantes das frações decimais). 

 Promover o estudo das tabuadas, por meio de jogos e desafios, e 
em atividades que exijam compreensão e memorização. 

 Desenvolver estratégias de cálculo mental em diversas 
atividades. 
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fracionária com uso de frações 
equivalentes. 

 Multiplicação de números 
racionais na forma fracionária e 
fração como operador. 

 Multiplicação de números 
racionais, cuja representação 
decimal é finita, por números 
naturais. 

 Divisão exata e não exata de 
números naturais (8ª ordem), por 
dois algarismos no divisor, com 
reagrupamentos no dividendo. 

 Divisão exata de números 
naturais cujo quociente é decimal 
finito e com uma casa após a 
vírgula. 

 Ideias do campo aditivo: juntar, 
acrescentar, separar, retirar, 
comparar, completar quantidade 
(com números naturais e 
racionais na forma decimal 
finita). 

 Ideias do campo multiplicativo: 
comparação de razões (proporção 
multiplicativa), distribuição 
igualitária/repartição equitativa, 
formação de conjuntos, 
combinação, configuração 
retangular com quantidades (com 
números naturais e racionais na 
forma decimal finita). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Raciocínio Lógico-matemático 

combinar cada elemento de uma coleção com 
todos os elementos de outra coleção, por 
meio de diagramas de árvore ou por tabelas. 
Resolver e elaborar problemas envolvendo as 
ideias da de adição e subtração com números 
naturais e com números racionais, cuja 
representação decimal seja finita, utilizando 
estratégias diversas, como cálculo por 
estimativa, cálculo mental e algoritmos. 
 
Resolver e elaborar problemas envolvendo as 
ideias da de multiplicação e divisão com 
números naturais e com números racionais 
cuja representação decimal é finita (com 
multiplicador natural e divisor natural e 
diferente de zero), utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo 
mental e algoritmos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realizar atividades de cálculo das operações atendendo as 
seguintes especificações: 
o Adição e subtração de números naturais.  
o Adição e subtração como operações inversas (prova real). 
o Adição e subtração de números racionais na forma 

decimal cuja representação é finita (1,2 + 0,95= 2,15) sem e 
com reagrupamentos às ordens superiores. 

o Adição e subtração de números racionais: frações, 
fazendo uso de frações equivalentes nas sentenças 

operatórias (2 4⁄  +  1 2⁄  = 1) = (1 2⁄  + 1 2⁄ = 1). 

o Multiplicação de números naturais, sem/com 
reagrupamentos às ordens superiores, com dois algarismos 
no multiplicador. 

o Divisão exata e não exata números naturais (8ª ordem) 
com dois algarismos no divisor e com quociente inteiro, 
com reagrupamentos no dividendo. 

o Divisão exata de números naturais cujo quociente é 
decimal é finito (2 ÷ 4 = 0,5); (2 ÷ 5 = 0,4); (4 ÷ 8 = 0,5); (2 ÷ 
10= 0,2) e com apenas uma casa após a vírgula.  

o Multiplicação entre números fracionários (1/2 x 1/5 = 1/10 
e ¼ de 20 = 5). 

o Multiplicação de números racionais na forma decimal 
finita por números naturais (2,5 x 2 = 5). 

o Multiplicação e divisão como operações inversas (prova 
real). 

 Propor problemas de contagem com o uso de combinações, 
arranjos e permutações (princípio multiplicativo) para o 
desenvolvimento do pensamento matemático, utilizando-se de 
materiais manipuláveis como bonecos de papel para combinações 
de roupas, jogos com tabelas de dupla entrada, jogos de tabuleiro 
para realização de combinações simples etc. 

 Utilizar o painel de soluções semanalmente para a comunicação 
do raciocínio matemático, a ampliação das estratégias de cálculo e 
o desenvolvimento do pensamento matemático e da argumentação. 

 Sempre que possível problematize toda e qualquer situações 
para que se desenvolva o pensamento matemático e se produza 
argumentações a fim de justificá-lo. 

 Promover o uso de desenhos, esquemas, mapas mentais, entre 
outros recursos e estratégias, na resolução de situações-problema, 
em diversos contextos de estudo, para que se desenvolva, por meio 
de uma matemática mais visual, mentalidades de crescimento 
em relação a está área de conhecimento. 

 Utilize da literatura como um dos recursos para o ensino dos objetos 
matemáticos. 
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 Resolver problemas, enigmas e desafios 
matemáticos que envolvam o raciocínio 
lógico, utilizando estratégias pessoais e 
analisando as dos colegas para construir um 
repertório para si. 

 Promover o raciocínio lógico-matemático em desafios e enigmas 
matemáticos 

ÁLGEBRA 

Problemas envolvendo a partição de 
um todo em duas partes 
proporcionais (ideia de razão). 

Resolver problemas envolvendo a partilha de 
uma quantidade em duas partes desiguais, 
tais como dividir uma quantidade em duas 
partes, de modo que uma seja o dobro da 
outra, com compreensão da ideia de razão 
entre as partes e delas com o todo. 

 Trabalhar com a divisão proporcional em situações que envolvem 
razão. Ex.: Partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, 
de modo que uma seja o dobro da outra, com compreensão da ideia 
de razão entre partes e delas com o todo. 

 Trabalhar com situações reais de partição de quantidades desiguais 
e proporcionais como: fazer suco com uma proporção de 
concentração de suco para água. 

 Estimular os estudantes a fazer observações sistemáticas de 
aspectos quantitativos de modo a investigar, organizar e representar 
informações favorecendo o raciocínio lógico e o espírito 
investigativo. 

 Proponha atividades de exploração à leitura e compreensão de 
dados (que possibilitam a ideia de razão entre as partes com o todo), 
pois elas desenvolvem a percepção de transformar a linguagem 
dissertativa em linguagem matemática simbólica. Ex.: Em cada 10 
crianças, 6 gostam de frutas, 3 não gostam e 1 não come com 
frequência. Num total de 100 crianças, quantas gostam de frutas, 
quantas não gostam e quantas não comeriam com frequência, 
seguindo a mesma razão? 
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Figuras geométricas planas: 

 Polígonos e não-polígonos: 
Características, representações e 
ângulos. 
Classificações dos polígonos em 
quadriláteros e outros polígonos 
(triângulos, pentágonos, hexágonos 
etc.).  
Propriedades dos polígonos: 
atributos definidores e relevantes. 
Polígonos regulares e irregulares. 

 

 Ideia de ampliação e redução de 
figuras planas 
 

Reconhecer, nomear e comparar polígonos, 
considerando lados, vértices e ângulos, e 
desenhá-los, utilizando material de desenho 
ou tecnologias digitais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconhecer a ampliação e a redução de 
figuras planas em malha quadriculada, 
percebendo suas congruências e a 
proporcionalidade entre elas. 

 Trabalhar com a ideia de ângulo como abertura entre dois 
segmentos de reta, determinando sua medida com uso de 
transferidores (observando seu posicionamento correto). 

 Propor o trabalho com recursos manipuláveis para compreensão 
dos tipos de ângulos (agudo, reto e obtuso). 

 Usar atividades, inclusive lúdicas, para a compreensão de ângulos 
congruentes (que possuem a mesma medida). 

 Propor investigações matemáticas frente as figuras geométricas 
planas para a compreensão das suas propriedades (atributos 
relevantes e definidores). 

 Propor a análise e discussões sobre as figuras geométricas planas, 
para identificação dos polígonos e dos não-polígonos, 
caracterizando-os por suas propriedades. 

 Propor o uso de recursos manipuláveis como mosaicos, vitrais, 
TANGRAM, geoplano e multiplano, uso de materiais de desenho 
(réguas, esquadros, compassos), além de recursos tecnológicos 
como softwares de geometria (como o POLY, GEOGEBRA e 
linguagem LOGO) para análise das figuras geométricas planas 
(polígonos). 

 Propor atividades de classificação dos polígonos (regulares e 
irregulares), identificando seus atributos e suas diferentes 
representações. 
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 Usar malhas isométricas para estudo, análise e representação das 
figuras geométricas planas. 

GRANDEZAS 
E MEDIDAS 

Áreas e perímetros de figuras 
poligonais: algumas relações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educação Financeira: consciência 
ambiental – uso racional dos recursos, 
combate ao desperdício, respeito à 
natureza, visão coletiva e humanitária. 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Concluir, por meio de investigações, que 
figuras de perímetros iguais podem ter áreas 
diferentes e que, também, figuras que têm a 
mesma área podem ter perímetros diferentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolver e elaborar problemas que envolvam 
situações de compra e venda e formas de 
pagamento, utilizando termos como troco e 
desconto (usando porcentagem), enfatizando 
o consumo ético, consciente e responsável.  

 

 Promover análise de diferentes áreas com perímetros iguais e de 
diferentes perímetros com áreas iguais, utilizando recursos visuais 
e manipulativos. 

 Utilizar atividades lúdicas para a compreensão das unidades de 
medida de área, como o ladrilhamento de superfícies utilizando 
recorte e colagem, desenho em malha quadriculada, sobreposição 
de polígonos menores sobre polígonos maiores etc. 

 Propor a composição e a decomposição de figuras geométricas 
planas, por meio de quadrados e triângulos, inclusive para 
contagem de área por quadradinhos inteiros ou meio quadradinho e 
por triângulos e perímetros pela contagem do lado dos 
quadradinhos que fazem a vez no contorno na figura plana. 

 Propor situações-problema que contemplem áreas e perímetros em 
contexto de comparação e cálculo (pelo princípio multiplicativo da 
configuração retangular na determinação de áreas). 

 Saber cuidar: trabalhar os cuidados necessários com os materiais 
de uso pessoal e coletivo (caneta, lápis, borracha, papel, caderno, 
giz), o mobiliário e o espaço físico. Propor peças de teatro, 
elaboração de cartazes e panfletos trabalhando o tema com o 
objetivo de conscientizar os alunos sobre a importância de cuidar do 
que é seu e do que é de todos. 

 Reciclar é preciso: organizar na escola a separação do lixo, 
reciclando aquilo que for possível, como papel usado, que pode se 
tornar um porta-retratos ou um livro de receitas feito pelos alunos e 
ser dado de presente às mães no Dia das Mães. Além de trabalhar 
os problemas ambientais causados pelo acúmulo de lixo, é possível 
abordar a preservação de recursos naturais, a inclusão social, a 
oportunidade de geração de renda, a economia de energia, etc. 

 Utilizar a literatura para ampliar o estudo dos conceitos sobre 
desperdício, respeito a natureza, cuidados individuais e coletivos. 
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Coleta, classificação e 
representação de dados em tabelas 
de dupla entrada, gráfico de colunas 
agrupadas, gráficos pictóricos e 
gráfico de linhas e de setores, 
incluindo variáveis categóricas e 
numéricas. 
 
 
 
 
 
 

Realizar pesquisa envolvendo variáveis 
categóricas e numéricas, organizar dados 
coletados por meio de tabelas, gráficos de 
colunas, pictóricos, de linhas e de setores, 
com e sem uso de tecnologias digitais, e 
apresentar texto escrito sobre a finalidade da 
pesquisa e a síntese dos resultados. 
 
Resolve problemas envolvendo interpretação 
e análise de dados apresentados em tabelas 
simples e de dupla entrada e gráficos de 
diferentes tipos. 
 

 Propor pesquisa estatística, ou seja, a identificação, a reunião (ou 
coleta), o tratamento, a análise e a apresentação de dados em 
resposta a certa pergunta ou determinado problema, para 
aprofundar, para além do senso comum, a formulação de 
conclusões neles baseadas. 

 Propor a produção de diferentes tipos de gráficos e tabelas para 
apresentar o resultado de uma pesquisa estatística. 

 Propor, após apresentação de resultados de uma pesquisa 
estatística, a produção de texto sobre as conclusões tiradas a partir 
dela. 

 Estimular os estudantes a expressar suas respostas e sintetizar 
conclusões, utilizando diferentes registros (incluindo tópicos, 
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Diversidade 

 Leitura de imagens e coleta de 
informações. 

 
 
 
Ler imagens e coletar informações referentes 
ao tema Diversidade. 

tabelas, gráficos, esquemas, diagramas) e linguagens (verbal, não-
verbal, semiótica). 

 

 Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas 

(temáticas como preferência sobre algo, diversidade, meio ambiente 

etc.) e universo de elementos, e organizar dados por meio de 

representações pessoais (listagem, tabelas, desenhos etc.) 
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Matemática 
5º ANO - 4º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 
O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

NÚMEROS 

Sistema de Numeração Decimal 

 Ampliação do campo numérico até 
a 9ª ordem: leitura, escrita, 
comparações e ordenações pelo 
aspecto da grandeza e 
posicionamento. 

 Reta numérica com intervalos 
consecutivos e não-consecutivos 
até a 9ª ordem (vizinhos, 
aproximações e arredondamentos). 

 Composição e decomposição 
numérica polinomial até a 9ª 
ordem. 

 Estratégias de contagem: simples, 
por pareamentos, agrupamentos e 
estimativas. 

 
Números racionais 

 Cálculo de porcentagens: 
representação fracionária, decimal 
e notação própria (%). 

 
 
 
 
 
 
 
Cálculo e Problemas envolvendo os 
diferentes significados das 
operações  

 Problemas de contagem: princípio 
multiplicativo (princípio fundamental 
da contagem). 

 Adição e subtração de números 
naturais (até a ordem trabalhada) 

Ler, escrever, comparar e ordenar números 
naturais até a ordem das centenas de milhão, 
com compreensão das principais 
características do sistema de numeração 
decimal. 
 
Mostrar, por decomposição e composição, 
que todo número natural pode ser escrito por 
meio de adições e multiplicações por 
potências de dez, para compreender o 
sistema de numeração decimal e desenvolver 
estratégias de cálculo. 
 
 
 
 
 
 
Identificar frações equivalentes. 
 
Associar as representações 10%, 20%, 25%, 
50%, 75% e 100% respectivamente à décima 
parte, quinta parte, quarta parte, metade, três 
quartos e um inteiro, para calcular 
porcentagens, utilizando estratégias 
pessoais, cálculo mental e calculadora, em 
contextos de educação financeira, entre 
outros. 
 
Resolver e elaborar problemas simples de 
contagem envolvendo o princípio 
multiplicativo, como a determinação do 
número de agrupamentos possíveis ao se 
combinar cada elemento de uma coleção com 
todos os elementos de outra coleção, por 
meio de diagramas de árvore ou por tabelas. 
 

 Propor situações de leitura e escrita numérica, no qual números 
naturais são representados por algarismos, obedecendo as regras 
do SND (até a 9ª ordem). 

 Usar as fichas escalonadas, o material dourado, o ábaco aberto e 
qualquer outro recurso manipulativo para compor e decompor 
números naturais até a 9ª ordem e relacioná-los com a sua escrita 
polinomial. 

 Usar as fichas escalonadas dos decimais, o material dourado, o 
ábaco aberto e qualquer outro recurso manipulativo para compor e 
decompor números racionais na forma decimal. 

 Trabalhar com a reta numérica com intervalos finitos, 
consecutivos ou não-consecutivos, que permitam a localização 
dos números naturais (até a ordem trabalhada), bem como 
determinar vizinhanças, realizar aproximações e possíveis 
arredondamentos  

 Promover atividades que contemplem a comparação de frações 
decimais e números decimais em diferentes contextos, inclusive 
com uso da reta numérica. 

 Trabalhar com materiais manipuláveis para o estudo e o 
aprofundamento dos racionais em forma de frações, como os 
discos de frações e as réguas fracionárias. 

 Propor uso de papel quadriculado para o trabalho com frações 
decimais sua relação equivalente com os números decimais e as 
porcentagens. 

 Promover o cálculo multiplicativo entre números fracionários, 
trabalhando com a ideia de fração como um operador (1 3⁄  de 45, 

½ de ¼), com uso de recursos manipuláveis e registro em forma de 
algoritmos convencionais ou não convencionais. 

 Propor a representação de porcentagens em papel quadriculado, 
fazendo uso de registros próprios, inclusive comparando-as com 
suas frações próprias equivalentes. 

 Promover o cálculo de porcentagem em situações contextualizadas 
e problematizadas, levando em consideração as equivalências com 
as frações próprias e com os números decimais (resultantes das 
frações decimais). 

 Promover o estudo das tabuadas na tábua operatória, por meio de 
jogos e desafios, e em atividades que exijam compreensão e 
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 Adição e subtração de números 
racionais cuja representação 
decimal é finita (até três casas 
após a vírgula) sem e com 
reagrupamentos a ordens 
superiores. 

 Multiplicação de números 
racionais, cuja representação 
decimal é finita, por números 
naturais. 

 Divisão exata de números 
naturais cujo quociente é decimal 
finito com até duas casas após a 
vírgula. 

 Ideias do campo aditivo: juntar, 
acrescentar, separar, retirar, 
comparar, completar quantidade 
(com números naturais e 
racionais na forma decimal 
finita). 

 Ideias do campo multiplicativo: 
comparação de razões (proporção 
multiplicativa), distribuição 
igualitária/repartição equitativa, 
formação de conjuntos, 
combinação, configuração 
retangular com quantidades (com 
números naturais e racionais na 
forma decimal finita). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizar as propriedades das operações para 
desenvolver estratégias de cálculo tanto de 
números naturais, quanto de números 
racionais. 
 
Resolver e elaborar problemas envolvendo as 
ideias da de adição e subtração com números 
naturais e com números racionais, cuja 
representação decimal seja finita, utilizando 
estratégias diversas, como cálculo por 
estimativa, cálculo mental e algoritmos. 
 
Resolver e elaborar problemas envolvendo as 
ideias da de multiplicação e divisão com 
números naturais e com números racionais 
cuja representação decimal é finita (com 
multiplicador natural e divisor natural e 
diferente de zero), utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo 
mental e algoritmos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

memorização. 

 Desenvolver estratégias de cálculo mental em diversas 
atividades. 

 Propor situações de cálculo que necessite a utilização das 
propriedades das operações, para a ampliação o repertório de 
estratégias. 

 Realizar atividades de cálculo das operações atendendo as 
seguintes especificações: 
o Adição e subtração de números naturais. 
o Adição e subtração como operações inversas (prova real). 
o Adição e subtração de números racionais na forma 

decimal cuja representação é finita com até três casas após 
a virgula (1,298 + 0,35= 1,648) 

o Multiplicação de números naturais, com reagrupamentos 
às ordens superiores, com dois algarismos no multiplicador. 

o Divisão exata e não exata de números naturais com dois 
algarismos no divisor e com quociente inteiro, com 
reagrupamentos no dividendo. 

o Multiplicação de números racionais na forma decimal 
finita por números naturais (2,5 x 2 = 5). 

o Divisão exata de números naturais cujo quociente é 
decimal é finito (3 ÷ 4 = 0,75), (35 ÷ 4 = 8,75) e com até duas 
casas após a vírgula. 

o Multiplicação e divisão como operações inversas (prova 
real). 

 Utilizar recursos como o dinheirinho ou fichas de valores para 
desenvolver estratégias de divisão com números racionais na forma 
decimal finita. 

 Propor problemas de contagem com o uso de combinações, 
arranjos e permutações (princípio multiplicativo) para o 
desenvolvimento do pensamento matemático, utilizando-se de 
materiais manipuláveis como bonecos de papel para combinações 
de roupas, jogos com tabelas de dupla entrada, jogos de tabuleiro 
para realização de combinações simples etc. 

 Utilizar o painel de soluções semanalmente para a comunicação 
do raciocínio matemático, a ampliação das estratégias de cálculo e 
o desenvolvimento do pensamento matemático e da argumentação. 

 Sempre que possível problematize toda e qualquer situações 
para que se desenvolva o pensamento matemático e se produza 
argumentações a fim de justificá-lo. 

 Promover o uso de desenhos, esquemas, mapas mentais, entre 
outros recursos e estratégias, na resolução de situações-problema, 
em diversos contextos de estudo, para que se desenvolva, por meio 
de uma matemática mais visual, mentalidades de crescimento 
em relação a está área de conhecimento. 
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Raciocínio Lógico-matemático 

 
 
 
 
Resolver problemas, enigmas e desafios 
matemáticos que envolvam o raciocínio 
lógico, utilizando estratégias pessoais e 
analisando as dos colegas para construir um 
repertório para si. 

 Utilize da literatura como um dos recursos para o ensino dos objetos 
matemáticos. 

 

 Promover o raciocínio lógico-matemático em desafios e enigmas 
matemáticos 

ALGEBRA 

Problemas envolvendo a partição de 
um todo em duas partes 
proporcionais, com uso de 
porcentagens. 

Resolver problemas envolvendo a partilha de 
uma quantidade em duas partes desiguais, 
tais como dividir uma quantidade em duas 
partes, de modo que uma seja o dobro da 
outra, com compreensão da ideia de razão 
entre as partes e delas com o todo. 

 Trabalhar com a divisão proporcional em situações que envolvem 
razão. Ex.: Partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, 
de modo que uma seja o dobro da outra, com compreensão da ideia 
de razão entre partes e delas com o todo. 

 Trabalhar com situações reais de partição de quantidades desiguais 
e proporcionais como: fazer suco com uma proporção de 
concentração de suco para água. 

 Estimular os estudantes a fazer observações sistemáticas de 
aspectos quantitativos de modo a investigar, organizar e representar 
informações favorecendo o raciocínio lógico e o espírito 
investigativo. 

 Proponha atividades de exploração à leitura e compreensão de 
dados (que possibilitam a ideia de razão entre as partes com o todo), 
pois elas desenvolvem a percepção de transformar a linguagem 
dissertativa em linguagem matemática simbólica. Ex.: Em cada 100 
crianças, 60% gostam de frutas, 30% não gostam e 10% não come 
com frequência. Num total de 200 crianças, quantas gostam de 
frutas, quantas não gostam e quantas não comeriam com 
frequência, seguindo a mesma razão? 
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Ampliação e redução de figuras 
poligonais em malhas 
quadriculadas: reconhecimento da 
congruência dos ângulos e da 
proporcionalidade dos lados 
correspondentes. 

Reconhecer a congruência dos ângulos e a 
proporcionalidade entre os lados 
correspondentes de figuras poligonais em 
situações de ampliação e de redução em 
malhas quadriculadas e usando tecnologias 
digitais. 

 Promover situações lúdicas, como pintura em malha quadriculada, 
para a compreensão do conceito de ampliação (aumento do 
tamanho de uma figura mantendo as mesmas proporções) e 
redução (diminuição do tamanho de uma figura mantendo suas 
proporções). 

 Propor investigações de situações de ampliação e redução de 
figuras poligonais observando a congruência de ângulos e a 
proporcionalidade dos lados. 

 Trabalhar com a ideia de escala (razão) para ampliar e reduzir 
figuras poligonais, em situações de desenho em malha 
quadriculada. 

 Promover investigações de figuras deformadas de ampliações e 
reduções não proporcionais. 

GRANDEZAS 
E MEDIDAS 

Educação Financeira:  
responsabilidade social – visão 

Resolver e elaborar problemas que envolvam 
situações de compra e venda e formas de 
pagamento, utilizando termos como troco e 

 Propor pesquisa de preços em situações cotidianas e as análises de 
uso consciente do dinheiro em uma perspectiva de responsabilidade 
social e de defesa sustentável.  
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coletiva, espírito solidário, consciência 
tributária, defesa da sustentabilidade. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

desconto (usando porcentagem), enfatizando 
o consumo ético, consciente e responsável. 

 Feira da troca: a escola pode promover, com os alunos e com os 
pais, no final do ano, a feira da troca: de livros, de brinquedos e 
demais objetos em bom estado de conservação, como roupas, 
sapatos, utilidades domésticas, etc. 

 Propor pesquisa de locais de visitação próximos ao bairro onde a 
escola está situada e locais mais distantes que possam ser 
acessados utilizando o transporte público, como parques, praças, 
museus, casas de cultura, teatros, cinemas, eventos culturais, 
planetários, etc. 

 Utilizar a literatura para ampliar o estudo dos conceitos sobre 
sustentabilidade, responsabilidade social etc. 
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Leitura, interpretação e 
representação de dados em tabelas 
de dupla entrada, gráfico de colunas 
agrupadas, gráficos pictóricos, 
gráfico de setores e gráfico de 
linhas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diversidade 

 Leitura de imagens e coleta de 
informações. 

Interpretar dados estatísticos apresentados 
em textos, tabelas e gráficos (colunas ou 
linhas), referentes a outras áreas do 
conhecimento ou a outros contextos, como 
saúde e trânsito, e produzir textos com o 
objetivo de sintetizar conclusões. 
 
 
Resolve problemas envolvendo interpretação 
e análise de dados apresentados em tabelas 
simples e de dupla entrada e gráficos de 
diferentes tipos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ler imagens e coletar informações referentes 
ao tema Diversidade. 

 Promover debates sobre a interpretação de dados expressos em 
tabelas e gráficos de modo que se estimule a produção de 
argumentos convincentes para justificar seus pontos de vista. 

 Proporcionar a exploração situações relacionadas a gráficos de 
colunas (ou barras) simples e agrupadas, de linhas, pictóricos e de 
setores em múltiplos contextos. 

 Trabalhar com pesquisas coletadas em revistas e jornais e solicitar 
que os estudantes interpretem os dados apresentados e justifiquem 
com argumentos convincentes suas conclusões. 

 Reforçar atividade de leitura e interpretação de gráficos de colunas 
e de linhas, propondo que os estudantes investiguem quando um 
gráfico formará uma reta (apresentando um comportamento, um 
ritmo constante ou monótono) e quando não formará uma reta 
(quando o comportamento ou o ritmo de crescimento não for 
constante ou monótono). 

 Propor análise de diferentes tipos de gráficos, observando 
características de cada um para compreender quando utilizar este 
ou aquele ao expressar resultados estatísticos. 
  

 Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas 

(temáticas como preferência sobre algo, diversidade, meio ambiente 

etc.) e universo de elementos, e organizar dados por meio de 

representações pessoais (listagem, tabelas, desenhos etc.) 
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4.5. Ciências da Natureza 

os dias atuais, estamos envoltos por uma sociedade em que prevalece cada vez mais o 

conhecimento científico e tecnológico, que são característicos da ação humana, 

historicamente construídos e não neutros. O trabalho com as Ciências Naturais assume um 

papel imprescindível para que haja compreensão e intervenção por parte dos cidadãos nos fenômenos 

que ocorrem na natureza. Tal entendimento, bem como os questionamentos que emergem, precisa ser 

realizado já nos anos iniciais, pois nesse nível de ensino os alunos se mostram curiosos, cabendo ao 

professor criar e dar oportunidades para essa prática que auxiliará na construção dos conhecimentos. 

(FABRI e SILVEIRA, 2011). 

Nesse sentido a BNCC (p.317, 2017) reforça que: 

A sociedade contemporânea está fortemente organizada com base no desenvolvimento 

científico e tecnológico. Da metalurgia, que produziu ferramentas e armas, passando 

por máquinas e motores automatizados, até os atuais chips semicondutores, ciência e 

tecnologia vêm se desenvolvendo de forma integrada com os modos de vida que as 

diversas sociedades humanas organizaram ao longo da história. No entanto, o mesmo 

desenvolvimento científico e tecnológico que resulta em novos ou melhores produtos e 

serviços também pode promover desequilíbrios na natureza e na sociedade. Para 

debater e tomar posição sobre alimentos, medicamentos, combustíveis, transportes, 

comunicações, contracepção, saneamento e manutenção da vida na Terra, entre muitos 

outros temas, são imprescindíveis tanto conhecimentos éticos, políticos e culturais 

quanto científicos. Isso por si só já justifica, na educação formal, a presença da área 

de Ciências da Natureza, e de seu compromisso com a formação integral dos alunos. 

Este cenário está a exigir que o professor assuma uma concepção pedagógica de trabalho com a 

área de Ciências da Natureza que ultrapasse ensinar conceitos e definições, os quais, muitas vezes, fogem 

da compreensão dos alunos. Necessário se faz garantir aos alunos uma Alfabetização Científica e 

Tecnológica (ACT) capaz de promover significado para o aluno e este possa compreender as razões para 

a apropriação dos conhecimentos trabalhados.  

Ahlert (2007, p.2) defende que há necessidade presente de formar cidadãos conscientes das 

implicações sociais da ciência e da tecnologia. Para tanto, o docente precisa levar os alunos para o 

desenvolvimento de um pensamento científico mais crítico que não se restrinja a ensinar o aluno a ler e 

resolver problemas. 

Isso implica considerar que hoje não basta aos alunos fazer contas, mas os mesmos devem  

desenvolver a capacidade de  analisar dados, fatos e situações, conhecer o conjunto de serviços e de 

instituições que existem nas sociedades aos quais os cidadãos podem e devem recorrer; a capacidade de 

relatar, saber o que está acontecendo, perceber o contexto e ser capaz de transmitir isso para os outros; 

capacidade de gestão participativa e não mais apenas entender as tarefas, capacidade de entender 

processos mais amplos; capacidade de receber criticamente os meios de comunicação, de perceber as 

N 

364



 

 
Referenciais Curriculares de Ciências da Natureza   
 

manipulações desses meios e ter um distanciamento crítico, pois uma notícia não pode ser um comentário 

manipulador; capacidade de saber distinguir entre aquilo que é real e aquilo que é manipulação. 

Ao longo do Ensino Fundamental, a área de Ciências da Natureza tem um compromisso com o 

desenvolvimento do letramento científico133, nesse sentido conforme a BNCC “aprender ciência não é 

a finalidade última do letramento, mas sim, o desenvolvimento da capacidade de atuação no e sobre o 

mundo, importante ao exercício pleno da cidadania. ” (BNCC, p.317,2017) 

Nessa perspectiva, a área de Ciências da Natureza, por meio de um olhar articulado de diversos 

campos do saber, precisa assegurar aos alunos do Ensino Fundamental o acesso à diversidade de 

conhecimentos científicos produzidos ao longo da história, bem como a aproximação gradativa aos 

principais processos, práticas e procedimentos da investigação científica. (BNCC, p.317,2017) 

Sendo assim, é importante salientar a necessidade da mudança na forma de organizar o ensino 

deste componente, em todos os níveis de ensino, de forma a conduzir o educando para refletir sobre a 

velocidade das transformações científicas e tecnológicas e os efeitos desse avanço no dia a dia dos Seres 

Humanos.  

Não se trata só de uma alfabetização científica que tenha a função restrita de mobilizar o aluno, 

motivar, mas uma alfabetização científica que dê suporte para que as questões pertinentes à Ciência 

sejam realmente abordadas em sala de aula, para que assumam uma postura crítica diante de tais 

conhecimentos, transformando as informações recebidas em conhecimentos práticos e teóricos (FABRI 

e SILVEIRA, 2012, p.25) 

Assim, para que o aluno adquira uma postura de questionamento, os professores das séries 

iniciais precisam ouvir seus educandos, e refletir com eles sobre os conhecimentos trazidos de seu 

ambiente familiar e ou de convivência, pois sabemos que as crianças ao chegarem nos espaços 

sistematizados de aprendizagem, já trazem em sua bagagem conhecimentos e vivências que não podem 

ser deixados de lado ou ignorados pelo professor, as crianças são curiosas por natureza e vão à busca de 

respostas para essas curiosidades. Portanto os questionamentos, os saberes e as inquietudes dos alunos 

não podem ser ignorados, eles precisam ser refletidos, analisados e por que não, confrontados com o 

saber historicamente produzido pela humanidade. Paulo Freire em seu livro, Pedagogia da Autonomia, 

já ponderava sobre o respeito aos saberes dos educandos 

Por isso mesmo, pensar certo coloca o professor ou, mais amplamente, a escola, o dever de não 

só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes populares, chegam a ela saberes 

socialmente construídos na prática comunitária – mas também, (...) discutir a razão de ser de alguns 

desses saberes com relação ao ensino dos conteúdos. Porque não aproveitar a experiência que tem os 

alunos de viver em áreas da cidade descuidada pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição 

                                                           
133 O letramento científico envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo (natural, social e tecnológico), mas 

também de transformá-lo com bases nos aportes teóricos e processuais das ciências. (BNCC, p.317, 2017) 
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dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, os lixões e os riscos que 

oferecem à saúde das gentes (...) (Freire, 1996, p. 30) 

Partindo do exposto, podemos afirmar que o professor, nesse sentido, precisa ser o mediador do 

conhecimento entre a cultura do cotidiano e o saber sistematizado. Valorizar e promover o diálogo entre 

os conceitos formados no dia a dia com o conhecimento da escola faz com que o aluno supere conceitos 

equivocados, compreenda e faça relações com outros conceitos. Assim “a cultura primeira e o 

conhecimento sistematizado convivem e se alimentam mutuamente, tanto nos indivíduos como na 

organização social contemporânea, ocupando papéis diferenciados” (DELIZOICOV, ANGOTTI e 

PERNAMBUCO, 2007, apud PARANÀ, 2010). 

O ensino das Ciências da Natureza tem como função apresentar, trabalhar e refletir sobre a 

realidade de ontem, de hoje, e perspectivas futuras, em toda sua complexidade, abordando tanto os 

conceitos científicos, como também os conflitos sociais, econômicos e éticos envolvidos, levando em 

consideração o momento histórico em que vivemos. A sociedade mudou e a escola precisa perceber essa 

mudança para, posteriormente, mudar sua postura e nesse contexto o professor precisa ser um intelectual 

transformador. Para D’ Ambrósio (1998, p. 239), “o grande desafio para a educação é colocar em prática 

hoje o que vai servir para o amanhã”. 

Segundo a UNESCO (2005, p.4): 

O ensino de Ciências na escola deve proporcionar conhecimentos individuais e 

socialmente necessários para que cada cidadão possa administrar a sua vida cotidiana 

e se integrar de maneira crítica e autônoma à sociedade a que pertence. Deve, ainda, 

levar crianças e jovens a se interessar pelas áreas científicas e incentivar a formação 

de recursos humanos qualificados nessas áreas. 

Para que nossas crianças possam formar conceitos e agir no seu cotidiano em seus ambientes de 

convivência, pondo em prática e fazendo a relação entre os conhecimentos adquiridos na escola e a 

realidade vivenciada, assim como tomando atitudes condizentes com sua formação, o professor deve 

encontrar um ponto de partida para suas aulas, relacionados à disciplina de Ciências da Natureza. 

Dessa forma, o processo investigativo deve ser entendido como elemento central na formação 

dos estudantes, em um sentido mais amplo, e cujo desenvolvimento deve ser atrelado a situações 

didáticas planejadas ao longo de toda a educação básica, de modo a possibilitar aos alunos revisitar de 

forma reflexiva seus conhecimentos e sua compreensão acerca do mundo em que vivem. (BNCC, p.318, 

2017) 

Muitos professores, dos anos iniciais do Ensino Fundamental, partem do princípio de que é 

preciso primeiro o aluno aprender a ler e escrever, para depois aprender Ciências. Essa ideia precisa ser 

desconstruída, pois a criança pode aprender Ciências e aprender a ler e escrever, de forma integrada, a 

partir dos conteúdos da área de Ciências da Natureza. A variedade e a riqueza dos temas relacionados a 

essa área do conhecimento do conhecimento são chamativos para o desenvolvimento do trabalho com a 

leitura e a escrita.  
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Cabe ao professor “organizar situações de aprendizagem partindo de questões que sejam 

desafiadoras, e reconhecendo a diversidade cultural, estimulem o interesse e a curiosidade científica dos 

alunos e possibilitem definir problemas, levantar, analisar e representar resultados, comunicar 

conclusões e propor intervenções”. (BNCC, p.318,2017) 

Os alunos precisam ser progressivamente estimulados e apoiados no planejamento e na 

realização cooperativa das atividades investigativas, bem como no compartilhamento dos resultados 

dessas investigações. Não significa realizar atividades seguindo, necessariamente, um conjunto de etapas 

predefinidas, tampouco se restringir à mera manipulação de objetos ou realização de experimentos em 

laboratório. (BNCC, p.318, 2017) 

De um modo geral, o Ensino de Ciências requer do professor que ele saiba direcionar o trabalho 

com seus alunos, rompendo com o ensino tradicional, ensino esse exaustivo, preparando as atividades e 

avaliando-os (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 2006). Isso em prol de uma aprendizagem que proporcione 

um ensino de melhor qualidade, fazendo com que eles venham a se tornar cidadãos conscientes. 

Auler (2007) mencionava que já nos anos iniciais do Ensino Fundamental, as disciplinas acabam 

se constituindo em compartimentos estanques. Segundo o autor, havia uma desvinculação entre o 

“mundo da escola” e o “mundo da vida”, não havendo conexões entre esses dois mundos. 

É preciso fazer tal conexão entre o que se aprende na escola e a vida, vivenciando e aplicando o 

que está sendo estudado, não apenas devolvendo fórmulas e conceitos sem terem um significado. 

O eixo central do trabalho pedagógico para articular o que se aprende na escola e a vida é o 

processo investigativo, atrelado a situações nas quais os alunos possam:  
 

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o conhecimento 

científico como provisório, cultural e histórico. 

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da Natureza, bem 

como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir 

segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do 

trabalho, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática 

e inclusiva. 

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo 

natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações que se estabelecem 

entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções 

(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das Ciências da Natureza. 

4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas 

tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles 

relativos ao mundo do trabalho. 

5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e 

defender ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o 

respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos 

sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. 

6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se 

comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas das 

Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. 

7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo- se na diversidade 

humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das Ciências 

da Natureza e às suas tecnologias. 
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8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência 

e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar decisões 

frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e 

coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. 
 

(BNCC, p. 322,2017) 

Diante do exposto, para organizar esse conhecimento e para melhor orientar o professor na 

escolha dos conteúdos, foi necessário organizar a estrutura da área de ensino Ciências da Natureza nas 

três unidades temáticas que se repetem ao longo de todo o Ensino Fundamental: Matéria e Energia, 

Vida e Evolução e Terra e Universo, assim como os objetos de conhecimento de cada unidade temática. 

 

 Matéria e Energia 

A unidade temática Matéria e Energia contempla o estudo de materiais e suas transformações, 

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

natureza da matéria e os diferentes usos da energia. 

Dessa maneira, nessa unidade estão envolvidos estudos referentes à ocorrência, à utilização e ao 

processamento de recursos naturais e energéticos empregados na geração de diferentes tipos de energia 

e na produção e no uso responsável de materiais diversos. 

Discute-se, também, a perspectiva histórica da apropriação humana desses recursos, com base, 

por exemplo, na identificação do uso de materiais em diferentes ambientes e épocas e sua relação com 

a sociedade e a tecnologia. 

Nos anos iniciais, as crianças já se envolvem com uma série de objetos, materiais e fenômenos 

em sua vivência diária e na relação com o entorno. Tais experiências são o ponto de partida para 

possibilitar a construção das primeiras noções sobre os materiais, seus usos e suas propriedades, bem 

como sobre suas interações com luz, som, calor, eletricidade e umidade, entre outros elementos. Além 

de prever a construção coletiva de propostas de reciclagem e reutilização de materiais, estimula-se ainda 

a construção de hábitos saudáveis e sustentáveis por meio da discussão acerca dos riscos associados à 

integridade física e à qualidade auditiva e visual. Espera-se também que os alunos possam reconhecer a 

importância, por exemplo, da água, em seus diferentes estados, para a agricultura, o clima, a conservação 

do solo, a geração de energia elétrica, a qualidade do ar atmosférico e o equilíbrio dos ecossistemas. 

 Vida e Evolução 

A unidade temática Vida e Evolução propõe o estudo de questões relacionadas aos seres vivos 

(incluindo os Seres Humanos), suas características e necessidades, e a vida como fenômeno natural e 

social, os elementos essenciais à sua manutenção e à compreensão dos processos evolutivos que geram 

a diversidade de formas de vida no planeta. Estudam-se características dos ecossistemas destacando- se 

as interações dos seres vivos com outros seres vivos e com os fatores não vivos do ambiente, com 

destaque para as interações que os Seres Humanos estabelecem entre si e com os demais seres vivos e 

elementos não vivos do ambiente. Abordam-se, ainda, a importância da preservação da biodiversidade 

e como ela se distribui nos principais ecossistemas brasileiros. 
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Nos anos iniciais, as características dos seres vivos são trabalhadas a partir das ideias, 

representações, disposições emocionais e afetivas que os alunos trazem para a escola. Esses saberes dos 

alunos vão sendo organizados a partir de observações orientadas, com ênfase na compreensão dos seres 

vivos do entorno, como também dos elos nutricionais que se estabelecem entre eles no ambiente natural. 

 Terra e Universo 

Nessa unidade temática, busca-se a compreensão de características da Terra, do Sol, da Lua e de 

outros corpos celestes– suas dimensões, composição, localizações, movimentos e forças que atuam entre 

eles. Ampliam-se experiências de observação do céu, do planeta Terra, particularmente das zonas 

habitadas pelo Ser Humano e demais seres vivos, bem como de observação dos principais fenômenos 

celestes. Além disso, ao salientar que a construção dos conhecimentos sobre a Terra e o céu se deu de 

diferentes formas em distintas culturas ao longo da história da humanidade, explora-se a riqueza 

envolvida nesses conhecimentos, o que permite, entre outras coisas, maior valorização de outras formas 

de conceber o mundo, como os conhecimentos próprios dos povos indígenas originários.  

Os estudantes dos anos iniciais se interessam com facilidade pelos objetos celestes, muito por 

conta da exploração e valorização dessa temática pelos meios de comunicação, brinquedos, desenhos 

animados e livros infantis. Dessa forma, a intenção é aguçar ainda mais a curiosidade das crianças pelos 

fenômenos naturais e desenvolver o pensamento espacial a partir das experiências cotidianas de 

observação do céu e dos fenômenos a elas relacionados. A sistematização dessas observações e o uso 

adequado dos sistemas de referência permitem a identificação de fenômenos e regularidades que deram 

à humanidade, em diferentes culturas, maior autonomia na regulação da agricultura, na conquista de 

novos espaços, na construção de calendários etc. 
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1º ANO - 1º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

MATÉRIA E 
ENERGIA 

Características dos materiais; 

Materiais de uso cotidiano, 

como madeira, vidro, metal, 

plástico e tecidos e suas 

características físicas; 

Noções das propriedades dos 
materiais; 
 
Objetos de uso cotidiano 
elaborados com esses 
materiais. 

Reconhecer os materiais 
utilizados no dia a dia (madeira, 
ferro, vidro, papel, plástico, 
entre outros) que compõem os 
objetos de uso cotidiano, 
identificando suas 
características e funções em 
diferentes épocas. 
 
Investigar, por meio dos órgãos 
dos sentidos, as propriedades 
dos materiais (cor, brilho, odor, 
sabor, textura, condução de 
calor, forma, entre outros) 
utilizados no cotidiano. 
 
Comparar características de 
diferentes materiais (artificiais e 
sintéticos) presentes em objetos 
de uso cotidiano, discutindo sua 
origem, os modos como são 
descartados e como podem ser 
usados de forma mais 
consciente. 

Levar para sala diferentes objetos como: (jarra de 

vidro, papel, algo de plástico, prego, colher de pau) 

para observação e manuseio pelos alunos a fim de 

verificarem a sua composição. Observar o que está ao 

seu redor. Propor questionamentos: De que todas 

essas coisas são feitas? Sempre utilizamos o mesmo 

material? Pode-se fazer um mural com os diferentes 

objetos, indicando de que são feitos. 

 

Utilizar como ponto de partida uma brincadeira o qual 

terão de descobrir que materiais estão dentro de uma 

caixa utilizando os sentidos para descobrir. 

Brincadeira: O que é, o que é? Partindo dos sentidos, 

explorar a propriedade de diferentes materiais. (Copo 

com gelo, algo quente, macio, duro, sabor). Aproveitar 

para discutir algumas deficiências: a visual, auditiva. 
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VIDA E EVOLUÇÃO 

Seres vivos (plantas e 
animais) e o ambiente; 
 
Ciclo de vida; 
 
Características de 
preservação do meio 
ambiente; 
 
Animais: características, 
alimentação, locomoção, 
habitat (domésticos e 
selvagens); 
 
Plantas: partes da planta; 
 
Dependência dos seres vivos 
em relação ao ar, água e solo. 

Identificar as semelhanças e 
diferenças dos seres vivos. 
 
Perceber que os seres vivos 
passam por mudanças que 
obedecem uma ordem e que 
são comuns a todos. 
 
Reconhecer as principais 
características (respiração, 
nutrição, crescimento, 
mobilidade etc.) dos animais e 
plantas e relacioná-las com o 
ambiente. 
 
Compreender a importância dos 
elementos naturais (água, solo, 
luz e ar) para os seres vivos. 

Apresentar figuras de animais e plantas e/ou 

miniaturas para que os alunos manuseiem e seja 

trabalhado as características dos mesmos. Como 

sugestão, montar um álbum com fotos de animais. 

Solicitar fotos dos alunos e/ou recortes de pessoas de 

revistas para que percebam as mudanças que ocorrem 

no desenvolvimento das pessoas e ou animais. 

Iniciar o trabalho com experiências. Como sugestão 

pode-se plantar feijões e ou mostarda. Deixá-la em 

ambiente natural, com água, luz, solo e ar e outra 

confinada em um local fechado, escuro. Nessa 

experiência poderá ser observado a dependência dos 

seres vivos em relação a água, ar, solo. 

TERRA E UNIVERSO 

Sequência de dias e noites; 

Semanas, meses e anos; 

Surgimento do Universo; 

Sistema Solar: Sol, Lua e 

estrelas. 

Conhecer o Sistema Solar (Sol, 
Lua, estrelas, constelações). 
 
Selecionar exemplos de como a 
sucessão de dias e noites 
orienta o ritmo de atividades 
diárias de seres humanos e de 
outros seres vivos. 
 
 Observar elementos 
constituintes do céu durante o 
dia e durante a noite. 

Verificar os conhecimentos prévios que os alunos 

possuem sobre o Sistema Solar, como possíveis 

noções de formato dos planetas, órbita e sua relação 

com o ano, rotação coma relação com o dia. 

Trabalhar com as questões de dias, meses, anos, por 

meio de um calendário. 

Levantar os conhecimentos prévios dos alunos 

fazendo perguntas como: Desde a hora que vocês 

levantam até a hora que vão para a cama, a luz do sol 

é sempre igual? Como se chama a parte do dia até a 

hora do almoço? E a parte do dia desde o almoço até 

a hora do jantar? 
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1º ANO - 2º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

MATÉRIA E 
ENERGIA 

Noções de sustentabilidade: 

uso e consumo dos materiais; 

Reciclagem e logística 

reversa. 

Despertar nos alunos o 
consumo consciente, 
orientando sobre as atitudes 
dos 5 Rs (Repensar, Reduzir, 
Recusar, Reutilizar e Reciclar). 
 
Desenvolver ações que 
contribuam com a conservação 
do ambiente, percebendo a 
importância da separação dos 
resíduos sólidos, da coleta 
seletiva e da redução da 
geração dos resíduos. 
 
Identificar tecnologias que 
contribuam para minimizar os 
problemas ambientais (por 
exemplo: filtros nas chaminés 
de fábricas, catalisadores nos 
escapamentos de automóveis, 
reciclagem do vidro, metal e 
plástico, entre outros). 
 
Conhecer o processo da 
logística reversa. 
 
Compreender o conceito de 
obsolescência programada. 
(durabilidade). 

Construir um brinquedo com material alternativo. 

Explorar que eles iriam para o lixo e que muitos 

brinquedos podem ser construídos reutilizando 

materiais. 

Apresentar um rádio ou relógio que funcione com 

pilhas e aproveitar para conversar com os alunos sobre 

a destinação desse material. Pode-se explorar como 

deve ser a destinação desses materiais por meio da 

leitura de reportagens e vídeos. 

Realizar uma sondagem com os alunos verificando 

quantos alunos fazem a separação de resíduos em sua 

casa. Explorar os dados levantados conscientizando-

os em prol de ações que visem à conservação do 

ambiente. 

Apresentar situações (fumaça de carros, de chaminés, 

entre outras) que contribuam para aumentar a poluição 

do ambiente por meio de vídeos ou leituras de 

reportagens. E, apresentar também vídeos e 

reportagens que demonstrem ações que vieram a 

solucionar a diminuição desses problemas 

diagnosticados. Fazer um paralelo das duas situações. 

Realizar aula-passeio a uma cooperativa de 

reciclagem. Caso não seja possível o professor pode 

fazer uma pesquisa de vídeos sobre o funcionamento 

da mesma. 
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Fazer um diagnóstico das concepções prévias dos 

alunos em relação ao destino que dão as pilhas, 

lâmpadas, baterias de celulares em seus lares. Utilizar 

vídeos que apresentem a logística reversa de algum 

produto. 

VIDA E EVOLUÇÃO 

Respeito à diversidade; 

Corpo humano; 

Higiene. 

Observar as semelhanças e 
diferenças entre as pessoas 
com e ou sem deficiência: 
visual, física e auditiva. Assim 
como alternativas de adaptação 
para as pessoas com tal 
deficiência, assim como o 
respeito por essas pessoas. 
(Libras e Braille). 
 
Localizar, nomear e representar 
graficamente (por meio de 
desenhos) partes do corpo 
humano e explicar suas 
funções, percebendo as 
mudanças que já aconteceram 
em si mesmo desde que 
nasceu.  

Questionar os alunos sobre os conhecimentos que 

possuem em relação às pessoas que possuem alguma 

deficiência? Se conhecem? Onde viram? Que tipo de 

deficiência possui? Indica-se realizar uma brincadeira 

vendando os olhos dos alunos e solicitando que 

realizem uma atividade como caminhar. 

Trabalhar com o livro: “Tudo bem ser diferente” (Todd 

Parr), assim como os alunos podem fazer o auto-

retrato de si mesmos. O poema: “Na minha escola todo 

mundo é igual” (Rossana Ramos. Cortez, 2008) 

também é uma ótima sugestão de trabalho para 

enfocar as diferenças134. 

Levar um espelho para que as crianças compartilhem 

esse objeto. Cada aluno por vez pode se observar e 

dizer uma característica que considere única (formato 

dos olhos, cílios longos ou curtos, pintas...). 

Realizar a experiência: Mãos limpa, mãos sujas135. 

Espera-se que os alunos tenham notado que a luva do 

aluno 2, por mais que estivesse limpa no começo, se 

sujou ao encostar nos mesmos lugares em que o aluno 

1 tinha encostado. 

Questionar sobre o hábito que possuem em lavar ou 

não as mãos após o uso do banheiro. De posse desses 

                                                           
134 Poema: Lá na minha escola, cada um tem seu jeito. Tem criança gorda, magra, alta, baixa, rica e pobre, mas todas são importantes como prata, ouro e cobre. Tem nordestino, sulista, carioca, 
mineiro, amazonense, goiano, tem paulista e estrangeiro. Que bom se todo mundo pudesse entender direito que tudo fica mais fácil sem o tal de preconceito. 
135 Mãos limpas e mãos sujas: Materiais: Tinta, 2 pares de luvas descartáveis e folhas de sulfite. Como fazer? Sortear dois alunos para colocarem as luvas. O professor fixará as folhas de papel nos 
lugares onde colocamos as mãos quando saímos do banheiro. O aluno 1 vai passar a tinta nas luvas e percorrer o caminho indicado pelo professor, colocando as mãos nas folhas ao longo do 
caminho. Logo depois o aluno 2 deverá pôr luvas limpas. Ele deve percorrer o mesmo caminho do aluno 1, colocando as mãos exatamente nos mesmos lugares do aluno anterior. 
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questionamentos, fazer uma explanação em relação à 

preservação da saúde. As doenças causadas por 

bactérias, fungos, vírus. Pode-se também trazer a 

situação de um ônibus lotado com as janelas todas 

fechadas. A carteira de vacinação também pode ser 

trabalhada (um modelo, pois se trata de um documento 

que precisa ter um certo cuidado). 

TERRA E UNIVERSO 
Recursos para visualização 

dos astros. 

Conhecer os recursos usados 
para visualização dos astros 
(luneta, telescópio, lupas) e a 
evolução desses recursos. 

Pode-se trazer para sala de aula recursos como: 

luneta, lupa e telescópio para que observem, assim 

como a exibição de vídeos que apresentem a evolução 

desses recursos. 
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Ciências da Natureza 
1º ANO - 3º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

MATÉRIA E 
ENERGIA 

Energia natural e renovável. 

Explicar a diferença entre energia 
natural renovável e não renovável 
conscientizando-lhes de que mesmo 
utilizando as fontes renováveis de 
energia é possível haver danos 
ambientais como no caso das 
hidrelétricas. 

Questionar os alunos sobre como eles fazem 
para ir à escola. Analisar as possíveis respostas, 
tais como: de carro, de Van, a pé, de ônibus, de 
motocicleta, de bicicleta, etc. Comentar sobre os 
tipos de combustíveis que automóveis e aviões 
utilizam.  Mencionar a gasolina como um recurso 
não renovável. Explicar recursos renováveis e 
não renováveis. 

VIDA E EVOLUÇÃO 

Órgãos dos sentidos e 
funções; 
 
Vacinação; 
 
Modos de transmissão e 
prevenção de doenças 
contagiosas; 
 
Hábitos alimentares e higiene.  

Perceber que o mundo a nossa volta 
pode ser percebido por meio dos 
sentidos, assim como existem 
pessoas que possuem alguma 
deficiência que impede de usar tal 
órgão. 
 
Perceber a importância da vacinação 
para combater as doenças. 
 
Identificar uma alimentação saudável, 
bem como adquirir hábitos saudáveis, 
por meio de uma alimentação 
balanceada, assim como reconhecer 
a importância do armazenamento dos 
alimentos. 

Realizar uma aula-passeio ao redor da escola, 
no parque para que os alunos possam observar, 
descrever e desenhar o que foi observado: 
animais, plantas, objetos feitos pelo homem. 
Questionar se o ambiente está bem cuidado ou 
não. 

Iniciar com uma roda de conversa para que os 
alunos compartilhem as respostas referentes aos 
seguintes questionamentos: (Quando acordo a 
primeira coisa que toco é; O primeiro cheiro que 
sinto é: O primeiro gosto que sinto é). 

Fotografar os alunos e após as fotografias 
impressas recortar as mesmas. Apresentar para 
turma um recorte de cada vez. Por exemplo: 
recorte de olhos. Pedir para que os alunos 
identifiquem de quem seriam aqueles olhos. Na 
sequência apresentar outros recortes, tais como: 
a boca, o cabelo, a orelha. (Anterior a essa 
atividade, é preciso que os alunos observem uns 
aos outros). Também pode ser feito um mural 
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com fotos, desde quando eram bebês até a idade 
em que se encontram. Sugere-se que os 
mesmos façam um contorno dos corpos no papel 
Kraft. 

Fazer uma brincadeira (imitação, corda, corrida, 
entre outra) com os alunos para que percebam 
que qualquer atividade requer a ação dos 
músculos e ossos. Pode-se pedir que levem uma 
radiografia para analisarem os ossos. Sugere-se 
também levar ossos de galinha para que 
visualizem. O professor pode pesquisar vídeos e 
textos sobre a fantástica máquina do corpo 
humano. 

Realizar um levantamento dos conhecimentos 
prévios dos alunos questionando-os: O que são 
vacinas? Você sempre toma vacinas? Para que 
servem as vacinas? Por meio desse diagnóstico 
é possível perceber o que os alunos estão 
pensando sobre. Sugere-se que o professor leve 
a sua carteirinha de vacinação, para que 
visualizem e trabalhem a temática. 

Experienciar: fazer dois sabores de gelatinas e 
dividir a turma em dois grupos. Um grupo ficará 
de olhos vendados e nariz destampado e outro 
grupo ficará de olhos vendados e nariz tampado. 

Trazer à tona os alimentos que costumam 
consumir no dia a dia por meio de um 
diagnóstico. Seja um passeio realizado pela 
turma (Que tipos de alimentos levaram? 
Salgadinhos? Refrigerantes? Sanduíche 
natural? Frutas?). 

Utilizar exemplos diários sobre a falta de hábitos 
de higiene, como: quando faz alguma atividade 
de recorte em sala de aula e a mesma fica suja 
de papéis; quando o lanche servido vem 
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embalado e essas embalagens não vão para 
dentro do lixo, ficando expostos no chão. 

Iniciar com algumas frases para que os alunos se 
posicionem em uma atitude positiva e outra 
negativa: Jonas não lava as mãos depois de usar 
o banheiro. Marta toma banho todos os dias. 
Após o lanche devemos escovar os dentes.  Não 
lavo as roupas quando estão sujas. De posse 
dos questionamentos anteriores pode-se 
explorar a valorização de hábitos saudáveis nas 
situações do cotidiano. 

Utilizar a música:  

 fui ao mercado comprar café, veio à 
formiguinha e subiu no meu pé. E eu 
sacudi, sacudi, sacudi, mas a formiguinha 
não parava de subir. 

Pedir que os alunos façam uma lista de alimentos 
que costumam consumir diariamente, pela 
manhã, tarde e à noite. Por meio desse 
diagnóstico é possível nortear as atividades 
futuras. 

TERRA E 
UNIVERSO 

Movimentos de rotação e 
translação; 
 
Estações do ano. 

 
Reconhecer e influência dos 
movimentos de Rotação e translação 
da Terra no cotidiano. 
 
Identificar as estações do ano e 
perceber as influências para vida do 
ser humano. 

Solicitar que um aluno represente o planeta Terra 
e outro aluno a estrela Sol, assim pode-se 
explicar os movimentos de rotação e translação. 
Outra sugestão é por meio do auxílio de uma vela 
e uma bola. 

Trazer à tona questionamentos em relação a 
roupa o qual estão vestindo, se são frescas 
adequadas ao calor ou ao frio. Questioná-los 
sobre as estações do ano, se conhecem, assim 
como trazer reflexões acerca das mudanças 
climáticas, que nem sempre a estação o qual 
estamos prevalece. 
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Ciências da Natureza 
1º ANO - 4º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

MATÉRIA E 
ENERGIA 

Água: a água no planeta 
e sua importância. 

Perceber a importância da água no 
planeta, bem como atitudes que 
podem ser feitas para o uso 
consciente desse recurso. (Uso e 
economia). 

Apontar a presença de água na 
composição dos seres vivos e nos 
diferentes ambientes, a fim de 
compreender sua importância para a 
manutenção da vida. 

Fazer a experiência prática de escovar os dentes com dois 

alunos: um faz a escovação com água e outro sem. Questionar o 

aluno sobre a dificuldade que teve ao escovar sem água. Explorar 

a importância da água como recurso indispensável. Pode realizar 

a experiência da escovação com dois alunos, utilizando um balde 

para coletar a água do aluno que escova utilizando a torneira e 

outro que utiliza um copo, para visualizarem a quantidade de 

água gasta pelos dois alunos. 

Realizar a experiência: E se não houver água”136? 

VIDA E EVOLUÇÃO Alimentação Saudável. 

Reconhecer e valorizar os alimentos 
nutritivos e sua importância para a 
saúde, compreendendo que uma 
alimentação saudável depende de 
uma dieta equilibrada, em termos de 
variedade e quantidade de 
nutrientes. 

Utilizar reportagens sobre distúrbios nutricionais, bem como as 

doenças causadas pela má alimentação. 

Pesquisar vídeos que enfoquem a importância das plantas para 

a alimentação.  

TERRA E 
UNIVERSO 

Sol como fonte de luz e 
calor e sua importância 
para a manutenção da 
vida; 

Malefícios e benefícios 
do Sol. 

Perceber a importância do Sol para 
os seres vivos, bem como destacar 
os malefícios e benefícios causados 
pelo Sol. 
Reconhecer o Sol como fonte natural 
de luz, relacionando sua importância 
para os seres vivos. 

Questionar os alunos sobre: Vocês conhecem algum malefício 

causado pelo sol? Qual? Para evitar o câncer de pele o que pode 

ser feito? (Uso de protetor solar, roupas especiais que protegem 

a pele dos raios ultravioletas, guarda-sóis fabricados com 

material apropriado inibindo os raios emitidos pelo sol). Estes 

produtos todos são oriundos do desenvolvimento científico e 

tecnológico.137 

                                                           
136 Experiência: E se não houver água? Materiais necessários: 2 plantas idênticas, do mesmo tamanho (sugestão: manjericão), 1 pote com água para molhar a planta, etiquetas para identificação 
das plantas.  
Como fazer? Etiquetar as plantas com a identificação: “com água” e “sem água”. Fazer um registro da aparência das plantas no início do experimento. Descrever o aspecto e a cor das  folhas e da 
terra e outras informações que julgar pertinentes. Mantenha as plantas durante uma semana em lugar iluminado. A planta com a etiqueta “com água”, deve receber água a cada dois dias. Já a planta 
com a etiqueta “sem água” não deve ser regada durante todo o período do experimento. 
137 Mas será que o desenvolvimento científico e tecnológico é sempre bom? É para todos? E os resíduos, os lixos oriundos de tais tecnologias?  Os guarda-sóis velhos, estragados, o que é feito com 
eles? Para onde vão? O pote de plástico do protetor solar, o que fazer com eles? Onde descartar? E se cair protetor solar na água, o que acontece? O que podemos fazer para diminuir os problemas 
oriundos do desenvolvimento científico e tecnológico? Essas roupas especiais são acessíveis a todas as pessoas? (Abordar sobre o interesse econômico por trás do desenvolvimento científico 
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Ciências da Natureza 

2º ANO - 1º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

MATÉRIA E 
ENERGIA 

Propriedades e usos dos 
materiais; 
 
Recursos tecnológicos 
usados no dia a dia: produtos 
artesanais da produção de 
objetos e alimentos; 
 
Materiais e objetos (função do 
objeto e o material de que é 
feito: como era no passado; 
 
Cuidados com os materiais; 
 
Água (tipos de água: poluída, 
contaminada e potável); 
 
Estados físicos da água. 

Identificar de que materiais 
(metais, madeira, vidro etc.) são 
feitos os objetos que fazem 
parte da vida cotidiana, como 
esses objetos são utilizados e 
com quais materiais eram 
produzidos no passado. 

Compreender a importância de 
evitar o desperdício de materiais 
na produção de objetos. 
 
Perceber a importância da água 
no planeta, bem como atitudes 
que podem ser feitas para o uso 
consciente desse recurso. (uso 
e economia). 
 
Compreender que a água pode 
ser encontrada em três estados 
físicos (sólido, líquido, gasoso e 
de vapor) e que esses estados 
podem mudar de acordo com as 
condições a que a água é 
submetida. 

Apresentar diferentes objetos como: jarra de vidro, papel, 

algo de plástico, prego, colher de pau, etc., para observação 

e manuseio pelos alunos a fim de verificarem a sua 

composição. Observar o que está ao seu redor. Propor 

questionamentos: De que todas essas coisas são feitas? 

Sempre utilizamos o mesmo material? Pode-se fazer um 

mural com os diferentes objetos, indicando de que são 

feitos. 

Mostrar um rádio ou relógio que funciona com pilhas e 

aproveitar para conversar com os alunos sobre a destinação 

desse material. Sugere-se uma pesquisa sobre a 

destinação correta de pilhas e demais materiais.  

Fazer a experiência prática de escovar os dentes com dois 

alunos: um faz a escovação com água e outro sem. 

Questionar o aluno sobre a dificuldade que teve ao escovar 

sem água. Explorar a importância da água como recurso 

indispensável. Pode realizar a experiência da escovação 

com dois alunos, utilizando um balde para coletar a água do 

aluno que escova utilizando a torneira e outro que utiliza um 

copo, para visualizarem a quantidade de água gasta pelos 

dois alunos. 

Experienciar: trazer um copo com gelo e deixar em 

temperatura ambiente, para observarem o que acontecerá 

com o gelo.  Por meio dessa, comentar as mudanças que 

ocorrem na água quando é fervida e ou congelada. 

                                                           
tecnológico). Vocês usam protetor solar? Por quê? Será que todas as pessoas usam protetor Solar diariamente? Por quê?  Ele é acessível para todos?  (Interesse Econômico). (FABRI e 
SILVEIRA,2018) 
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Tratamento, poluição da água e 
doenças transmitidas pela água. 

Formas sustentáveis de 
utilização da água. 

Aplicar os conhecimentos sobre 
as mudanças de estado físico 
da água para explicar o ciclo 
hidrológico e analisar suas 
implicações na agricultura, no 
clima, na geração de energia, 
no provimento de água potável 
e no equilíbrio dos 
ecossistemas regionais (ou 
locais). 

Pesquisar reportagens sobre a falta de água na cidade, no 

bairro para que seja discutida com os alunos enfocando a 

importância desse recurso na vida das pessoas; 

Agendar aula-passeio à Estação de tratamento da cidade, 

para que os alunos possam visualizar as etapas que fazem 

parte do processo de tratamento e apresentar um vídeo 

explicativo. Em relação às doenças transmitidas pela água 

um bom exemplo é trabalhar com a dengue transmitida pelo 

Aedes Aegypti. 

Exibir reportagens que abordem formas sustentáveis de 

utilização da água. 

Realizar pesquisas de vídeos sobre o tema - ciclo 

hidrológico. 

VIDA E EVOLUÇÃO 

Seres vivos (plantas e 
animais) e o ambiente; 
 
Ciclo de vida; 
 
Elementos vivos e não vivos; 
 
Características de 
preservação do meio 
ambiente; 
 
Animais: características, 
alimentação, locomoção, 
habitat (domésticos e 
selvagens); 
 
Plantas: características, 
utilidades, partes da planta e 
ciclo de vida; 
 

Reconhecer que o ambiente é 
composto de seres vivos, 
plantas, seres humanos e 
outros animais assim como 
diferenciar seres vivos e não 
vivos, reconhecendo que o 
ambiente o qual habitam 
necessita de cuidados. 
 
Descrever características de 
plantas e animais (tamanho, 
forma, cor, fase da vida, como 
nascem, local onde se 
desenvolvem etc.) que fazem 
parte de seu cotidiano e 
relacioná-las ao ambiente em 
que eles vivem. 
 
Observar, comparar e descrever 
as características dos animais: 
vertebrados e invertebrados; 
carnívoros, herbívoros, 

Realizar aula-passeio num sítio onde tenha criação de 

animais e conhecer o modo de vida das pessoas que vivem 

no ambiente rural, bem como os animais que são criados. 

Pesquisar em livros ou filmes de dinossauros para iniciar a 

conversa sobre o tema a ser trabalhado. Instigar os alunos 

para o fato de que muitos animais estão ameaçados de 

extinção devido a ações humanas. Importante ressaltar que 

o ser humano transforma o ambiente em que vive, com 

consequências que prejudicam outros seres vivos. 

Pesquisar vídeos que contemplem a temática: animais 

silvestres. 

Realizar a leitura da história: O chá das maravilhas da 

escritora Leia Cassol. Nesse livro além de trabalhar os 

valores: amizade, alegria, carinho, respeito e 

posteriormente os alunos podem experimentar o chá. Na 

sequência é possível trabalhar as plantas usadas como 

remédios, fazendo um levantamento na turma de quantos 

ali tomam chá de camomila, hortelã, boldo e os que tomam 

medicamentos industrializados. 
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Plantas usadas na 
alimentação, ornamentação, 
medicinais e comestíveis. 

onívoros; Ameaçados de 
extinção; Animais do Brasil e do 
mundo; domesticados. 

Conhecer alguns animais 
silvestres e domésticos, 
identificando o ambiente em que 
vivem. 

Levar uma muda de árvore (caso seja possível e ou folhas) 

para a sala de aula. Questionar os alunos se conhecem a 

planta, folha, raiz, caule, etc.? Comentar que muitas árvores 

levam o nome de seus frutos. Iniciar a explanação das 

partes da planta. Importante ressaltar que existem plantas 

como: musgos, samambaias e avencas são exemplos de 

plantas que não produzem flores, frutos ou sementes, 

reproduzindo-se de outras formas. (Sugere-se fazer uma 

coleção de folhas, sementes, flores, frutos e raízes138. Pode-

se fazer também um boneco de alpiste) 

Realizar uma pesquisa preliminar identificando algumas 

plantas ameaçadas de extinção, assim como curiosidades 

sobre as plantas. Falar por exemplo, do cajueiro gigante na 

cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Ela é a 

maior árvore frutífera do mundo. Sua copa é equivalente ao 

tamanho de um campo de futebol. Ressalta-se que essa 

não é uma característica dos cajueiros, mas que essa 

árvore em particular apresenta uma anomalia que fez com 

seus galhos se espalhassem, tornando-a única no mundo. 

Pode-se aproveitar para comentar sobre o fruto do cajueiro, 

se é comum em que região? 

Pesquisar vídeos e reportagens que aprofundem o tema 

sobre animais, bem como a diversidade de plantas. 

                                                           
138 Coleção de folhas: Materiais necessários: folhas, flores, frutos, sementes, raízes; livros pesados, folhas de papel avulsas, lápis ou caneta, sacos plásticos transparentes, jornal, fita adesiva, bloco 
de notas; tesoura,cola branca e luvas plásticas. Como fazer? Use luvas para coletar folhas, flores ou sementes caídas. A coleta pode ser feita no pátio da escola, praças ou em outros locais. Escolha 
folhas verdes que ainda não estejam secas. Olhe ao redor e procure a planta de onde veio cada material coletado. Escreva o nome dela, se souber, e se estava com flores ou frutos. Lembre-se de 
anotar a data e o local em que a planta foi colhida. Coloque as folhas e flores esticadas entre dois jornais. Deixe um livro pesado em cima por uma ou duas semanas. Troque os jornais úmidos a 
cada três dias. Após esse período as folhas e as flores devem estar secas. Cole-as em uma folha de papel com pequenos pedaços de fita adesiva. Use uma folha de papel para cada planta. As 
sementes pode ser colocada dentro de um saco plástico transparente. Cole as informações que anotou durante a coleta. 
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TERRA E UNIVERSO 

Movimento aparente do sol 
(poente e nascente); 
 
Estações do ano: Movimento 
de rotação e translação; 
 
O calor   e a luz do Sol; 
 
Absorção e transmissão de 
calor. 

Identificar o movimento 
aparente do Sol: nascente e 
poente. 
 
Reconhecer as estações do 
ano, percebendo as mudanças 
climáticas que afetam o planeta 
e o nosso dia a dia. 
 
Conhecer os movimentos de 
rotação e translação, bem como 
a influência desses 
movimentos. 

Motivar os alunos a observarem a posição do Sol durante o 

dia. No início da manhã quando chegam à escola, e na 

saída.  É preciso prestar a atenção em diversas 

características, por exemplo, as sombras e os locais onde a 

luz chega. Registre num quadro o horário e as observações. 

Pode-se partir do questionamento: Se estamos no calor e 

vamos sair, não precisamos levar uma blusa, nem um 

guarda chuva? Como é a temperatura durante o dia aqui na 

escola. Vocês chegam de blusa e no decorrer do período 

tiram? Enfatizar que, apesar das estações do ano serem 

definidas por datas, no dia a dia muitas vezes as alterações 

na temperatura influenciam e afetam o nosso dia a dia. 

Solicitar que um aluno represente o planeta Terra e outro 
aluno a estrela Sol, assim pode-se explicar os movimentos 
de rotação e translação. Outra sugestão é por meio do 
auxílio de uma vela e uma bola. 

Partir dos conhecimentos prévios dos alunos indagando-os: 

O que vocês sabem sobre o sol? Para que serve o sol? (Ele 

traz benefícios? Quais? Ele traz problemas para o homem? 

Quais? Vocês conhecem algum malefício causado pelo 

sol?). Existem vídeos sobre esse tema que podem ser 

trabalhados junto aos alunos. 

Observar alguns locais da escola a posição do sol e as 

sombras em diferentes horários. Os alunos podem relatar 

em suas casas em que horário do dia a luz do sol reflete em 

determinados cômodos da casa. Pode-se construir um 

relógio do sol. 

Experienciar: Despejar um pouco de água sobre a calçada 

em um dia ensolarado, até que se forme uma poça. Com giz 

escolar, marcar o contorno da poça, com cuidado para não 

tocar a água. Após cerca de 30 minutos, voltar ao local e 

verificar a quantidade de água que há na poça. Comparando 

com o contorno já realizado. 
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Ciências da Natureza 

2º ANO - 2º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

MATÉRIA E 
ENERGIA 

Estados físicos dos materiais; 
 
Materiais naturais e artificiais; 
 
Cuidado com os materiais; 
 
Luz natural e artificial. 

Perceber as diferenças entre os 
estados físicos dos materiais. 
 
Identificar as fontes de luz naturais e 
artificiais. 

Experienciar: iniciar a aula com uma caixa 

surpresa contendo lã, pedra, materiais de 

plástico, papel, vidro. Os alunos podem tentar 

descobrir o que tem nela. O professor pode 

explorar os materiais classificando-os em 

materiais naturais e artificiais. (Para o preparo de 

uma refeição, usamos as panelas, talheres, 

copos e pratos feitos de materiais artificiais). 

Aproveitar para explorar os objetos 

manufaturados (cadeiras de madeira, blusas de 

lã), apesar de serem produzidos pelo ser 

humano, são feitos de materiais naturais, ou 

seja, os materiais que o constituem não foram 

transformados. Já os materiais sintéticos, são 

produzidos pelo ser humano com o uso de 

materiais naturais. Os novelos de lã atualmente, 

é feita de materiais artificiais, como fios de 

acrílico ou poliamida, derivados do petróleo. 

(Conhecidos como lã sintética)139. 

Trabalhar os estados físicos dos materiais por 
meio da experiência da água que vira gelo. 
 

                                                           
139 Destacar que os materiais naturais não são apenas derivados dos seres vivos, mas incluem, por exemplo, as rochas, o barro, a areia e o sal. 
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Experienciar140: qual dos alunos poderão 
verificar o que aconteceu com a sombra quando 
foi alterada a posição da lanterna. Considerar 
que a lanterna seja a luz solar (natural) ao longo 
do dia. Por meio dessa atividade, ampliar a 
discussão sobre as fontes artificiais. 
 
Questionar os alunos: Em sua opinião, o que é 

uma luz natural e uma luz artificial? Se 

apagarmos a luz da sala que luz teremos?  

Vocês sabem qual a importância da luz natural? 

O Sol é uma luz natural ou artificial? E o escuro 

é importante? Você poderia citar uma luz 

artificial? Pode-se levar uma lanterna e uma vela 

para sala para que percebam as diferentes 

fontes de luz. 

Iniciar com o seguinte questionamento: Se os 

alunos enxergam melhor os objetos no claro ou 

no escuro, incentivando-os a relatar as 

experiências. Uma situação problema pode ser 

colocada para o grupo: Juliana estava brincando 

com uma boneca no quintal de sua casa no final 

da tarde. Ao parar de brincar, ela se esqueceu de 

guardar. A noite, ela se lembrou da bola que 

tinha ficado no quintal e resolveu procurá-la. 

Como não havia lâmpada elétrica no quintal, 

Juliana não conseguiu encontrar a bola. Nessa 

situação, por que a luz é importante? 

Explorar com os alunos a importância das 

janelas de vidro nas casas e na sala de aula.  A 

luz que entra no ambiente possibilita a 

visualização dos ambientes sem necessidade de 

                                                           
140 Observação das sombras. Materiais: 1 tubo de cola e uma lanterna. Como fazer?  Apagar as lâmpadas e fechar as cortinas da sala de aula. Colocar o tubo de cola no centro da mesa. Apontar a 
lanterna levemente inclinada à esquerda do tubo de cola e acenda-a. Observe que ficou a sombra que se formou. Depois posicionar a lanterna acesa acima do tubo e, novamente, observar a sombra. 
Por último apontar a lanterna acesa à direita do tubo de cola e observar a sombra projetada.  
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acender as lâmpadas.  Aproveitar para explorar 

a questão dos materiais opacos, que são mais 

apropriados na fabricação de determinados 

objetos, por exemplo, as embalagens de 

alimentos e cosméticos. 

VIDA E EVOLUÇÃO 

Solo (características, 
composição, propriedades, 
técnicas de manejo 
(queimadas, erosão, 
desmatamento). 

Identificar ambientes transformados 
pela ação humana e nomear ações de 
degradação (desmatamento, 
queimadas, poluição, extinção de 
espécies, desperdício de água e de 
outros recursos naturais), bem como o 
uso do solo para a agricultura. 
 
Compreender a relação existente 
entre o solo e as plantas, percebendo 
a importância dos nutrientes na 
formação dos mesmos.  

Coletar diferentes amostras de solo com os 

alunos utilizando luvas e posteriormente 

manipular as amostras, que podem conter 

animais vivos, restos de plantas, animais mortos 

e pedrinhas. Num primeiro momento observar a 

olho nu e posteriormente com o auxílio de uma 

lupa, verificando o tamanho das partículas 

(partes menores que compõem o solo), a cor 

delas e se há outros elementos. Anotar tudo que 

pode diferenciar uma amostra da outra. 

Questioná-los: Qual é a diferença entre olhar o 

solo a olho nu e com a lupa? Todas as partes das 

partículas é igual em toda a amostra? 

Construir uma mini trilha com os alunos141. Por 

meio dela os alunos podem observar os 

componentes do ambiente naquele metro 

quadrado e posteriormente no espaço maior. 

Formas, cheiros, jardim, animais, sons.  

TERRA E 
UNIVERSO 

 Terra ambiente da Terra: 
aquáticos. (Oceanos, mares e 
lagos e rios) e terrestres 
(cidade, deserto, campo e 
floresta). 

Identificar os ambientes da Terra e os 
cuidados que devemos ter com eles. 

Pesquisar vídeos e reportagens sobre o 
ambiente aquático para exibir aos alunos. 

                                                           
141 De posse de um barbante de um metro de comprimento, separar os alunos em grupos e com auxílio de uma lupa, os mesmos se dirigem a um local externo, o qual vão esticar o barbante no chão 
e analisarão os componentes que fazem parte naquele um metro quadrado. Se existe terra, plantas, animais mortos, objetos produzidos pelo homem. Farão o registro do que foi observado e na sala 
de aula o professor fará a explanação dos registros. 
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Ciências da Natureza 
2º ANO - 3º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

MATÉRIA E 
ENERGIA 

Prevenção de acidentes 
domésticos.  

Entender que o bem-estar pressupõe 
cuidados e atenção, identificando 
atitudes de segurança para prevenir 
acidentes em ambientes domésticos, 
escolares e outros. 

Realizar uma pesquisa de vídeos e reportagens 
que contemplem a prevenção de acidentes 
domésticos com crianças. 
 

VIDA E EVOLUÇÃO 

Problemas ambientais; 
 
Ambientes naturais e 
construídos; 
 
Plantas; 
 
O ar; 
 
Ecossistemas. 

Reconhecer tecnologias que 
contribuam para minimizar os 
problemas ambientais (por exemplo: 
filtros nas chaminés de fábricas, 
catalisadores nos escapamentos de 
automóveis, reciclagem do vidro, 
metal e plástico, entre outros). 
 
Perceber os componentes do 
ambiente e os cuidados que devemos 
ter em preservá-lo. 

Conceituar um ecossistema e 
conhecê-lo para melhor protegê-lo. 

 

Solicitar que os alunos citem algumas 

tecnologias que fazem parte do seu dia a dia. 

Questioná-los sobre a nossa vida sem o uso 

desses recursos. Quais as vantagens e as 

desvantagens. Direcionar o questionamento em 

relação ao ambiente. Que tecnologias podem 

minimizar os problemas ambientais? 

 Pesquisar vídeos e reportagens que culminem 

com o tema: ecossistema. 

Exibir vídeos com a temática: o ar está em todo 

o lugar.  

Identificar as principais partes de uma planta 
(raiz, caule, flores e frutos) e a função 
desempenhada por cada uma delas e analisar as 
relações entre as plantas, os demais seres vivos 
e outros elementos componentes do ambiente. 
 
Levar uma muda de árvore (caso seja possível e 

ou folhas) para a sala de aula. Questionar os 

alunos se conhecem a planta, folha? Comentar 
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que muitas árvores levam o nome de seus frutos. 

Iniciar a explanação das partes da planta. 

Importante ressaltar que existem plantas como: 

musgos, samambaias e avencas são exemplos 

de plantas que não produzem flores, frutos ou 

sementes, reproduzindo-se de outras formas. 

(Sugere-se fazer uma coleção de folhas, 

sementes, flores, frutos e raízes142). Pode-se 

fazer também um boneco de alpiste. 

TERRA E 
UNIVERSO 

Características do tempo 
(nublado, chuvoso, 
ensolarado, arco –íris); 
 
Estudo da sombra. 

Perceber que os dias não são todos 
iguais, que podem variar de acordo 
com o tempo meteorológico. 
 
Descrever as posições do Sol em 
diversos horários do dia e associá-las 
ao tamanho da sombra projetada. 

Indagar os alunos se eles já passaram por 
situações em que algum plano foi interrompido 
ou modificado por causa de uma mudança 
temporal. Por exemplo, planejaram ir com a 
família á praia, à piscina, mas o tempo 
amanheceu nublado e foram fazer outra coisa. 
 
Observar alguns locais da escola a posição do 

sol e as sombras em diferentes horários. Os 

alunos podem relatar em suas casas em que 

horário do dia a luz do sol reflete em 

determinados cômodos da casa. Pode-se 

construir um relógio do sol. 

                                                           
142 Coleção de folhas: Materiais necessários: folhas, flores, frutos, sementes, raízes; livros pesados, folhas de papel avulsas, lápis ou caneta, sacos plásticos transparentes, jornal, fita adesiva, bloco 
de notas; tesoura, cola branca e luvas plásticas. Como fazer? Use luvas para coletar folhas, flores ou sementes caídas. A coleta pode ser feita no pátio da escola, praças ou em outros locais. Escolha 
folhas verdes que ainda não estejam secas. Olhe ao redor e procure a planta de onde veio cada material coletado. Escreva o nome dela, se souber, e se estava com flores ou frutos. Lembre-se de 
anotar a data e o local em que a planta foi colhida. Coloque as folhas e flores esticadas entre dois jornais. Deixe um livro pesado em cima por uma ou duas semanas. Troque os jornais úmidos a 
cada três dias. Após esse período as folhas e as flores devem estar secas. Cole-as em uma folha de papel com pequenos pedaços de fita adesiva. Use uma folha de papel para cada planta. As 
sementes pode ser colocada dentro de um saco plástico transparente. Cole as informações que anotou durante a coleta. 
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Ciências da Natureza 
2º ANO - 4º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

MATÉRIA E 
ENERGIA 

Reciclagem. 

Conhecer o processo de Reciclagem, 
bem como sua importância, o uso 
consciente, além de reconhecer os 5 
Rs: (Repensar, Reduzir, Recusar, 
Reutilizar e Reciclar), em prol de uma 
vida mais sustentável 
ecologicamente. 

Apresentar reportagens que englobem o 

funcionamento de uma cooperativa de 

reciclagem, bem como a dificuldade encontrada 

pelos catadores ao se depararem com resíduos 

que não fazem parte da coleta de uma 

cooperativa. 

Construir uma linha do tempo sobre a evolução 

das fraldas, 143para se trabalhar a questão da 

reciclagem e poluição ambiental. 

VIDA E EVOLUÇÃO 

Corpo e doenças contagiosas; 
 
Higiene pessoal e ambiental; 
 
Ciclo de vida; 
 
Vacinação. 

Identificar e reconhecer as partes do 
corpo humano e suas funções. 

Reconhecer os modos de prevenção 
de doenças contagiosas. 

Conhecer formas de preservação e 
manutenção da saúde (higiene 
pessoal e ambiental). 
 
Entender que os seres vivos têm um 
ciclo de vida, reconhecendo os 
cuidados básicos com as plantas e 
animais por meio de seu cultivo e 
criação. 

Pesquisar vídeos e reportagens que contemplem 

a necessidade dos seres humanos. 

Apresentar vídeos e textos referentes as partes 

do corpo. 

Trabalhar o tema vacinas por meio de diversos 

vídeos que podem ser pesquisados pelo 

professor. 

Realizar um levantamento dos conhecimentos 

prévios dos alunos questionando-os: O que são 

vacinas? Você sempre toma vacinas? Para que 

servem as vacinas? Por meio desse diagnóstico 

                                                           
143 Na Antiguidade, as pessoas usavam folhas e peles de animais para proteger os bebês.  Muito tempo depois vieram as fraldas de pano, que eram presas à cintura dos bebês por alfinetes. 
Entretanto, o uso contínuo da fralda de pano podia provocar assaduras na pele do bebê. Só no início do século XX, depois de estudos reconheceram que as doenças de pele podiam ser causadas 
por fungos e bactérias, e que as fraldas começaram a ser lavadas com água fervida. Já na década de 1940, para evitar que a roupa da criança ficasse molhada caso ele fizesse xixi, uma calça 
plástica era revestida por cima da fralda de pano. Esse foi o primeiro passo para a criação da fralda descartável. Na década seguinte as fraldas descartáveis surgiram para deixar a vida de pais e 
mães muito mais prática. Mas era só o início de um problema ambiental que apareceria anos depois. 
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Compreender a importância das 
vacinas para a prevenção de doenças 
e a necessidade de manter a carteira 
de vacinação atualizada. 
 
Reconhecer que seu corpo lhe 
pertence e só deve ser tocado por 
outra pessoa por seu consentimento 
ou por razões de saúde e higiene. 

é possível perceber o que os alunos estão 

pensando sobre. Sugere-se que o professor leve 

a sua carteirinha de vacinação, para que 

visualizem e trabalhem a temática. 

Utilizar vídeos e reportagens que enfatizem a 

questão da busca pelo corpo perfeito. 

TERRA E 
UNIVERSO 

Fases da Lua; 
 
Efeito Estufa; 
 
Radiação Solar. 

Reconhecer as fases da Lua e a sua 
influência no nosso dia a dia. 
 
Conhecer o efeito estufa e sua 
importância na manutenção da 
temperatura da Terra. 
 
 
Descrever as posições do Sol em 
diversos horários do dia e associá-las 
ao tamanho da sombra projetada. 
 
Reconhecer os efeitos da radiação 
solar. 

Começar com a leitura do livro: O ratinho e a Lua. 

(Autoras: Dora Dias e Alba Cappelli). Por meio 

dessa é possível trabalhar as fases da Lua. 

Partir das concepções prévias indagando os 

alunos: Você já ouviu falar em efeito estufa? 

Aproveitar para dar exemplos de situações que 

causam o efeito estufa (fumaça de carros, sprays 

entre outros). 

Pesquisar vídeos e reportagens sobre a radiação 

solar. 
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Ciências da Natureza 

3º ANO - 1º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

MATÉRIA E 
ENERGIA 

Produção de som; 
 
O som dos lugares; 
 
Vibrações provocadas pelo 
som; 
 
Velocidade do som; 
 
Saúde auditiva. 

Produzir diferentes sons a partir 
da vibração de variados objetos 
e identificar aspectos que 
influenciam na produção de 
diferentes sons. 
 
Reconhecer as invenções 
relacionadas à saúde auditiva, 
bem como os malefícios que a 
tecnologia também apresenta. 
 
Perceber a deficiência auditiva, 
tecnologias inclusivas e 
linguagem de sinais para o 
convívio das pessoas em 
sociedade. 
 
Perceber a importância do som 
e os cuidados com a audição 
(propriedades do som: reflexão, 
eco e sons inaudíveis). 
 

Realizar a atividade: De onde vem o som?144 

Indagar aos alunos, se conhecem alguém que possui 

deficiência auditiva e ou visual.  Como acham que seria 

a vida dos mesmos? Se existe acessibilidade para 

essas pessoas. Será que a evolução tecnológica 

trouxe benefícios para essas pessoas? Quais seriam? 

Iniciar com o seguinte questionamento: Qual a 

importância dos sons em nossa vida? Em quais 

ambientes vocês já sentiram um desconforto auditivo? 

Vocês costumam ouvir músicas em volume alto por 

muito tempo? Sugere-se a realização de pesquisa 

sobre os sons da natureza para ser explorado em sala 

de aula.  

Pode pesquisar sobre a altura do som que costumam 

ouvir, bem como os cuidados necessários com a 

audição e visão. No site: Ciência Hoje para as crianças 

existem informações pertinentes sobre a audição que 

                                                           
144  Experiência: visão. Material necessário: Caixas de sapatos com tampa ou similares; Quadrados de papel colorido. Modo de fazer: Faça um orifício redondo com mais ou menos 2 cm de diâmetro 

na tampa ou na parte superior da caixa. Em um dos lados da caixa, recorte uma janelinha retangular (2 cm x 5 cm), sem destacá-la, de modo que se possa abri-la e fechá-la como uma janela. No 
fundo da caixa, por dentro, cole 4 quadrados de papel colorido, um de cada cor. Com a janelinha da caixa fechada, coloca o olho no orifício redondo anteriormente feito e olha atentamente para 
dentro da caixa.  A seguir, o professor solicita aos alunos que abram a janelinha e olhem novamente pelo orifício. Os alunos deverão registrar as seguintes observações a partir das questões 
apresentadas pelo professor: O que observaram com a janelinha fechada? E com ela aberta? É possível ver o que há dentro da caixa com a janelinha fechada ou aberta? Por quê? Os alunos relatam 
suas observações e comparações, debatem, trocam ideias. O professor, para concluir, discorre sobre a importância da luz para a visão, sem desconsiderar que possivelmente os alunos já saibam 
que “sem luz não dá para ver”. (Disponível em: Acervo Educarede) 
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Identificar as características e 
variáveis que influenciam na 
produção de diferentes sons: 
vibração, sons graves, agudos e 
intensidade. 
 
Conhecer hábitos necessários 
para a manutenção da saúde 
auditiva. 
 
Discutir hábitos necessários 
para a manutenção da saúde 
auditiva considerando as 
condições do ambiente em 
termos de som e luz. 
 
Reconhecer a importância do ar 
para a sobrevivência dos seres 
vivos. 

podem ser utilizadas pelo professor como: Ouvido 

cheio de energia; Oi está me ouvindo? 

Realizar experiências que comprovem que o ar existe 

e ocupa lugar no espaço.  O professor pode lançar mão 

de vídeos que contemplem essa questão. 

  

VIDA E EVOLUÇÃO 

Características e 
desenvolvimento dos animais 
(Classificação dos 
vertebrados e invertebrados); 
 
Características, extinção, 
alimentação, locomoção e 
habitat, ciclo de vida; 
 
Diferenças entre animais e 
plantas. 
 

Identificar características sobre 
o modo de vida (o que comem, 
como se reproduzem, como se 
deslocam, etc.) dos animais 
mais comuns no ambiente 
próximo. 
 
Descrever e comunicar as 
alterações que ocorrem desde o 
nascimento em animais de 
diferentes meios terrestres ou 
aquáticos, inclusive o homem. 
 
Comparar alguns animais e 
organizar grupos com base em 
características externas 
comuns (presença de penas, 
pelos, escamas, bico, garras, 
antenas, patas etc.). 

Colocar em uma caixa figuras de animais (miniaturas, 

ou figuras) para que os alunos sorteiem. Utilizar um 

livro de literatura infantil que enfoque animais e por 

meio desse é possível questionar os alunos sobre: a 

alimentação desses animais, como se reproduzem 

entre outras questões. 

Contar histórias infantis que possuam como 

personagem: um sapo e ou borboleta. Por meio desse 

animal é possível trabalhar as transformações que 

esses animais passam ao longo de sua vida. 

Aproveitando para trabalhar sobre o ser humano e 

suas transformações. 

Organizar os alunos em grupos e utilizando figuras os 

mesmos deverão separá-las de acordo com as 

características a serem trabalhadas: animais com 

penas, pelos, escamas, antenas, patas, se vivem na 

água, terra. O livro: Tem penas ou tem pelos? (Beatriz 
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As características dos meios 
terrestres e aquáticos (lagos, 
rios e mares). 
 
Identificar a vida dos animais 
nos ambientes: aquático e 
terrestre. 
 
Conhecer como nascem os 
animais (ovíparos e vivíparos), 
reconhecendo o ciclo de vida 
dos animais identificando a 
classificação dos animais em 
vertebrados e invertebrados, 
assim como sua alimentação, 
locomoção, habitat e sua 
reprodução. 
 
Verificar a dependência dos 
seres vivos em relação ao ar, 
água e solo. 

Helena de Assis Pereira. Editora Positivo) também 

pode ser utilizado como recurso. 

Trabalhar ambientes aquáticos e terrestres por meio de 

pesquisa de vídeos e reportagens com esse tema. 

Utilizar vídeo do Projeto Tamar que apresenta os 

cuidados com as tartarugas, bem como a sua 

reprodução. Outros vídeos também podem ser 

pesquisados e trabalhados. 

 Elaborar um “bichonário” com figuras e/ou animais em 

miniatura. Por meio desse os alunos podem classificar 

os animais de acordo com alguns critérios: local onde 

vivem; se cuidam ou não dos filhotes; se são animais 

domésticos ou se vivem na natureza, se são 

vertebrados ou invertebrados, como se reproduzem. 

Pesquisar vídeos e reportagens sobre os seres vivos e 

sua adaptação, bem como o nascimento de um 

pintinho. 

Pode-se trazer figuras de pessoas de diferentes 

idades, o qual pode ser feito uma linha do tempo 

abordando as transformações que ocorrem nas 

diferentes fases da vida. 

TERRA E UNIVERSO 

Sistema Solar; 
 
Movimentos da Terra; 
 
Estações do ano; 
 
Características da Terra; 
 
Fases da Lua. 

Identificar características da 
Terra (como seu formato 
esférico, a presença de água, 
solo etc.), com base na 
observação, manipulação e 
comparação de diferentes 
formas de representação do 
planeta (mapas, globos, 
fotografias etc.).  
 
Conhecer como se deu o 
surgimento do Universo, 

O Sistema Solar apresenta inúmeros vídeos e 

reportagens que podem ser explorados pelo professor, 

sugere-se uma pesquisa sobre essas fontes. 

Utilizar uma caixa surpresa que deverá conter: um 

globo terrestre, uma figura do planeta Terra e/ou um 

mapa Mundi. Um aluno escolhido deverá tirar um 

elemento de dentro da caixa para comentar. 

Importante ressaltar, que nessa atividade o professor 

pode explorar as diferentes formas de representação 

da Terra. 
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identificando o Sistema Solar e 
os planetas, assim como outros 
astros do Sistema Solar. 
 
Conhecer a história e a 
importância da Astronomia. 
 
Conhecer as diferentes teorias: 
geocêntrica e heliocêntrica, bem 
como as contradições 
científicas. 
 
Perceber as diferentes 
representações que a Terra 
apresenta. 
 
Conhecer os movimentos de 
rotação e translação, bem como 
a influência desses 
movimentos. 
 
Identificar as estações do ano 
(outono, inverno, primavera e 
verão) como períodos em que o 
ano é dividido de acordo com 
suas características climáticas. 
 
Identificar as características da 
Terra por dentro e por fora. 

Pesquisar vídeos e reportagens sobre o planeta Terra 

para exibir aos alunos. 

Apresentar uma foto do céu à noite para que os alunos 

expressem suas opiniões acerca. Pode-se usar a 

história: Como nascem as estrelas145. 

Contar a história: O ratinho e a Lua (Autoras: Dora Dias 

e Alba Cappelli). 

Experienciar: utilizar um abacate para apresentar as 

camadas da Terra. 

Realizar uma atividade prática com uma bola e uma 

lanterna para que compreendam a relação entre os 

dias e as noites.  Organizar com pelo menos um mês 

de antecedência a atividade de observação diária ou 

semanal da Lua. 

Reproduzir o desenho na lousa explicando as fases da 

Lua e a relação entre as posições relativas dela, da 

Terra e do Sol. 

                                                           
145 Numa aldeia indígena, algumas mulheres tinham colhido milho para fazer pão. Mas as crianças roubaram as sementes de suas mães e as levaram para a vovó. A vovó fez para elas alguns 
pãezinhos deliciosos. Com medo de que as mães descobrissem o furto, elas cortaram a língua da vovó e fugiram para a floresta. Lá, pediram a um colibri que amarrasse um cipó no céu para que 
pudessem subir, escapando, assim, de suas mães, que as procuravam. Como castigo, as crianças tiveram que ficar olhando para a Terra todas as noites, cuidando de suas mães, que sofriam de 
saudade. E esses olhos sempre abertos tornaram-se estrelas. (Disponível em: http://contoselendas.blogspot.com/2004/11/como-nasceram-as-estrelas.html). 
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Ciências da Natureza 

3º ANO - 2º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

MATÉRIA E 
ENERGIA 

A luz; 
 
Os efeitos da luz nos 
materiais; 
 
Saúde visual. 

Reconhecer as invenções 
relacionadas à saúde visual, 
bem como os malefícios que a 
tecnologia também apresenta. 
 
Identificar os materiais sob a 
ação da água e da luz. 
 
Testar e relatar transformações 
nos materiais do dia a dia 
quando expostos a diferentes 
condições (aquecimento, 
resfriamento, luz e umidade). 
 
Perceber a importância da luz: 
passagem da luz através de 
objetos transparentes, 
intersecção com objetos 
opacos, no nosso dia a dia. 
 

Iniciar com a experiência146 o qual os alunos poderão 
verificar o que aconteceu com a sombra quando foi 
alterada a posição da lanterna. Considerar que a 
lanterna seja a luz solar (natural) ao longo do dia. Por 
meio dessa atividade, ampliar a discussão sobre as 
fontes artificiais. 
 
Questionar os alunos: Em sua opinião, o que é uma luz 

natural e uma luz artificial? Se apagarmos a luz da sala 

que luz teremos?  Vocês sabem qual a importância da 

luz natural? O Sol é uma luz natural ou artificial? E o 

escuro é importante? Você poderia citar uma luz 

artificial? Pode-se levar uma lanterna e uma vela para 

sala para que percebam as diferentes fontes de luz. 

Pode-se iniciar com o seguinte questionamento: Se os 

alunos enxergam melhor os objetos no claro ou no 

escuro, incentivando-os a relatar as experiências. Uma 

situação problema pode ser colocada para o grupo: 

Juliana estava brincando com uma boneca no quintal 

de sua casa no final da tarde. Ao parar de brincar, ela 

se esqueceu de guardar. À noite, ela se lembrou da 

bola que tinha ficado no quintal e resolveu procurá-la. 

Como não havia lâmpada elétrica no quintal, Juliana 

                                                           
146 Observação das sombras. Materiais: 1 tubo de cola e uma lanterna. Como fazer?  Apagar as lâmpadas e fechar as cortinas da sala de aula. Colocar o tubo de cola no centro da mesa. Apontar a 

lanterna levemente inclinada à esquerda do tubo de cola e acenda-a. Observe que ficou a sombra que se formou. Depois posicionar a lanterna acesa acima do tubo e, novamente, observar a sombra. 
Por último apontar a lanterna acesa à direita do tubo de cola e observar a sombra projetada.  
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não conseguiu encontrar a bola. Nessa situação, por 

que a luz é importante? 

Fazer uma experiência com os alunos de modo que um 
fique de olhos fechados, e outro aluno terá que guiá-lo. 
Por meio dessa atividade eles diagnosticarão as 
dificuldades apresentadas pelas pessoas que 
possuem uma deficiência. Assim como atividades que 
podem ser desenvolvidas para manter a saúde visual. 

VIDA E EVOLUÇÃO 

Biodiversidade; 
 
Ambientes e as ações 
humanas. 

Reconhecer os principais 
biomas brasileiros e sua 
importância. 
 
Identificar ambientes 
transformados pela ação 
humana e nomear ações de 
degradação (desmatamento, 
queimadas, poluição, extinção 
de espécies, desperdício de 
água e de outros recursos 
naturais), bem como o uso do 
solo para a agricultura. 
 
Valorizar a biodiversidade como 
fator importante para o equilíbrio 
do ambiente, estabelecendo 
relações com os ecossistemas 
locais. 
 
Valorizar a biodiversidade como 
fator importante para o equilíbrio 
do ambiente, estabelecendo 
relações com os ecossistemas 
locais. 
 
 

Pesquisar vídeos e reportagens sobre Biodiversidade. 
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TERRA E UNIVERSO 

Observação do céu; 
 
Recursos para visualização 
dos astros. 

Observar, identificar e registrar 
os períodos diários (dia e/ou 
noite) em que o Sol, demais 
estrelas, Lua e planetas estão 
visíveis no céu. 
 
Identificar os recursos para 
visualização dos astros 
(telescópio, periscópio, lupas, 
lunetas entre outros) e a 
evolução desses recursos. 
 
Perceber a influência da 
tecnologia para observação do 
Universo, e as consequências 
das implicações sociais em 
relação ao avanço científico e 
tecnológico. 

Questionar: Em sua opinião, o que é Astronomia? 

Quando vocês olham para o céu a noite, o que vocês 

observam? Vocês já tomaram conhecimento de 

reportagens e notícias sobre planetas, asteróides, 

satélites? Aproveitar para mencionar, sobre a teoria 

geocêntrica e heliocêntrica, assim como as tecnologias 

envolvidas hoje na área da Astronomia. 

Exibição o vídeo: Mágico Merlin: o encantador 

desencantado. Nesse vídeo aparece a luneta. Caberá 

ao professor explorar a primeira luneta até as lunetas 

que temos no momento, ressaltando a evolução desse 

instrumento no decorrer dos tempos. 

Pesquisar e apresentar vídeos que contemplem de 

onde vem o dia e a noite. 
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Ciências da Natureza 

3º ANO - 3º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

MATÉRIA E 
ENERGIA 

A água e sua importância; 
 
Os estados físicos da água. 

Reconhecer os estados físicos da 
água, a sua importância, bem como 
formas de se economizar. 

Apresentar o vídeo: Água (Turminha do tio 
Marcelo)147. Por meio desse vídeo pode explorar 
o ciclo da água e as mudanças nos estados 
físicos. 

VIDA E EVOLUÇÃO 

Usos do Solo; 
 
Plantas (características, partes 
da planta e suas funções, 
utilidades e fotossíntese); 
 
Animais (Classificação dos 
vertebrados e invertebrados); 
 
Animais (Características, 
extinção, alimentação, 
locomoção e habitat, ciclo de 
vida). 

Conhecer e identificar as 
características do Solo: (cor, textura e 
permeabilidade). Além da sua origem, 
composição e processo de formação 
do solo: erosão, decomposição e 
formação de húmus. 
 
Identificar a atividade mineradora e 
seus problemas ambientais. 
 
Explorar e analisar o solo por meio da 
comparação de diferentes amostras 
com base em características como 
cor: textura, cheiro e tamanho das 
partículas. 
 

Existem disponíveis reportagens e vídeos que 

apresentam desastres ambientais. Cabe ao 

professor pesquisar e apresentar a turma, 

enfocando as consequências para o meio 

ambiente e para as pessoas. 

Após coletarem amostras de solo e analisarem 

cor, textura, cheiro, a presença de partículas.  

Pode-se fazer dois filtros, cada um com um tipo 

de solo.148 Se tiver um espaço como um jardim 

ou um quintal na escola, ou até uma praça nas 

imediações, levar os alunos para explorar esse 

ambiente em um dia após ter chovido. Será 

possível observar as minhocas. Convide os 

alunos a observarem atentamente a 

                                                           
147 Letra da música: Olha a água pra matar a nossa sede, pra molhar a nossa casa, para regar as nossas plantas, pra chover de madrugada, se é pouco é uma gota, é um pingo, uma lágrima, se é 
muito vira rio, cachoeira, vira lago, vira mar. Água que a gente tem que economizar. Olha a água pode ser um oceano, pode ser um mar inteiro, pode ser aquele banho que eu tomo no chuveiro. 
Quando chove vira nuvem e despenca lá do céu. Quando cai no chão é água pra beber, pra tomar banho, pra lavar. Água que a gente tem que economizar. Porque senão um dia ela acaba.E então 
o que é que a gente vai fazer se não tem água? Porque senão um dia a fonte seca. E o que vai ser então da nossa vida aqui no planeta Terra. 
148 Duas garrafas PET cortadas próximo das extremidade superior para fazer o funil. Colocar um chumaço de algodão na “boca” da garrafa para que a terra não escorra por ela. 
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Identificar as plantas, sua reprodução 
e o uso pelos seres humanos. 
 
Identificar os vegetais e sua 
classificação: medicinais e 
comestíveis. 
 
Reconhecer as características dos 
seres vivos, bem como a alimentação 
dos animais. 

movimentação delas no local. Por meio de uma 

roda de conversa estimular os alunos a 

compartilharem as descobertas. Havendo 

possibilidade, faça o registro fotográfico da turma 

durante a observação. 

Coletar diferentes amostras de solo com os 

alunos utilizando luvas e posteriormente 

manipular as amostras, que podem conter 

animais vivos, restos de plantas, animais mortos 

e pedrinhas. Num primeiro momento observar a 

olho nu e posteriormente com o auxílio de uma 

lupa, verificando o tamanho das partículas 

(partes menores que compõem o solo), a cor 

delas e se há outros elementos. Anotar tudo que 

pode diferenciar uma amostra da outra. 

Questioná-los: Qual é a diferença entre olhar o 

solo a olho nu e com a lupa? Todas as partes das 

partículas são iguais em toda a amostra? 

Iniciar questionando os alunos: A agricultura é 

prejudicial ao solo? Podemos viver sem 

agricultura? Existe alguma forma de fazer 

plantações sem desgastar o solo? Existem 

tirinhas da turma da Mônica que enfocam a 

questão das queimadas e outras situações que 

podem ser aproveitadas. 

As exibições de vídeos sobre desmatamento 

podem ser utilizadas, cabe ao professor 

pesquisar quais são pertinentes dentro dessa 

temática. 

Exibir vídeo que contemple o processo de 

germinação de uma planta e ou ciclo de vida da 

mesma. Posteriormente pode-se indagar os 

alunos: Para que serve a semente? O que são os 
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frutos? Todas as plantas dão sementes e frutos? 

Aproveitar para questionar o uso das plantas no 

dia a dia. 

TERRA E 
UNIVERSO 

Malefícios e benefícios do sol; 
 
Uso do protetor solar. 

Perceber o Sol como fonte de energia, 
bem como os benefícios e malefícios. 

Questionar os alunos: Vocês conhecem algum 

malefício causado pelo sol? Qual? Para evitar o 

câncer de pele o que pode ser feito? (Uso de 

protetor solar, roupas especiais que protegem a 

pele dos raios ultravioletas, guarda-sóis 

fabricados com material apropriado inibindo os 

raios emitidos pelo sol). Estes produtos todos 

são oriundos do desenvolvimento científico e 

tecnológico149. 

 

Pesquisar vídeos que enfatizem o Sol como fonte 

de energia, malefícios e benefícios. 

                                                           
149 Mas será que o desenvolvimento científico e tecnológico é sempre bom? É para todos? E os resíduos, os lixos oriundos de tais tecnologias?  Os guarda-sóis velhos, estragados, o que é feito com 
eles? Para onde vão? O pote de plástico do protetor solar, o que fazer com eles? Onde descartar? E se cair protetor solar na água, o que acontece? O que podemos fazer para diminuir os problemas 
oriundos do desenvolvimento científico e tecnológico? Essas roupas especiais são acessíveis a todas as pessoas? (Abordar sobre o interesse econômico por trás do desenvolvimento científico 
tecnológico) Vocês usam protetor solar? Por quê? Será que todas as pessoas usam protetor Solar diariamente? Por quê?  Ele é acessível para todos?  (Interesse Econômico) (FABRI e SILVEIRA, 
2018) 
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Ciências da Natureza 

3º ANO - 4º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

MATÉRIA E 
ENERGIA 

O ar; 
 
Sombras. 

Perceber a importância do ar 
para as pessoas. 

Experienciar: Observação das sombras.150 Materiais: 1 
tubo de cola e uma lanterna. Como fazer?  Apagar as 
lâmpadas e fechar as cortinas da sala de aula. Colocar 
o tubo de cola no centro da mesa. Apontar a lanterna 
levemente inclinada à esquerda do tubo de cola e 
acenda-a. Observe que ficou a sombra que se formou. 
Depois posicionar a lanterna acesa acima do tubo e, 
novamente, observar a sombra. Por último apontar a 
lanterna acesa à direita do tubo de cola e observar a 
sombra projetada. 
 
Experienciar151: O ar realmente existe? 

VIDA E EVOLUÇÃO 

Alimentação (alimentos como 
fonte de energia, tipos, 
origem...) e hábitos 
saudáveis; 
 
Modo de transmissão e 
prevenção de doenças 
contagiosas; 
 

 Identificar uma alimentação 
saudável, bem como adquirir 
hábitos saudáveis, por meio de 
uma alimentação balanceada, 
assim como reconhecer a 
importância do armazenamento 
dos alimentos. 
 
Perceber a importância da 
vacinação para o combate de 
doenças. 

Iniciar com os seguintes questionamentos: Todas as 

pessoas têm acesso a todos os alimentos? Explique. 

Existem pessoas que passam fome no mundo? Por 
quê? Será que existe desperdício de alimentos? Pedir 
para citarem onde e como isso ocorre. Explorar que os 
alimentos (vegetais) além de servirem para a 
alimentação também são indicados para uso 
medicinal. Pode-se trazer diferentes tipos de plantas 
utilizadas na alimentação como (alface, repolho), 
assim como plantas utilizadas como medicação 

                                                           
150 Observação das sombras. Materiais: 1 tubo de cola e uma lanterna. Como fazer?  Apagar as lâmpadas e fechar as cortinas da sala de aula. Colocar o tubo de cola no centro da mesa. Apontar a 
lanterna levemente inclinada à esquerda do tubo de cola e acenda-a. Observe que ficou a sombra que se formou. Depois posicionar a lanterna acesa acima do tubo e, novamente, observar a sombra. 
Por último apontar a lanterna acesa à direita do tubo de cola e observar a sombra projetada.  
151 O ar realmente existe? Abane o seu rosto com uma folha de papelão. Você sente algo, mas não pode vê-lo. O papelão não toca em você e não há nada a mais no momento em que você abana 
que não estivesse presente antes ou não esteja presente depois do movimento. Assim, o que você sentiu deve ser o ar.  
Se você usar uma folha de papel de caderno, em lugar de papelão, observará certa dificuldade para se abanar, pois o papel irá dobrar (a menos que você se abane bem vagarosamente!). Isso 
mostra que o ar exerce certa resistência ao movimento de objetos mergulhados nele. 
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Aspectos importantes para a 
preservação da saúde: 
higiene pessoal e ambiental. 

 

Perceber a importância da 
higiene para a manutenção da 
saúde. 

(hortelã, camomila, boldo). Os alunos podem 
manusear, assim como pode ser feito o chá para que 
degustem. Trazer à tona discussões acerca dos 
medicamentos industrializados e os medicinais. 
 
Iniciar com um levantamento dos conhecimentos 

prévios dos alunos questionando-os: O que são 

vacinas? Você sempre toma vacinas? Para que 

servem as vacinas? Por meio desse diagnóstico é 

possível perceber o que os alunos estão pensando 

sobre. Sugere-se que o professor leve a sua carteirinha 

de vacinação, para que visualizem e trabalhem a 

temática. 

Vídeos com o tema Saúde e Higiene podem ser 
pesquisados e utilizados em sala pelo professor. 

TERRA E UNIVERSO 

O uso das tecnologias no 
cotidiano; 
 
Os malefícios e benefícios 
das tecnologias. 

Perceber que as tecnologias 
presentes no cotidiano podem 
ser benéficas quanto maléficas, 
exigindo uma tomada de 
consciência perante esse 
avanço. 

Para trabalhar a evolução da tecnologia o professor 
pode pesquisar vídeos que abordem esse tema. 
 
Iniciar com uma roda de conversa, comentando com os 

alunos: Imaginem o nosso dia a dia sem uma 

geladeira? Sem um picolé? Um suco gelado no calor? 

Um fogão?  Sem computadores, celulares, GPS, 

carros, invenções que funcionam com energia elétrica. 

Explorar a evolução dessas invenções e os impactos 

no nosso dia a dia. Pode-se fazer uma pesquisa com 

os familiares para relatarem como foi a infância deles: 

se os brinquedos eram os mesmos dos dias atuais, se 

havia os mesmos aparelhos eletrônicos, se as tarefas 

diárias eram similares. Pode-se fazer um quadro de 

três colunas com aspectos positivos e aspectos 

negativos de duas invenções muito utilizadas pelas 

pessoas: a fralda descartável e o telefone celular. 
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Ciências da Natureza 

4º ANO - 1º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

MATÉRIA E 
ENERGIA 

Misturas homogêneas e 
heterogêneas; 
 
Matéria: Transformações 
reversíveis e não reversíveis; 
 
Fatores que influenciam nas 
reações irreversíveis; 
 
Fatores de identificação da 
ocorrência de reações 
químicas. 

Identificar misturas na vida diária, com 
base em suas propriedades físicas 
observáveis, reconhecendo sua 
composição. 
 
Conhecer a matéria e o material, bem 
como verificar que esses materiais se 
transformam. 
 
Identificar as transformações que afetam 
a qualidade dos alimentos. 
 
Reconhecer as propriedades físicas dos 
materiais (densidade, condutibilidade 
térmica e elétrica). 
 
Reconhecer e identificar as misturas 
homogêneas e heterogêneas, 
identificando métodos de separação de 
misturas. 
 
Testar as transformações que ocorrem 
nos materiais do dia a dia quando 
expostos a diferentes condições 
(aquecimento, resfriamento, luz e 
umidade), relatando os resultados. 
 
Concluir que algumas mudanças 
causadas por aquecimento ou 

Trabalhar com os alunos o sabão ecológico 

(diversos vídeos estão disponíveis para 

pesquisa). 

Levar algumas frutas para sala de aula como 

a maçã que, após cortada, fica com uma outra 

coloração. O gelo quando fica exposto ao 

ambiente fica líquido.  As frutas quando estão 

maduras.  

Para o trabalho sobre as transformações o 

professor pode fazer pesquisas de vídeos que 

abordem a questão das transformações 

físicas e químicas que acabam enriquecendo 

esse tema. 

Iniciar com uma roda de conversa sobre o 

contato que eles têm na escola com diferentes 

materiais (pode ser observada à hora do 

recreio, das brincadeiras, entre outras). 

Aproveitar para salientar que eles possuem 

certas características, como forma, cor, 

textura, maciez. Listar na lousa os objetos e 

suas características citados pelos alunos. 

Pode-se questioná-los sobre os materiais de 

que cada objeto é feito, completando a lista da 

lousa com essas informações. Os alunos 

podem dar outros exemplos de objetos e 

materiais que eles observam no pátio da 
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resfriamento são reversíveis (como as 
mudanças de estado físico da água) e 
outras não (como o cozimento do ovo, a 
queima do papel etc.). 

escola. Explicar que tudo que nos cerca, como 

o ar, a água da chuva, as partes do corpo de 

um ser vivo, o Sol e as construções, é formado 

por matéria. E que existem diversos tipos de 

matéria, que formam os materiais diferentes 

como: metal, vidro, papel. 

Trabalhar as transformações irreversíveis por 

meio de uma receita de bolo com os alunos.  

Pois quando os ingredientes vão ao forno, não 

será possível mais separar, continuarão 

sendo: farinha, açúcar, fermento, leite, ovos e 

margarina. Como exemplo de transformação 

reversível o gelo e as panelas. Enfatizar que 

o calor é o único fator que determina ou 

influencia as transformações que ocorrem no 

nosso dia a dia. 

Fazer um suco de melancia, o qual será 

possível bater a fruta no liquidificador e 

posteriormente peneirá-lo. Outra situação é a 

separação de impurezas ao escolher feijões, 

arroz. Pode-se perguntar aos alunos outras 

situações que eles observaram para separar 

as misturas. A água do macarrão após ser 

escorrida também pode ser um exemplo a ser 

utilizado. 

Realizar alguns experimentos para que 

percebam a transformações dos materiais. 

Ex: Rasgar uma folha de papel sobre a 

carteira. Questionar: O que você obteve ao 

realizar essa atividade. (Resposta esperada; 

que obtiveram pedaços de papel), houve 

alteração nos materiais envolvidos nesse 

processo? (Resposta: Espera-se que os 

alunos respondam que não, pois os pedaços 
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de papel continuaram sendo compostos de 

papel). Em seguida pode-se queimar esses 

papéis. Ressaltar que quando um material 

sofre uma transformação química, originam-

se novos materiais, que não apresentam as 

mesmas propriedades do material original. Na 

queima do papel, por exemplo, ele é 

transformado em cinzas e libera calor. 

Iniciar com algumas experiências: fazer um 

bolo, cozinhar um ovo, ou fritar, o gelo quando 

tirado da geladeira, a maçã quando 

descascada, entre outras. 

 
A própria experiência de observar o gelo ficar 
líquido em temperatura ambiente, pode ser 
usada para que observem que podem ser 
reversíveis, já outras não, como o cozimento 
do ovo. Pode-se dividir a lousa em duas 
partes e escrever em uma delas ovo cru e na 
outra ovo cozido. Passe um traço de 
separação na vertical. Vá escrevendo as 
diferenças conforme os alunos forem falando. 
Por exemplo: As diferenças do ovo cozido e 
do ovo cru (consistência: duro ou mole; sabor, 
cor, facilidade de se misturar). O ovo cozido 
fica duro, pode ser cortado e tem sabor 
característico. O ovo cru junta-se com os 
demais ingredientes da receita do bolo, 
ajudando a formar a mistura. 
 
Iniciar com o seguinte experimento: Dois 

materiais podem ocupar o mesmo espaço?152 

                                                           
152 Materiais: jarra transparente, régua, fita adesiva, água e um fragmento de rocha. Como fazer? Com a fita adesiva prensa a régua do lado de fora da jarra. Coloque água na jarra. Utilizando a 

escala da régua, meça a altura (o nível) da coluna de água dentro da jarra. Anote essa medida. Coloque o fragmento de rocha, com cuidado, dentro da jarra. Utilize de novo a escala de régua para 
medir o nível da água depois que o fragmento de rocha foi colocado na jarra. 
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VIDA E EVOLUÇÃO 

As células (estrutura e 
funcionamento); 
 
Os vírus e as bactérias; 
 
Vacinação; 
 
Hábitos de higiene; 
 
Microrganismos; 
 
Tecnologia a favor da saúde. 

Conhecer a célula como unidade básica, 
estrutural e funcional dos seres vivos, 
identificando diferentes representações 
(desenhos, esquemas, maquetes e outras). 
 
Diferenciar os microrganismos. (fungos, 
bactérias, protozoários, vírus) 
 
Conhecer as formas de transmissão de 
alguns microrganismos (vírus, bactérias e 
protozoários), atitudes e medidas adequadas 
para a prevenção de doenças. 
 
Perceber a importância da saúde coletiva e 
mental, bem como a ação dos programas 
governamentais para a sua efetivação. 
 
Conhecer o sangue como um conjunto de 
diferentes tipos de células, bem como suas 
funções e componentes. 
 
Identificar os vermes e os sintomas 
causados no corpo humano, bem como 
formas de tratamento. 
 
Reconhecer os hábitos de higiene e a sua 
importância para uma vida saudável. 
 
Perceber a importância da vacinação para o 
combate doenças. 
 
Conhecer o uso de medicamentos, bem 
como o uso correto dos mesmos. 
 
Reconhecer que a tecnologia trouxe 
benefícios para o avanço da medicina e 
também pode trazer malefícios. 

Mencionar que todos os seres vivos são 

formados por células.  Seria interessante fazer 

com que os alunos observem no microscópio 

as células vegetais: da cebola, tomate e folhas 

de elódea. 

Trabalhar a célula por meio de vídeos que 

podem ser pesquisados e utilizados pelo 

professor em sala de aula. 

Iniciar com a leitura de uma reportagem sobre 

a penicilina que é um antibiótico utilizado no 

tratamento de algumas doenças causadas por 

bactérias, como pneumonia, a meningite 

bacteriana e a sinusite. Esse medicamento é 

produzido a partir de fungos que produzem 

substâncias que inibem o crescimento de 

diversos tipos de bactérias. Uma pesquisa 

pode ser feita para saber dos alunos se já 

tiveram pneumonia. 

Utilizar vídeos sobre vermes. 

Começar com uma reportagem acerca da 

campanha de vacinação na cidade. Ou a 

reportagem: “Falta de penicilina afeta 

pacientes no mundo”. (Keila Guimarães. 

Folha de São Paulo. 2017). Pode salientar aos 

alunos que reconheçam que as pesquisas 

científicas e a tecnologia podem salvar vidas, 

pois muitas doenças que eram fatais agora 

podem ser tratadas e muitas vezes curadas 

com o uso de novos medicamentos e 

procedimentos. A primeira vacina pode ser 

trabalhada também. 
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Realizar pesquisa de reportagens e vídeos 

sobre bactérias, fungos e decomposição para 

utilizar em suas aulas. 

Pesquisar em vídeos e reportagens sobre 

microrganismos. 

Pesquisar com os alunos quais são os vírus e 

bactérias mortais.  

TERRA E 
UNIVERSO 

Sistema Solar e seus planetas; 
 
Astronomia; 
 
Os astros e a passagem do 
tempo; 
 
Astronáutica e o estudo do 
Universo: foguetes e sondas; 
 
Corpos celestes: planetas, 
satélites, estrelas, cometas, 
Sol (fonte de energia, benefício 
e malefício); 
 
Planeta Terra e suas 
características (camadas da 
atmosfera, estrutura interna e 
externa da Terra: núcleo, 
manto, crosta, litosfera, 
hidrosfera, atmosfera e 
biosfera); 
 
Fases da Lua. 

Conhecer o surgimento do Universo e o 
Sistema Solar. 

Conhecer a ciência que estuda os astros: 
Astronomia e sua importância para o nosso 
dia a dia. 

Associar os movimentos cíclicos da Lua e da 
Terra a períodos de tempo regulares e ao 
uso desse conhecimento para a construção 
de calendários em diferentes culturas. 

Identificar as fases da Lua. 

Conhecer os recursos utilizados para 
explorar o universo, identificando a 
Astronáutica e suas implicações 
socioambientais. 

Identificar os corpos celestes que fazem 
parte do Sistema Solar. 

Identificar os recursos para a visualização 
dos astros: telescópio, periscópio, lupas, 
luneta e a evolução desses recursos. 

Investigar os planetas do Sistema Solar, 
identificando suas características e 
comparando-as com o planeta Terra. 

Identificar os componentes do Sistema 
Solar: estrelas, planetas, cometas, astros 
luminosos e iluminados, entre outros. 

Utilizar vídeos que contemplem a origem do 

universo. 

Realizar a leitura do Livro: O ratinho e a Lua 

(Autoras: Dora Dias e Alba Cappelli). 

Investigar quais os conhecimentos prévios 

que os alunos possuem sobre o tema: O que 

é Astronomia? Você já ouviu falar em algum 

planeta? Se sim, qual? O que você sabe sobre 

o Universo? 

Realizar pesquisa de vídeos e reportagens 

sobre corpos celestes.  

Trabalhar o Sol por meio de pesquisa de 

vídeos e reportagens para apresentar para 

sua turma. 

Pesquisar vídeos e reportagens que 

contemplem a orientação pelos astros e 

instrumentos. 
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Ciências da Natureza 

4º ANO - 2º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

MATÉRIA E 
ENERGIA 

Água: características, 
estados físicos e 
distribuição no planeta; 
 
Ciclo da água; 
 
Ar: composição, poluição, 
ar como fonte de energia. 

Reconhecer os estados físicos da 
água, a sua importância, bem 
como formas de se economizar. 
 
Conhecer o ciclo hidrológico e 
suas implicações na agricultura, 
clima, geração de energia e 
elétrica, provimento de água 
potável e no equilíbrio dos 
ecossistemas regionais (ou locais). 
 
Identificar o processo de 
tratamento de água e esgoto, bem 
como atitudes conscientes para 
um consumo consciente. 
 
Reconhecer a importância do ar e 
sua composição. 
 
Identificar formas de energia: 
eólica. 

A água é um bom exemplo para trabalhar os estados 

físicos da matéria. Comentar que é a única substância 

conhecida que ocorre naturalmente, nas condições da 

Terra, nos três estados físicos da matéria. Levar um 

copo com gelo e uma jarra com gelo. Já a água no 

estado líquido apresenta formas diferentes no copo e 

na jarra, pois ela assume a forma do recipiente em que 

foi colocada. Pode-se utilizar diferentes recipientes 

com formatos diferentes. 

Pesquisas de vídeos, reportagens e músicas que 

contemplem o ciclo da água. 

Experienciar: levar a água em diferentes estados para 

sala para que visualizem e posteriormente o professor 

pode montar um quadro com as diferenças entre o gelo 

e a água líquida. (O gelo é duro e a água não; A água 

molha muito e o gelo pouco; O gelo derrete e a água 

não; O gelo parece uma pedra e a água não)153. 

Pesquisar vídeos com experiências que podem ser 

realizadas com a água. 

Pode-se aproveitar uma reportagem sobre a falta de 

água no bairro, cidade, para que levantem as 

                                                           
153 Sugestões de encaminhamento: Se a água não é “dura”, o que ela é? Alguns alunos podem falar que é “molhada” ou “líquida, encaminhando para a segunda diferença, mas também mostrando 

que essa é uma característica dos líquidos. Por outro lado, a dureza do gelo também pode remeter a uma característica associada a alguns sólidos. Por que o gelo molha pouco? Alguns poderão 
responder que o gelo só molha quando derrete. Nesse caso, está implícita a fala dos alunos uma mudança de estado físico – do sólido ao líquido. Além da dureza associada a alguns sólidos, é 
possível falar que a forma definida é uma das características dos sólidos. 
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dificuldades encontradas pela falta de água no dia a dia 

e a importância desse recurso para a vida. 

Levar um recipiente com gelo e deixá-lo em 

temperatura ambiente, para posteriormente observar 

que ficou líquido. Mencionar que o vapor de água 

quando sai da panela, chaleira se constitui em outro 

estado físico da água. 

Apontar a distribuição de água no planeta, 
relacionando a sua importância para a vida na Terra, 
bem como identificar os três estados físicos da água 
em situações do cotidiano. 
 
Pesquisar vídeos que apresentem a geração de 

energia eólica para enriquecer a aula. 

VIDA E EVOLUÇÃO 

Animais (características, 
locomoção, alimentação, 
habitat); 
 
As plantas e a fotossíntese; 
 
A respiração dos animais; 
 
Relações entre os seres 
vivos; 
 
Impactos da ação humana 
sobre o ar: poluição 
atmosférica, aquecimento 
global e diminuição da 
camada de ozônio; 
 
Alimentação saudável. 

Reconhecer as características dos 
seres vivos, bem como a 
alimentação dos animais. 
 
Identificar os predadores, as 
formas de camuflagem e 
mimetismo. 
 
Reconhecer que o ambiente é 
formado por componentes vivos e 
não vivos e perceber a relação que 
existe entre eles. 
 
Reconhecer os impactos da ação 
humana para o planeta. 
 
Perceber a forma como os animais 
e as plantas respiram. 
 
Reconhecer os alimentos que 
fazem parte de uma alimentação 

Pesquisar vídeos e reportagens sobre animais 

herbívoros e apresentar para a turma. 

Todos os seres vivos precisam de alimento para 

crescer e se desenvolver. O que fazemos para adquirir 

os alimentos? E os animais? E as plantas? Partindo 

desses questionamentos enfatizar que as plantas 

realizam fotossíntese? Vocês sabem o que significa? 

(Foto: luz e síntese: produção). 

Pesquisar vídeos sobre camuflagem e mimetismo e 

apresentar para a turma. 

Iniciar com a seguinte atividade: Pense em um animal 

qualquer. Diga o que você sabe sobre ele: Como ele 

se alimenta? Ele vive em grupo ou sozinho? Como ele 

se abriga? Como ele ataca ou se defende de 

ameaças? Em seguida o professor pode usar recortes 

de: plantas, gafanhoto, sapo, jacaré, fungos e bactérias 

e montar no quadro essa cadeia alimentar. 
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saudável, para a manutenção da 
vida. 
 
Conhecer os alimentos 
industrializados, bem como a 
relação da alimentação com a 
cultura. 

Pesquisar vídeos e reportagens sobre a Chuva Ácida, 

Efeito Estufa e Camada de Ozônio. 

Aproveitar uma reportagem sobre distúrbios 

nutricionais, bem como as doenças causadas pela má 

alimentação. 

Inúmeros vídeos sobre a importância das plantas para 

a alimentação estão disponíveis, cabe ao professor 

pesquisar e usar em sua sala de aula. 

TERRA E UNIVERSO 

Calendários, fenômenos 
cíclicos e cultura; 
 
Movimento de rotação e 
Translação; 
 
Os astros e a passagem do 
tempo. 

Reconhecer o calendário como 
instrumento de medida de tempo. 
 
Conhecer a história e a evolução 
do relógio do Sol. 
 
Reconhecer o calendário como 
instrumento de medida de tempo, 
relacionando com os movimentos 
de rotação e translação do planeta 
Terra. 
 
Relacionar os movimentos de 
rotação e translação como 
referência para contagem do 
tempo. 

Pesquisar vídeos que apresentem o relógio do Sol, 

para que visualizem como é e seu funcionamento. 

Iniciar com a apresentação do calendário egípcio que 

é um dos mais antigos que se conhecem. 
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Ciências da Natureza 
4º ANO - 3º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

MATÉRIA E 
ENERGIA 

Formas de economizar 
energia. 

Perceber que a matéria ocupa 
espaço, bem como reconhecer os 
seus estados físicos. 
 
Identificar as diferentes formas de 
geração de energia, bem como o 
consumo consciente. 
 
Descrever e destacar semelhanças 
e diferenças entre o ciclo da 
matéria e o fluxo de energia entre 
os componentes vivos e não vivos 
de um ecossistema. 

Utilizar reportagens e vídeos que contemplem a 

Energia Solar para enriquecer as aulas. 

Pesquisar vídeos e reportagens que contemplem 
formas de economizar energia. 

VIDA E EVOLUÇÃO 

Microrganismos; 
 
Os fungos e os protozoários; 
 
Cadeia alimentar e teia 
(produtores, consumidores, 
herbívoros, carnívoros, 
onívoros largófagos e 
insetívoros). 

Identificar os microrganismos 
presentes na produção de 
alimentos, bem como os fungos 
microscópios, sua produção e 
utilidades. 
 
Propor, a partir do conhecimento 
das formas de transmissão de 
alguns microrganismos (vírus, 
bactérias e protozoários), atitudes 
e medidas adequadas para 
prevenção de doenças a eles 
associadas. 
 

Experienciar: levar um pão com bolor ou mofo para 

observarem. Assim como o champignon. A levedura do 

pão. O etanol é produzido a partir da fermentação da 

cana de açúcar. Essa fermentação é realizada por um 

fungo, que se alimenta do açúcar da cana, liberando 

etanol e gás carbônico; 

Para trabalhar os microrganismos estão disponíveis 

reportagens e vídeos que podem ser pesquisadas pelo 

professor.  

Realizar o seguinte experimento154. Questionar: O que 

aconteceu com esses alimentos no decorrer dos dias? 

Há participação de seres vivos nesse processo? 

                                                           
154  Observando as transformações que ocorrem nos alimentos. Material: tomate maduro, fatia de pão, batata, etiquetas, 3 potes de plástico transparentes com tampa. Como fazer? Colocar cada 
alimento dentro de um pote e feche bem. Escreva na etiqueta o nome do alimento e a data em que foi colocado no pote. Cole-a no pote. Coloque os potes em local seguro que possa ser visualizado 
por toda a turma. Observe o que acontece com esses alimentos todos os dias por duas semanas. Faça uma ficha no caderno e registre o que acontece. (Disponha os três potes em um local da sala 
de aula onde os alunos possam observar diariamente o estado dos alimentos. 
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Verificar as formas de transmissão 
de alguns microrganismos (vírus, 
bactérias e protozoários). 
 
Verificar a participação de 
microrganismos na produção de 
alimentos, combustíveis, 
medicamentos, entre outros, 
percebendo as relações entre 
ciência, tecnologia e sociedade. 
 
Identificar os fungos e as bactérias 
no processo de decomposição, 
reconhecendo a importância 
ambiental desse processo. 
 
Compreender a cadeia alimentar 

como fator de equilíbrio para o 

ecossistema. 

Explique. Aproveitar para trabalhar as questões 

referentes ao prazo de validade de produtos no ato da 

compra, bem como a forma de refrigeração desses 

produtos para melhor conservação. Aproveita-se 

também para trabalhar a questão da geladeira, que 

hoje facilita a vida das pessoas, contemplando que 

antigamente não existia esse recurso e a forma como 

os alimentos eram conservados sem ela. 

Assistir ao vídeo: As aventuras de Kratts. Por meio de 

recortes (cenoura, coelho...) montar na lousa uma 

cadeia alimentar para que percebam as relações entre 

os seres vivos. 

TERRA E UNIVERSO Pontos cardeais.  

Identificar os pontos cardeais, com 
base no registro de diferentes 
posições relativas do Sol e da 
sombra de uma vara (Gnômon). 
 
 Comparar as indicações dos 
pontos cardeais resultantes da 
observação das sombras de uma 
vara (Gnômon) com aquelas 
obtidas por meio de uma bússola. 

Vídeos que apresentam os Pontos Cardeais e 

colaterais, podem ser uma ferramenta importante para 

o professor, cabe a ele pesquisar essas fontes. 

A vara de Gnômon pode ser confeccionada, o 

professor pode pesquisar vídeos que apresentem essa 

construção.  
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Ciências da Natureza 
4º ANO - 4º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

MATÉRIA E 
ENERGIA 

Reciclagem (materiais 
recicláveis e processos de 
reciclagem do lixo). 

Conhecer o processo de 
Reciclagem, bem como sua 
importância, o uso consciente, 
além de reconhecer os 5 Rs: 
(Repensar, Reduzir, Recusar, 
Reutilizar e Reciclar), em prol de 
uma vida mais sustentável 
ecologicamente. 
 
Fazer com que os alunos 
percebam que tirar o lixo da 
vista de quem produziu não 
resolve o problema. Depois do 
recolhimento dos resíduos, 
estes têm de passar por 
diversos processos para evitar 
prejuízo ao ambiente. 
 
Perceber que os resíduos 
podem ser classificados em 
sólidos, líquidos e gasosos de 
acordo com sua origem, em: 
hospitalares, industriais, 
agrícolas, comerciais, públicos 
e entulhos e que por serem 
diferentes necessitam de 

Uma das sugestões é fazer o experimento do 

descarte.155Questioná-los após a observação: O que 

aconteceu com o conteúdo de cada recipiente? Por 

que isso aconteceu? Por que as transformações que 

ocorreram são importantes para o ambiente? 

Conversar com os colegas sobre o tempo de 

decomposição da sacola plástica e sua relação com a 

poluição ambiental. 

Pedir para que os alunos imaginem uma situação de 

compras em um supermercado na qual os 

consumidores levam recipientes e compram a 

quantidade que precisam dos produtos colocados à 

venda. Assim, eles não desperdiçam alimentos, pois 

apenas compram a quantidade de que precisam, e não 

geram mais lixo, pois não há embalagens. Em seguida 

questione: Que produtos você consome com 

frequência e que poderia comprar sem embalagens? 

Dê exemplos. Essa forma de comprar produtos (venda 

por peso e sem embalagem) ajuda a diminuir o lixo 

gerado e a evitar o desperdício de comida. Como você 

pode atuar para diminuir o desperdício de alimentos? 

                                                           
155  Materiais necessários: cascas de 3 bananas, cascas de 3 laranjas, folhas de plantas coletadas do chão; 4 garrafas plásticas transparentes de 2 L, terra, água, papel, fita adesiva, caneta. Modo 
de fazer: Cortar a garrafa ao meio, numere-as de 1 a 4, coloque cascas de banana no recipiente 1, as cascas de laranja no recipiente 2, as folhas de plantas no recipiente 3 e a sacola plástica no 
recipiente 4. Coloque uma camada de terra de 5 cm de altura sobre o material de cada um dos recipientes. Coloque um pouco de água em cada recipiente apenas para umedecer a terra. Observe 
os recipientes diariamente por 15 dias. A cada 4 dias, umedeça a terra com um pouco de água. Anote suas observações no caderno. 
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tratamentos especiais antes de 
serem lançados na natureza. 

VIDA E EVOLUÇÃO 

Ambiente; 
 
Solo: características, 
composição, propriedades, 
técnicas de manejo 
(queimadas, erosão, 
desmatamento); 
 
Biomas e Ecossistemas. 
 
Biocombustíveis. 

Identificar a composição do 
solo, os desgastes e a 
importância de preservar o solo 
para manutenção da vida. 

Conceituar um ecossistema e 
conhecê-lo para melhor 
protegê-lo. 

 
Identificar os biomas brasileiros 
(Pantanal, Campos, Cerrado e 
Caatinga). 

Iniciar com o seguinte questionamento: A paisagem, 

ela sempre é a mesma, ou, ela se modifica? Se vamos 

viajar de um lugar a outro cada local tem uma grande 

diversidade de seres vivos. O conjunto de seres vivos 

e elementos não vivos de um determinado local é 

chamado de ecossistema, onde os seres vivos e 

elementos não vivos se relacionam. Questionar os 

alunos: Que ecossistemas vocês conhecem? (Os 

alunos podem citar o rio, praia, floresta, manguezal, 

deserto, etc).  

Experienciar: levar os alunos para um espaço que 

possua terra na escola, preferencialmente após um dia 

de chuva, para observarem as minhocas. Em seguida 

trabalhar a produção de húmus. 

Pesquisa de vídeos sobre biomas brasileiros e 

biodiversidade.  

Pesquisa de vídeos e reportagens pelo professor que 

contemplem os biocombustíveis e o ciclo da matéria. 

TERRA E UNIVERSO Força gravitacional. 

Conhecer sobre a força 
gravitacional da Terra e sua 
influência sobre os corpos, 
associando aos acontecimentos 
do cotidiano. 

Sugere-se que o professor pesquise vídeos sobre a 

gravidade e trabalhe em sala de aula com o tema. 
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Ciências da Natureza 
5º ANO - 1º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

MATÉRIA E 
ENERGIA 

Propriedades físicas dos 
materiais; 
 
Energia elétrica e magnética; 
 
Energia térmica; 
 
Consumo consciente; 
 
Tecnologias sustentáveis. 

Explorar fenômenos da vida 
cotidiana que evidenciem 
propriedades físicas dos 
materiais – como densidade, 
condutibilidade térmica e 
elétrica, respostas a forças 
magnéticas, solubilidade, 
respostas a forças mecânicas 
(dureza, elasticidade etc.), entre 
outras. 
 
Comparar diferentes objetos por 
meio das características dos 
materiais dos quais são 
produzidos. 
 
Analisar que, na escolha dos 
materiais, além das suas 
propriedades também são 
consideradas as facilidades e o 
impacto ambiental na obtenção, 
na decomposição, no custo e no 
domínio de tecnologias para 
transformá-los. 
 

Pesquisas de vídeos que apresentem os conceitos 

Básicos das Propriedades dos Materiais.  

Trabalhar a energia térmica por meio de vídeos e 

reportagens sobre o tema. 

Questionar os alunos em relação às comodidades 

proporcionadas pela energia elétrica. Levar diferentes 

aparelhos elétricos e ou fotos e solicitar que os alunos 

identifiquem o interruptor em cada aparelho.156 O 

trabalho com ímãs157 é pertinente no estudo dessa 

temática, para que compreendam a presença do 

campo magnético ao seu redor. 

Pesquisas de vídeos sobre Sustentabilidade: 

Tecnologias sustentáveis.  

Pesquisar experiências que englobem a energia 

magnética para enriquecer as aulas. 

                                                           
156 Pode-se também iniciar com um texto retratando situações diárias em relação ao uso dos eletrodomésticos no dia a dia. “Eu acordei de manhã com o barulho do celular…, tomei um banho 

utilizando o chuveiro elétrico…meu café tinha leite que foi armazenado por uma geladeira…” 
157 Estudo dos ímãs: Como tirar uma moeda do copo com água sem molhar as mãos. Materiais: 1 copo com água, 1 moeda, 1 ímã. Como fazer? Colocar a moeda no interior do copo. 
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Observar o uso de tecnologias 
que facilitam as atividades do 
cotidiano (comer, estudar, 
conversar, brincar, deslocar-se 
e outras) relacionando o 
desenvolvimento tecnológico 
com o avanço científico e com 
as questões da sociedade. 

VIDA E EVOLUÇÃO 

 A integração dos sistemas do 
corpo; 
 
Sistema Digestório e 
Respiratório (Estrutura e 
funcionamento); 
 
Necessidades nutricionais, 
hábitos alimentares, 
vitaminas; 
 
Alimentação e energia; 
 
Alimentos transgênicos. 

Conhecer o corpo como um 
sistema integrado identificando 
as relações entre o digestório e 
respiratório. 
 
Perceber as transformações 
pelo qual o corpo passa na 
adolescência. 
 
Reconhecer os alimentos que 
fazem parte de uma 
alimentação saudável, para a 
manutenção da vida. 
 
Conhecer os nutrientes 
presentes nos alimentos, bem 
como os alimentos das 
diferentes regiões do Brasil. 
 
Entender que algumas doenças 
(diabetes, obesidade e outras) 
podem ser evitadas ou 
amenizadas com hábitos de 
alimentação saudável e/ou na 
vida cotidiana. 
 
Conhecer os Transgênicos 
presentes na Agricultura, 
alimentação, saúde e demais 
áreas. 

Exibir o documentário: “A incrível máquina humana” 

(48 min) que oferece uma visão completa e detalhada, 

em alta definição, do funcionamento articulado e 

harmônico do corpo humano ao longo de um dia, 

possibilitando a verificação da integração existente 

entre os sistemas. Proporciona a visão interna de 

alguns órgãos e estruturas que o constituem (cérebro, 

veias e artérias, ossos, músculos, coração, pulmão, 

intestino etc.). 

Realizar pesquisas de vídeos que abordem o 

funcionamento do corpo humano desde o nascimento 

até a morte para trabalhar com seus alunos. 

Simular o que acontece com os alimentos durante a 

mastigação. Experimento: com dois copos com água. 

Adicionar ao mesmo tempo, comprimidos 

efervescentes. Em um copo, o comprimido estava 

triturado, e em outro, foi colocado o comprimido inteiro. 

Questionar os alunos: Qual comprimido você acha que 

se dissolveu por completo mais rapidamente, o 

triturado ou o inteiro? Por quê? 

Explicar que os pedaços menores do comprimido 

triturado têm mais contato com água, aumentando a 

velocidade em que eles se dissolvem.  Os alunos 

podem relacionar o comprimido triturado ao alimento 

bem mastigado. A mastigação quebra os alimentos em 

pedaços menores aumentando o contato entre esses 
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pedaços e as substâncias digestivas, facilitando a 

digestão. 

Utilizar a seguinte reportagem: Exames de sangue e de 

fezes: quando seu filho deve fazer? Revista Crescer. 

Por meio dessa reportagem será possível identificar os 

motivos pelos quais é solicitado por um médico um 

exame de sangue para crianças. 

Pesquisar vídeos e reportagens que enfoquem a 

Educação Nutricional (Alimentos que dão energia, 

Vitaminas, Distúrbios alimentares, obesidade. Sugere-

se as reportagens do Dr. Dráuzio Varella). 

 Realizar o levantamento de alimentos que os alunos 

levam em um dia de passeio por exemplo. Que 

alimentos poderiam levar em suas lancheiras? Rótulos 

de alimentos que consomem refletem a sua 

alimentação. 

Reportagens e vídeos sobre transgênicos podem ser 

pesquisados pelo professor e apresentados em sala, 

gerando um debate entre os alunos: de um lado alunos 

a favor do consumo de transgênicos e outro contra. 

TERRA E UNIVERSO 

As constelações; 
 
Teorias de formação do 
Universo; 
 
Movimento de rotação e 
translação da Terra; 
 
Periodicidade das fases da 
Lua. 

Identificar algumas 
constelações no céu, com o 
apoio de recursos (como mapas 
celestes e aplicativos digitais, 
entre outros), e os períodos do 
ano em que elas são visíveis no 
início da noite. 
 
Reconhecer os movimentos da 
Terra, rotação e translação, e 
associá-los aos períodos diários 
e as estações do ano. 
 

Pesquisar vídeos e reportagens que apresentem 

questões sobre Astronomia, satélites artificiais e 

constelações para serem trabalhados em sala de aula. 

Verificar os conhecimentos que os alunos já trazem 

sobre o Sistema Solar, como possíveis noções de 

formato dos planetas, órbita e sua relação com o ano, 

rotação com a relação com o dia. Um aluno pode ser o 

sol e outro a Terra, o qual o professor pode dramatizar 

com os mesmos. 

Realizar a leitura do Ratinho e a Lua (Autoras: Dora 

Dias e Alba Cappelli) para explorar as fases da Lua. 
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Concluir sobre a periodicidade 
das fases da Lua, com base na 
observação e no registro das 
formas aparentes da Lua no céu 
ao longo de, pelo menos, dois 
meses. 
 
Conhecer o Sistema Solar (Sol, 
Lua, estrelas, constelações). 
 
Conhecer as teorias da 
formação do universo. 
 
Conhecer a importância das 
viagens e equipamentos 
espaciais para o nosso dia a dia. 
 
Conhecer a evolução dos 
satélites e sondas espaciais, 
bem como os instrumentos de 
observação. 
 
Projetar e construir dispositivos 
para observação à distância 
(luneta, periscópio etc.), para 
observação ampliada de objetos 
(lupas, microscópios) ou para 
registro de imagens (máquinas 
fotográficas) e discutir usos 
sociais desses dispositivos 
associando-os aos tipos de 
informações que coletam. 

Investigar quais são os conhecimentos prévios dos 

alunos, questionando-os: O que é Astronomia? Você já 

ouviu falar em algum planeta? Se sim, qual? O que 

você sabe sobre o Universo? 

Verificar os conhecimentos que os alunos já trazem 
sobre o Sistema Solar, como possíveis noções de 
formato dos planetas, órbita e sua relação com o ano, 
rotação com a relação com o dia. Solicitar que um 
aluno represente o planeta Terra e outro aluno a estrela 
Sol, assim pode-se explicar os movimentos de rotação 
e translação. Outra sugestão é por meio do auxílio de 
uma vela e uma bola. 

 

A teoria do universo é um tema com diversos vídeos 

que podem ser pesquisados pelo professor para ser 

trabalhado em sala de aula. 

Outra opção são vídeos que trabalham as camadas da 

atmosfera, cabe ao professor fazer uma pesquisa do 

melhor vídeo que pode ser trabalhado com sua turma. 

Quando a temática se refere ao espaço, pode-se 

pesquisar vídeos com o astronauta brasileiro Marcos 

Pontes.  

No decorrer da atividade sugere-se que os alunos 

construam um protótipo que será lançado em Marte158. 

 

                                                           
158 Lembrá-los de que precisam considerar as condições de Marte e as condições necessárias para a vida humana para que as soluções propostas deem origem a uma comunidade autossuficiente. 

Materiais alternativos podem ser utilizados, desde que coletados antecipadamente. Ao término do protótipo espera-se que os alunos compartilhem com os demais grupos como foram criados. 
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Ciências da Natureza 
5º ANO - 2º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

MATÉRIA E 
ENERGIA 

A água no planeta; 
 
Propriedades da água; 
 
Ciclo hidrológico; 
 
Consumo consciente: noções 
de sustentabilidade.  

Conhecer o ciclo hidrológico e 
suas implicações na agricultura, 
clima, geração de energia e 
elétrica, provimento de água 
potável e no equilíbrio dos 
ecossistemas regionais (ou 
locais). 
 
Reconhecer algumas formas de 
sustentabilidade. 

Utilizar o vídeo: Água (Turminha do tio Marcelo)159. Por 
meio desse vídeo pode explorar o ciclo da água e as 
mudanças no estado físico. 
 
Pesquisar vídeos que culminem o ciclo hidrológico ou 

reportagens sobre o tema.  

Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de 
estado físico da água para explicar o ciclo hidrológico 
e analisar suas implicações na agricultura, no clima, na 
geração de energia elétrica, no provimento de água 
potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou 
locais). 
 
Fazer a experiência prática de escovar os dentes com 

dois alunos: um faz a escovação com água e outro 

sem. Questionar o aluno sobre a dificuldade que teve 

ao escovar sem água. Explorar a importância da água 

como recurso indispensável. Pode realizar a 

experiência da escovação com dois alunos, utilizando 

um balde para coletar a água do aluno que escova 

utilizando a torneira e outro que utiliza um copo, para 

visualizarem a quantidade de água gasta pelos dois 

alunos. 

                                                           
159 Letra da música: Olha a água pra matar a nossa sede, pra molhar a nossa casa, para regar as nossas plantas, pra chover de madrugada, se é pouco é uma gota, é um pingo, uma lágrima, se é 
muito vira rio, cachoeira, vira lago, vira mar. Água que a gente tem que economizar. Olha a água pode ser um oceano, pode ser um mar inteiro, pode ser aquele banho que eu tomo no chuveiro. 
Quando chove vira nuvem e despenca lá do céu. Quando cai no chão é água pra beber, pra tomar banho, pra lavar. Água que a gente tem que economizar. Porque senão um dia ela acaba.E então 
o que é que a gente vai fazer se não tem água? Porque senão um dia a fonte seca. E o que vai ser então da nossa vida aqui no planeta Terra. 
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VIDA E EVOLUÇÃO 

Integração dos sistemas:  
reprodutor e cardiovascular;  
 
Transportes de gases e 
nutrientes. 

Conhecer a forma como a 
gestação e o parto acontecem. 
 
Perceber como acontece o 
processo de transporte de 
gases e nutrientes. 

Para a integração dos sistemas sugere-se uma 

pesquisa de vídeos que contemplem o funcionamento 

do corpo humano. 

Quando o tema for Sistema Reprodutor (Gestação e 

parto) os vídeos podem enriquecer as aulas. Cabe ao 

professor fazer uma pesquisa para verificar a sua 

pertinência. 

Para trabalhar a alimentação e transporte de nutrientes 

o uso de vídeos contribui, cabe ao professor fazer uma 

pesquisa dos mesmos. 

TERRA E UNIVERSO 

Constelações e mapas 
celestes; 
 
Instrumentos óticos. 

Conhecer os recursos usados 
para visualização dos astros 
(luneta, telescópio, lupas) e a 
evolução desses recursos. 

Trazer para sala de aula recursos como: luneta, lupa e 

telescópio para que observem, assim como a exibição 

de vídeos que apresentem a evolução desses 

recursos. 

Inúmeros vídeos podem ser trabalhados pelo professor 
quando o tema é universo. Dessa forma pesquisas de 
vídeos e reportagens podem ser realizadas e 
trabalhadas em sala de aula. 
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Ciências da Natureza 

5º ANO - 3º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

MATÉRIA E 
ENERGIA 

Fontes, conservação 
transformação e geração de 
energia; 
 
Condução de energia elétrica 
e circuito elétrico; 
 
Eletricidade e a vida dos seres 
humanos. 

Perceber que a geração de 
energia pode ser feita por meio 
da força dos ventos, da água e 
por meio de pilhas para que 
venham a identificar essas 
formas, assim como adotar 
medidas de consumo 
consciente em suas casas. 

Realizar pesquisas de vídeos e reportagens que 
enfoquem a geração de energia. 
 
Iniciar com uma roda de conversa, comentando com 

os alunos: Imaginem o nosso dia a dia sem uma 

geladeira? Sem um picolé? Um suco gelado no calor? 

Um fogão?  Sem computadores, celulares, GPS, 

carros, invenções que funcionam com energia elétrica. 

Explorar a evolução dessas invenções e os impactos 

no nosso dia a dia. Pode-se fazer uma pesquisa com 

os familiares para relatarem como foi a infância deles: 

se os brinquedos eram os mesmos dos dias atuais, se 

havia os mesmos aparelhos eletrônicos, se as tarefas 

diárias eram similares. Pode-se fazer um quadro de 

três colunas com aspectos positivos e aspectos 

negativos de duas invenções muito utilizadas pelas 

pessoas: a fralda descartável e o telefone celular. 

VIDA E EVOLUÇÃO 

Sistema excretor. 
 
Ossos e músculos.  
 
Sistema imunológico: saúde 
(higiene pessoal e ambiental, 
vacinação); 
 
Bem-estar físico, social e 
psíquico. 

Conhecer o corpo como um 
sistema integrado identificando 
as relações entre os sistemas. 
(Sistema excretor) 
 
Perceber a importância da 
vacinação para combater as 
doenças. 

Pesquisar vídeos sobre o sistema excretor para 

trabalhar com seus alunos em sala de aula. 

As vacinas apresentam inúmeros vídeos que podem 

ser pesquisados pelo professor e trabalhados em sala. 

Pode-se começar com uma reportagem acerca da 

campanha de vacinação na cidade. Ou a reportagem: 

“Falta de penicilina afeta pacientes no mundo”. (Keila 

Guimarães. Folha de São Paulo. 2017). Pode salientar 

420



 

 

aos alunos que reconheçam que as pesquisas 

científicas e a tecnologia podem salvar vidas, pois 

muitas doenças que eram fatais agora podem ser 

tratadas e muitas vezes curadas com o uso de novos 

medicamentos e procedimentos. A primeira vacina 

pode ser trabalhada também. 

TERRA E UNIVERSO 

Camadas da atmosfera; 
 
Camada de ozônio; 
 
Efeito estufa. 

Conhecer as camadas da 
atmosfera e suas 
características. 
 
Conhecer o efeito estufa e sua 
importância na manutenção da 
temperatura da Terra. 

Pesquisa de vídeos que contemplem as Camadas da 
atmosfera, a camada de ozônio e efeito estufa para o 
enriquecimento da aula. 
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Ciências da Natureza 
5º ANO - 4º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

MATÉRIA E 
ENERGIA 

Reciclagem. 

Reconhecer o uso dos 5 Rs 
(Repensar, Reduzir, 
Recusar, Reutilizar e 
Reciclar) e o consumo 
consciente para um 
ambiente mais saudável. 

Comentar sobre as lixeiras e suas cores. Questionar os 

alunos sobre seus hábitos de consumo: brinquedos, 

roupas, aparelhos eletrônicos. Solicitar que reflitam sobre 

as aquisições mais recentes, os motivos pelos quais 

fizeram as compras e o que era realmente necessário. 

Questioná-los sobre a separação do lixo produzido na 

escola e em suas moradias, conscientizando-os da 

importância da reciclagem e da reutilização dos materiais. 

Pode-se questionar os alunos se eles já ouviram falar nos 

5 Rs: Repensar, Reduzir, Recusar, Reutilizar e 

Reciclar. 

Construir uma linha do tempo da evolução das fraldas 
160para se trabalhar a questão da reciclagem, poluição 

ambiental. 

VIDA E EVOLUÇÃO 

Poluição, desmatamento e 
aquecimento global; 
 
Hábitos e comportamentos 
dos seres vivos; 
 
Solo. 

Comparar diferentes 
amostras de solo do entorno 
da escola com base em 
características como cor, 
textura, cheiro, tamanho das 
partículas, permeabilidade 
etc. 
 

Pesquisa de vídeos e reportagens com o tema poluição, 

bem como poluição e suas consequências. 

Seres vivos também apresentam inúmeros vídeos 

educativos que podem ser pesquisados e explorados pelo 

professor em sala de aula. 

Coletar diferentes amostras de solo, verificando a textura, 

cor e cheiro, o tamanho das partículas. 

                                                           
160 Na Antiguidade, as pessoas usavam folhas e peles de animais para proteger os bebês.  Muito tempo depois vieram as fraldas de pano, que eram presas à cintura dos bebês por alfinetes. 
Entretanto, o uso contínuo da fralda de pano podia provocar assaduras na pele do bebê. Só no início do século XX, depois de estudos reconheceram que as doenças de pele podiam ser causadas 
por fungos e bactérias, e que as fraldas começaram a ser lavadas com água fervida. Já na década de 1940, para evitar que a roupa da criança ficasse molhada caso ele fizesse xixi, uma calça 
plástica era revestida por cima da fralda de pano. Esse foi o primeiro passo para a criação da fralda descartável. Na década seguinte as fraldas descartáveis surgiram para deixar a vida de pais e 
mães muito mais prática. Mas era só o início de um problema ambiental que apareceria anos depois. 

422



 

 

Identificar os diferentes usos 
do solo (plantação e 
extração de materiais, 
dentre outras 
possibilidades), 
reconhecendo a importância 
do solo para a agricultura e 
para a vida. 

TERRA E UNIVERSO 
Espaços do planeta possíveis 
de serem ocupados pelo ser 
humano. 

Identificar a Terra como 
planeta habitável. 

Pesquisa de vídeos e reportagens sobre o planeta Terra e 
trabalhar com seus alunos. 
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4.6. Ciências Humanas: História 

  

capacidade do Ser Humano de entender que ele produz o espaço onde vive, apropriando-se 

dele em determinadas condições históricas – raciocínio espaço-temporal -, impõem-se como 

condição para que ele compreenda, interprete e avalie as ações realizadas no passado ou no 

presente, tornando-se responsável tanto pelo saber produzido ao longo do tempo, quanto pelo domínio 

dos fenômenos naturais e históricos do qual é agente. 

Na Base Nacional Comum Curricular, o componente curricular História faz parte da área de 

Ciências Humanas. Esta área deve privilegiar o desenvolvimento da cognição in situ161, considerando 

sempre a contextualização marcada pelas noções de tempo e espaço que são seus conceitos 

fundamentais. 

As questões que nos levam a pensar a História como um saber necessário para a formação das 

crianças e jovens nas escolas são as originárias do tempo presente. O passado que se deve impulsionara 

dinâmica do ensino-aprendizagem no Ensino Fundamental é aquele que dialoga com o tempo atual 

(BNCC, 2017. p.395). 

Um dos principais objetivos do ensino de História no Ensino Fundamental é instigar o sujeito a 

ter autonomia de pensamento e capacidade de reconhecer que os indivíduos agem de acordo com a época 

e o lugar nos quais habitam, preservando ou transformando seus modos de vida. 

Ao compreender que existe uma grande variedade de sujeitos, de modos de vida e de histórias, 

estaremos promovendo a inclusão de temáticas voltadas para a diversidade cultural e para as múltiplas 

configurações indentitárias, destacando-se as abordagens relacionadas à história dos povos indígenas e 

africanos, que devem extrapolar a importância puramente retórica, permitindo que o estudo dessas 

populações leve ao reconhecimento que estes povos são artífices da própria história do Brasil. 

A temporalidade também é uma das questões que possibilitam a compreensão das relações 

humanas, sendo a História uma das ciências que possibilitam o estudo destas relações no tempo em 

determinado espaço, porém, o passado que impulsiona a dinâmica de ensino-aprendizagem necessário 

para a formação dos alunos, é aquele que dialoga com o presente. 

O ensino de História ao instigar os alunos a desenvolver uma melhor compreensão do mundo, 

favorece não só o desenvolvimento da autonomia do aluno, mas também o torna um indivíduo apto para 

intervir no mundo com mais responsabilidade e consciência. O aluno, ao sentir-se como parte integrante 

da história e agente transformador da realidade, estará construindo sua identidade, sua cidadania e seu 

conhecimento histórico. Isso é ser cidadão. Ser sujeito de sua história, contribuindo para a formação da 

sociedade. 

                                                           
161 In situ é uma expressão do latim que significa “no lugar” ou “no local”, na tradução literal para a língua 

portuguesa. Significado. Disponível em www.significados.com.br/in-situ/ 

A 
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Os objetivos de aprendizagem no ensino Fundamental – Anos Iniciais, contemplam diferentes 

graus de complexidade, marcado incialmente no 1º e no 2º ano pela constituição do “Eu”, do “Outro” e 

do “Nós”, destacando o conhecimento de si, das referências do mundo pessoal, da noção de comunidade 

e da vida em sociedade. Esse processo de constituição do sujeito é longo, ele se dá em meio a vivências 

cotidianas, identificando seu lugar na família, na escola e nos espaços e grupos de convivência na sua 

comunidade. 

Entre o 3.º e o 4.º ano evidenciam-se as particularidades locais por meio da noção de lugar em 

que se vive e das dinâmicas em torno da cidade e dos regionalismos (Estado), diferenciando aspectos da 

vida privada e da vida pública, urbana e rural. São analisados também processos ocorridos em espaços 

temporais mais longínquos, como a circulação dos primeiros grupos humanos.  

No 5.º ano, o destaque está na diversidade de povos e culturas e suas formas de organização, 

realizando uma breve introdução ao início da humanidade. Elementos como a cidadania, direitos e 

deveres, e o reconhecimento da diversidade das sociedades propõe uma educação voltada ao convívio e 

ao respeito entre os povos, compreendendo que esses estão em constante movimento e transformação. 

O ensino de História no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, deve ser voltado a valorização das 

vivências e experiências individuais e familiares trazidas pelos alunos. Essas vivências e experiências 

devem ser problematizadas através da ludicidade, da escuta e da fala sensível, da troca. O trabalho de 

campo deve ser privilegiado, entrevistas, observações, pesquisas, investigações documentais, o 

desenvolvimento de análises e argumentações podem potencializar as descobertas estimulando a 

criticidade e a criatividade dos alunos.  Tais procedimentos auxiliarão na compreensão de si mesmos, de 

suas histórias de vida e dos diferentes grupos sociais com quem se relacionam. 

Para o ensino de História, é fundamental considerar o uso de diferentes linguagens, utilizando 

diferentes fontes e tipos de documentos escritos, iconográficos, materiais (móveis e imóveis) e imateriais 

(expressões culturais, manifestações religiosas) possibilitando assim uma melhor compreensão de como 

se deram as relações sociais no tempo e no espaço. Registros e vestígios das mais diferentes naturezas 

(vestimentas, mobiliário, utensílios domésticos, instrumentos de trabalho, músicas, etc.) carregam em si 

mesmos as experiências humanas na sua forma de uso, produção e circulação auxiliando os alunos a 

conhecer o significado das coisas do mundo, produzindo assim o conhecimento histórico. Assim, as 

fontes históricas auxiliarão na compreensão de um tempo e de um espaço específicos. Para se evitar uma 

visão homogênea de uma sociedade precisa-se observar as diferentes formas de registros, entendendo 

que cada grupo produz suas memórias como elemento de identidade e de sentimento de pertencimento 

a um determinado grupo social. Portanto é necessário investir na prática investigativa para o ensino de 

História, propondo levantamento de hipóteses, pesquisas, análises e questionamentos voltados as fontes 

históricas. 

 No decorrer da Educação Básica, as aprendizagens essenciais que foram definidas na BNCC 

devem contribuir para assegurar o desenvolvimento das dez competências gerais por parte dos 
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estudantes. Assim, em articulação com a BNCC e com as competências específicas da área de Ciências 

Humanas o componente curricular de História deve garantir aos alunos o desenvolvimento de 

competências específicas. (BRASIL, 2017.p.400). 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE HISTÓRIA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

1. Compreender acontecimentos históricos, relações de poder, processos e mecanismos de 

transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao longo do 

tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo; 

2. Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de 

transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como 

problematizar os significados das lógicas de organização cronológica; 

3. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, 

interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, 

exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito; 

4. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com relação 

a um mesmo contexto histórico e posicionar-se criticamente com base em princípios éticos, 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários; 

5. Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço e seus 

significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com as diferentes populações; 

6. Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção 

historiográfica; 

7. Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo crítico, ético 

e responsável, compreendendo seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais. 

BNCC, 2017, p. 400. 

 

O ensino da História nessa perspectiva, busca desenvolver no aluno a consciência humana, algo 

que será alcançado estabelecendo-se referenciais identitários individuais, sociais e coletivos, construindo 

noções de diferenças, semelhanças e permanências, preparando-se para enfrentar os desafios do mundo 

contemporâneo. Assim o aluno terá maior capacidade de interpretar o mundo, compreendendo processos 

e fenômenos sociais, políticos e culturais e poderá atuar de forma responsável, ética e autônoma diante 

da sociedade.  Teremos assim cidadãos que valorizam os direitos humanos, têm senso de 

responsabilidade diante da coletividade, respeitam o ambiente e os valores sociais.
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Ciências Humanas: História 
1º ANO - 1º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O que? 

HABILIDADES 
Para que? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

MUNDO PESSOAL: 
MEU LUGAR NO 

MUNDO 

As fases da vida e a ideia de 
temporalidade (passado, 
presente, futuro). 

Identificar aspectos do seu 
crescimento por meio do 
registro das lembranças 
particulares ou de lembranças 
dos membros de sua família 
e/ou de sua comunidade. 

Construir da linha do tempo; 

Trabalhar com fotos de diferentes fases da vida da 

criança; 

Confeccionar de cartazes “Fases da Vida”. 

A história de cada um: nome, 
sobrenome, origem, 
características físicas e 
pessoais. 

Conhecer a própria história, 
reconhecendo-se como único 
na sociedade. 

Aula do espelho; 

Poema “Nome da gente” – Pedro Bandeira; 

Entrevistar pais sobre a origem do nome; 

Música: Gente tem sobrenome (Toquinho); 

Confeccionar crachá; 

Confeccionar   RG; 

Produzir Autorretrato; 

Fotografar olhos/bocas/cabelos dos alunos montando 

um painel destacando a diversidade; 

Livro: Menina bonita do laço de fita (Ana Maria 

Machado). 

Diversidade humana e o 
direito a diferença; 
Ambiente escolar: estimular o 
respeita à diversidade 
 
 

Respeitar as diferenças dos 
diversos grupos que compõe a 
sociedade. 

Apresentar imagens de diversos grupos sociais que os 

alunos podem fazer parte (família, escola, igreja, 

vizinhos, esporte, etc.) levando os alunos a perceber e 

a valorizar a diversidade das pessoas que compõe 

esses grupos; 

Fotografar olhos/bocas/cabelos dos alunos montando 

um painel destacando a diversidade; 

Valorizar as diferenças físicas, étnicas e culturais da 

turma; 
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Utilizar o livro: Menina bonita do laço de fita (Ana Maria 

Machado). 

Uso de fontes históricas: 
certidão de nascimento, fotos, 
cartas, cartões, objetos, 
relatos orais. 

Utilizar diferentes registros 
pessoais e familiares para 
compreender sua história. 

Realizar exposição de fotografias e objetos pessoais 

importantes para a história da criança/família; 

Analisar documentos pessoais. 

Análise crítica das principais 
datas comemorativas. 

Reconhecer o significado das 
datas comemorativas. 

Confeccionar cartaz; 

Dramatizar; 

Dialogar a respeito das datas comemoradas; 

Organizar painel comemorativo. 
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Ciências Humanas: História 

1º ANO - 2º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O que? 

HABILIDADES 
Para que? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

MUNDO PESSOAL: 
MEU LUGAR NO 

MUNDO 

Organização do tempo. 

Utilizar diferentes 
instrumentos destinados à 
organização e contagem do 
tempo. 

Explorar as diferentes formas de marcar o tempo (observação 

da lua, relógio de sol, ampulheta, relógio digital e analógico); 

Construir de ampulheta; 

Explorar diariamente o calendário; 

Organizar quadro de horário escolar. 

A vida em família: diferentes 
configurações e vínculos. 

Identificar mudanças e 
permanências nas formas de 
organização familiar. 

Pesquisar imagens de famílias com diferentes formas de 
organização em diferentes épocas para confecção de cartaz; 

Observar cenas de família em obras de arte; 

Fazer releitura das obras observadas; 

Representar sua família através de desenhos; 

Livro “Somos um do outro - um livro sobre adoção e famílias” 
(Todd Parr). 

Usos e costumes da família; 

As responsabilidades em 

casa, atividades individuais e 

coletivas, rotina familiar; 

Reuniões em família; 

Convivência familiar. 

Identificar sua casa como 
espaço de convivência da 
família e de atividades 
individuais e coletivas. 

Analisar imagens do cotidiano familiar; 

Confeccionar cartazes com atividades individuais e coletivas 

da família; 

Expressar por meio de desenhos usos e costumes da família. 

Listar motivos pelos quais as famílias se reúnem. 

Análise crítica das principais 
datas comemorativas. 

Reconhecer o significado das 
datas comemorativas. 

Confeccionar cartaz; dramatizar; dialogar a respeito das datas 

comemoradas; organizar painel comemorativo. 
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Ciências Humanas: História 

1º ANO - 3º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O que? 

HABILIDADES 
Para que? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

MEU MUNDO 
PESSOAL: EU, MEU 
GRUPO SOCIAL E 

MEU TEMPO 

Direitos e deveres da criança. 
Conhecer seus principais 
direitos e deveres. 

Apresentar imagens onde os direitos da criança estão 
sendo assegurados e outras onde não estão sendo 
assegurados; 

Dialogar a respeito das imagens (quem deve garantir 
os direitos da criança); 

Confeccionar cartaz; 

Pesquisar com auxílio da família (que deveres/direitos 
você tem em casa, na escola, na sociedade); 

Produzir texto coletivo a partir de pesquisas feitas 
pelas crianças. 

Reconhecimento de si próprio 
como membro de vários 
grupos (familiar, étnico-
cultural, escolar, vizinhança, 
religioso, recreativo, etc.); 
Respeito as regras de 
convivência em cada grupo. 

Reconhecer-se como sujeito 
identificando-se em seu grupo 
familiar e nos demais grupos de 
convivência. 
Conhecer e respeitar as regras 
de convivência nos diversos 
grupos sociais aos quais 
pertence. 

Listar grupos de convivência ao qual a turma pertence; 

Representar através de desenhos as atividades 
desenvolvidas em cada grupo de convivência; 

Confeccionar cartaz; 

Proporcionar roda de conversa sobre atitudes para 
uma boa convivência nos diversos grupos; 

Produzir texto coletivo. 

Os vínculos pessoais e as 
relações de amizade. 

Descrever e distinguir os seus 
papéis e responsabilidades 
relacionados à família, à escola 
e à comunidade. 

Oportunizar uma roda de conversa elencando motivos 
que unem ou afastam as pessoas; 

Confeccionar cartaz com imagens 
pesquisadas/trazidas pelas crianças; 

Produzir texto coletivo. 
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Conhecimento e identificação 
das contribuições indígenas e 
seus descendentes, africanas 
e afrodescendentes no 
processo de formação do 
país. 

Respeitar as diferenças étnicas 
e culturais dos diversos grupos 
que compõe a sociedade.  

Propor pesquisas com auxílio da família; 

Apresentar imagens de diversos grupos étnicos 
proporcionado diálogo sobre respeito a diversidade 

Produzir texto coletivo; 

Confeccionar cartazes com imagens das contribuições 
indígenas e africana para a cultura brasileira; 

Utilizar obras da Literatura Infantil; 

Confeccionar cartazes que valorizem a diversidade 
étnica da sociedade. 

Análise crítica das principais 
datas comemorativas. 

Reconhecer o significado das 
datas comemorativas. 

Confeccionar cartaz; 

Dramatizar; 

Dialogar a respeito das datas comemoradas; 

Organizar painel comemorativo. 
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Ciências Humanas: História 

1º ANO - 4º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O que? 

HABILIDADES 
Para que? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

MEU MUNDO 
PESSOAL: EU, MEU 
GRUPO SOCIAL E 

MEU TEMPO 

A escola, sua representação 
espacial, sua história e seu 
papel na comunidade, 
comemorações escolares. 

Conhecer a história da escola, 
sua importância e função social. 

Entrevistar ex alunos da escola; 
Entrevistar ex funcionários da escola; 
Pesquisar sobre a escola em outros tempos, 
depoimentos orais, fotografias; 
Organizar exposição fotográfica; 
Produzir texto coletivo. 

Os ambientes da escola; 

Minha sala de aula. 

Identificar as diferenças entre os 
variados ambientes em que vive 
(doméstico, escolar e da 
comunidade), reconhecendo as 
especificidades dos hábitos e 
das regras que regem a escola 
e sala de aula. 

Dialogar sobre o que tem na escola; 
Realizar visita pela escola para reconhecimento dos 
diferentes espaços e atividades desenvolvidas; 
Comparar as atitudes nos diferentes ambientes em que 
convive através de uma roda de conversa 
Analisar imagens sobre a evolução dos objetos e 
espaços escolares; 
Criar rotina escolar; 
Confeccionar maquete da escola/sala de aula; 
Representar a escola/ sala de aula através de 
desenhos; 
Elaborar regras de convivência nos espaços da escola. 

Os profissionais da escola. 
Conhecer os profissionais que 
trabalham na escola e os papéis 
que desempenham. 

Entrevistar funcionários da escola; 
Fotografar os funcionários trabalhando; 
Confeccionar cartaz; 
Produção de texto coletivo. 

Os jogos e brincadeiras como 
forma de interação social e 
espacial; 
Brincadeiras de ontem e de 
hoje. 

Identificar semelhanças e 
diferenças entre jogos e 
brincadeiras atuais e de outras 
épocas e lugares. 
 
Vivenciar brinquedos e 
brincadeiras de outras 

Entrevistar pais/avós/familiares sobre brinquedos e 
brincadeiras de sua infância; 
Confeccionar brinquedos; 
Organizar exposição de brinquedos antigos e atuais; 
Propor hora da brincadeira (utilizando brinquedos e 
brincadeiras antigas); 
Confeccionar livro “Os brinquedos da turma”. 
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gerações, identificando 
mudanças e permanências, 
avaliando o significado das 
mudanças especialmente frente 
às novas tecnologias. 

Análise crítica das principais 
datas comemorativas. 

Reconhecer o significado das 
datas comemorativas. 

Confeccionar cartaz, folder; 
Dramatizar; 
Dialogar a respeito das datas comemoradas; 
Organizar painel comemorativo. 
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Ciências Humanas: História 

2º ANO - 1º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O que? 

HABILIDADES 
Para que? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

A COMUNIDADE E 
SEUS REGISTROS 

A noção do “Eu” e do “Outro”: 
comunidade, convivências e 
interações entre pessoas; 
Espaços de sociabilidade 
(casa, escola, igreja, lazer, 
amigos); 
Regras de convivência; 
Eventos da comunidade. 

Reconhecer espaços de 
sociabilidade e identificar os 
motivos que aproximam e 
separam as pessoas em 
diferentes grupos sociais ou de 
parentesco. 
Reconhecer-se como membro 
de vários grupos, respeitando 
as regras dos grupos com os 
convive. 

Elaborar regras de convivência na escola (cartaz); 

Realizar aula passeio para identificar locais de convivência 
presentes na comunidade; 

Entrevistar representantes de diferentes grupos de 
convivência da comunidade; 

Elaborar regras de convivência nos espaços individuais e 
coletivos (desenhos, cartaz, pesquisas); 

Propor teatro com cenas curtas onde seja necessário dizer 
"Bom dia! ”, “Obrigada! ”, “Desculpe!”, Com licença! ”; 

Produzir folders ou cartazes de divulgação dos eventos da 
comunidade. 

História de vida. 

Conhecer a própria história, a 
origem de seu nome e 
sobrenome, reconhecendo-se 
como ser único na sociedade. 

Utilizar o poema “Nome da gente” – Pedro Bandeira; 

Pesquisar o significado do nome; 

Produzir autorretrato (utilizar autorretratos de pintores 
famosos como exemplo); 

Pesquisar sua história de vida com a família; 

Propor roda de conversa para socializar suas descobertas. 

Análise crítica das principais 
datas comemorativas. 

Reconhecer o significado das 
datas comemorativas. 

Confeccionar cartaz; dramatizar; dialogar a respeito das 
datas comemoradas; produzir texto coletivo sobre a data 
comemorada; organizar painel comemorativo. 
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Ciências Humanas: História 

2º ANO - 2º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O que? 

HABILIDADES 
Para que? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

A COMUNIDADE E 
SEUS REGISTROS 

Direitos e deveres da criança; 
 
Ainda sou criança: 
responsabilidades em casa e 
na escola. 

Reconhecer seus principais 
direitos e deveres enquanto 
criança. 

Ler e interpretar textos; 

Realizar pesquisa; 

Listar atividades que podem ser desenvolvidas com 
segurança pelas crianças em casa. 

Produzir texto coletivo; 

Apresentar imagens relativas ao tema; 

Organiza exposição de brinquedos preferidos. 

Autoestima (gostos e 
preferências, semelhanças e 
diferenças, inclusão, 
personalidade). 

Desenvolver a autoconfiança 
melhorando o relacionamento 
com as pessoas que convive. 

Observar imagens referentes ao tema; 

Listar gostos e preferências; 

Elaborar gráficos de gostos e preferências; 

Oportunizar uma roda de conversa elencando motivos que 
unem ou afastam as pessoas; 

Confeccionar cartaz; 

Livros Reizinho Mandão (Ruth Rocha), Maria vai com as 
outras (Sivia Orthof), Não fui eu! (Brian Moses). 

Conhecimento e identificação 
das contribuições indígenas e 
seus descendentes, africanas 
e afrodescendentes no 
processo de formação do 
país. 

Respeitar as diferenças étnicas 
e culturais dos diversos grupos 
que compõe a sociedade. 

Ler e interpretar texto; 

Analisar   imagens; 

Propor pesquisas; 

Proporcionar roda de conversa; 

Confeccionar cartazes que valorizem a diversidade étnica 
da sociedade. 
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Elaboração de texto coletivo. 

Análise crítica das principais 
datas comemorativas. 

Reconhecer o significado das 
datas comemorativas. 

Confeccionar cartaz; 

Produzir cartão; 

Dramatizar; 

Dialogar a respeito das datas comemoradas; 

Organizar painel comemorativo. 
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Ciências Humanas: História 

2º ANO - 3º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O que? 

HABILIDADES 
Para que? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

A COMUNIDADE E 
SEUS REGISTROS  

Formas de registrar e narrar 
histórias (marcos de memória 
materiais e imateriais): 
 Documentos pessoais; 
 Minha família em outros 

tempos: marcos de 
memória da família  

 Marcos de memória da 
comunidade. 

Selecionar objetos e documentos 
pessoais e de grupos próximos ao 
seu convívio e compreender sua 
função, seu uso e seu significado. 
 
Compilar histórias da família 
registradas em diferentes fontes. 
 

Analisar fotografias e de documentos pessoais; 

Propor aula passeio para identificar espaços de 
memória material na comunidade; 

Entrevistar familiares sobre memória imaterial. 

Produzir livro “Memórias de família”. 

O tempo como medida; 
Duração, sucessão, 
simultaneidade; 
Antes, durante e depois. 

Identificar e organizar, 
temporalmente, fatos da vida 
cotidiana, usando noções 
relacionadas ao tempo (antes, 
durante, ao mesmo tempo e 
depois). 
Identificar e utilizar diferentes 
marcadores do tempo presentes 
na comunidade, como relógio e 
calendário. 

Organizar Linha do Tempo; 

Utilizar diariamente o calendário; 

Medir o tempo de diversas atividades usando relógio; 

Organizar a agenda escolar/rotina diária. 

Análise crítica das principais 
datas comemorativas. 

Reconhecer o significado das 
datas comemorativas. 

Confeccionar cartaz, folder, slogan; 

Dramatizar; 

Dialogar a respeito das datas comemoradas; 

Organizar painel comemorativo. 
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Ciências Humanas: História 

2º ANO - 4º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O que? 

HABILIDADES 
Para que? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

AS FORMAS DE 
REGISTRAR AS 

EXPERIÊNCIAS DA 
COMUNIDADE 

As fontes históricas: relatos 
orais, objetos, imagens 
(pinturas, fotografias, vídeos), 
construções, escrita, 
vestimentas, tecnologias 
digitais de informação e 
comunicação e inscrições nas 
paredes, ruas e espaços 
sociais. 

Compilar histórias da 
comunidade registradas em 
diferentes fontes. 
 

Identificar objetos e 
documentos pessoais que 
remetam à própria experiência 
no âmbito da família e/ou da 
comunidade, discutindo as 
razões pelas quais alguns 
objetos são preservados e 
outros são descartados. 

Apresentar exemplos de memória material e imaterial; 

Conversar sobre os motivos que alguns objetos/, 
construções/utensílios são ´reservados e outros não; 

Entrevistar moradores da comunidade sobre memória 
material e imaterial; 

Organizar exposição de objetos preservados pelas 
famílias, pela escola, pelos membros da comunidade; 

Analisar imagens (filmes, fotografias) de família, de 
eventos realizados na escola e na comunidade; 

Produzir um livro “Memórias da comunidade”. 

O TRABALHO E A 
SUSTENTABILIDADE 

NA COMUNIDADE 

A sobrevivência e a relação 
com a natureza; 

Mudanças e permanências: 
passado e presente / antigo e 
recente; 

Trabalho, profissões; 

Respeito ao Meio Ambiente. 

Identificar diferentes formas de 
trabalho existentes na 
comunidade em que vive, seus 
significados, suas 
especificidades e importância; 
 

Identificar impactos no 
ambiente causados pelas 
diferentes formas de trabalho 
existentes na comunidade em 
que vive. 

Pesquisar a profissão dos pais e/ou responsáveis; 

Construir gráfico com as profissões dos pais e/ou 
responsáveis dos alunos; 

Entrevistar trabalhadores de diferentes áreas; 

Realizar aula passeio por locais de trabalho na 
comunidade, observando também questões relativas 
ao Meio Ambiente;; 

Confeccionar cartaz das profissões; 

Dramatizar; 

Pesquisar; 

439



 

 

Propor leitura de reportagens sobre Meio Ambiente; 

Produzir panfletos de conscientização sobre o Meio 
Ambiente. 

Análise crítica das principais 
datas comemorativas. 

Reconhecer o significado das 
datas comemorativas. 

Confeccionar cartaz, panfletos; 

Dramatizar; 

Dialogar a respeito das datas comemoradas; 

Organizar painel comemorativo. 
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Ciências Humanas: História 

3º ANO - 1º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O que? 

HABILIDADES 
Para que? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

AS PESSOAS E OS 
GRUPOS QUE 
COMPÕEM A 
CIDADE E O 
MUNICÍPIO 

O “Eu”, o “Outro” e os 
diferentes grupos sociais e 
étnicos que compõem a 
cidade e o município. 

 

Identificar os grupos 
populacionais que formam a 
cidade, o município e a 
região, as relações 
estabelecidas entre eles e os 
eventos que marcam a 
formação da cidade. 

Realizar levantamento entre os alunos da origem étnica; 

Construir gráfico a partir do levantamento feito pelos 
alunos  

Confeccionar cartazes sobre diversidade étnica; 
Ler e interpretar textos. 

Surgimento das cidades 
brasileiras; 

Primeiros habitantes do 
município: indígenas, brancos 
e negros; 

Fundação do município; 

Imigração. 

Conhecer, por meio da 
consulta de fontes de 
diferentes naturezas, e 
registrar acontecimentos 
ocorridos ao longo do tempo 
na cidade ou região em que 
vive. 

Analisar imagens de diferentes cidades em diferentes 
épocas; 

Observar obras de arte que retratem cidades; 

Analisar imagens de Ponta Grossa em diferentes épocas; 

Produzir texto coletivo; 

Ler e interpretar textos. 

Conhecimento e identificação 
das contribuições indígenas e 
seus descendentes, africanas 
e afrodescendentes no 
processo de formação do 
país/cidade. 

Respeitar as diferenças 
étnicas e culturais dos 
diversos grupos que compõe 
o município. 

Ler e interpretar textos; 

Analisar imagens referentes ao tema; 

Proporcionar roda de conversa sobre a importância do 
respeito as diferenças; 

Produzir texto coletivo; 

Confeccionar cartazes que valorizem a diversidade 
étnica da sociedade. 

Análise crítica das principais 
datas comemorativas. 

Reconhecer o significado das 
datas comemorativas. 

Confeccionar cartaz; dramatizar; dialogar a respeito das 
datas comemoradas; organizar painel comemorativo. 
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Ciências Humanas: História 

3º ANO - 2º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O que? 

HABILIDADES 
Para que? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

O LUGAR EM QUE 
VIVE 

Os patrimônios históricos   e 
culturais da cidade e/ou do 
município em que vive; 

Os espaços de memória da 
cidade; 

Preservação do patrimônio 
(arquitetônico, cultural, 
ambiental ...). 

Identificar os patrimônios 
históricos e culturais de sua 
cidade ou região e discutir as 
razões culturais, sociais e 
políticas para que assim sejam 
considerados. 

Analisar imagens de locais naturais e históricos; 

Utilizar vídeos sobre o patrimônio natural e cultural do 
município (10 pontos turísticos mais visitados de Ponta 
Grossa; conheça o Parque Estadual de Vila Velha); 

Promover visita ao Museu Campos Gerais; 

Realizar aula passeio: Praça Marechal Floriano 
Peixoto, Estação Roxo de Rodrigues, Estação Paraná; 

Trabalhar com fotografias antigas de Ponta Grossa 
(site: Ponta Grossa era assim); 

Pesquisar tradições culinárias, religiosas, festas locais. 

História do bairro e da vila em 
que a escola está inserida. 

Conhecer a história do 
bairro/vila onde a escola está 
inserida. 

Entrevistar moradores antigos; 

Pesquisar e analisar vídeos, fotografias antigas do 
bairro/vila; 

Comparar fotos antigas com o espaço atual; 

Organizar exposição fotográficas; 

Pesquisar sobre o motivo do nome do bairro; 

Produzir texto coletivo; 

Ler e interpretar texto. 
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Os lugares de memória do 
bairro (ruas, praças, escolas, 
monumentos, casas 
comerciais, museus etc.); 

Espaços culturais: discutir a 
importância de sua existência 
bairro/comunidade;  

Identificar os registros de 
memória no bairro (nomes de 
ruas, monumentos, praças, 
edifícios etc.), discutindo os 
critérios que explicam a escolha 
desses nomes; 

Identificar a existência, 
reconhecer e valorizar os 
espaços culturais existentes no 
bairro. 

Organizar aula passeio pelo bairro observando e 
fotografando os espaços públicos, os tipos de 
construções, o comércio; 

Produzir texto coletivo; 

Organizar exposição com registros fotográficos; 

Propor pesquisas sobre o nome da rua da casa/da 
escola, de praças, monumentos; 

Promover visitas nos espaços culturais do bairro. 

Análise crítica das principais 
datas comemorativas. 

Reconhecer o significado das 
datas comemorativas. 

Confeccionar cartaz, cartão, folder; 

Dramatizar; 

Dialogar a respeito das datas comemoradas; 

Organizar painel comemorativo. 
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Ciências Humanas: História 

3º ANO - 3º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O que? 

HABILIDADES 
Para que? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

O LUGAR EM QUE 
VIVE 

Os diferentes grupos sociais 
que formam o 
bairro/comunidade: 

 Trabalhadores; 
 Religiosos; 
 Esportivos; 
 Migrantes e imigrantes; 
Costumes das etnias 

presentes no bairro. 

Identificar os diferentes grupos 
presentes na comunidade, 
respeitando suas diferenças, 
étnicas, culturais e de 
organização. 

Pesquisar a profissão dos pais e/ou responsáveis; 

Construir gráfico com o resultado das pesquisas; 

Pesquisar os costumes das etnias presentes na comunidade; 

Pesquisar sobre as religiões presentes na comunidade; 

Proporcionar discussão sobre o resultado das pesquisas; 

Produzir slogans de incentivo ao respeito das diferenças. 

Modos de viver no campo e na 
cidade; 

Trabalho, cultura e lazer no 
campo e na cidade; 

A interdependência entre o 
campo e a cidade. 

Identificar modos de vida no 
campo e na cidade no presente, 
comparando-os com os do 
passado; 

Identificar diferenças entre 
formas de trabalho realizadas na 
no campo e na cidade, 
considerando também o uso da 
tecnologia nesses diferentes 
contextos. 

Apresentar imagens da cidade e do campo ontem e hoje; 

Listar elementos característicos da paisagem rural e urbana; 

Ler e interpretar texto; 

Produzir texto coletivo; 

Confeccionar maquete/cartaz campo e cidade; 

Realizar pesquisa sobre as formas de trabalho no campo e na 
cidade; 

Promover dramatização sobre formas de trabalho no campo e 
na cidade. 

Análise crítica das principais 
datas comemorativas. 

Reconhecer o significado das 
datas comemorativas. 

Confeccionar cartaz, cartão, folder; propor pesquisas; dialogar 
a respeito das datas comemoradas; organização de Painel 
comemorativo. 
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Ciências Humanas: História 

3º ANO – 4° TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O que? 

HABILIDADES 
Para que? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

A NOÇÃO DE 
ESPAÇO PÚBLICO E 

PRIVADO 

Diferenciar espaço público, 
espaço privado e áreas de 
conservação ambiental. 

 

Identificar as diferenças entre o 
espaço doméstico, os espaços 
públicos e as áreas de 
conservação ambiental. 

 

Realizar pesquisa do significado das palavras 
público e privado; 

Pesquisar sobre as áreas de conservação ambiental 
do município (Parque Estadual de Vila Velha, 
Parque Nacional dos Campos Gerais, Área de 
Proteção Ambiental da Floresta de Araucária) 

 Produzir texto coletivo; 

Ler e interpretar textos. 

A cidade, seus espaços públicos, 
seus representantes e suas 
funções; 

Serviços públicos oferecidos à 
população do bairro/vila (coleta de 
lixo, serviço de água e esgoto, 
iluminação pública, 
pavimentação). 
 

Mapear os espaços públicos 
no lugar em que vive (ruas, 
praças, escolas, posto de 
saúde, hospitais, prédios da 
Prefeitura e da Câmara de 
Vereadores etc.) e identificar 
suas funções e seus 
representantes. 
 
 

Organizar aula passeio para mapear espaços 
públicos do bairro/vila; 

Entrevistar funcionários públicos que prestem 
serviço na comunidade. 

Produzir texto coletivo; 

Fotografar os espaços e montar um mural; 

Representar os locais públicos através de desenhos. 

Condições de vida da comunidade 
(meios de comunicação, saúde, 
saneamento, segurança, 
transporte, educação. 

Compreender as condições de 
vida da sua comunidade e 
como ela pode ser 
transformada pelos serviços 
públicos. 

Realizar entrevistas com moradores; 

Fazer enquete sobre a qualidade dos serviços 
prestado a comunidade; 

Produzir carta de reclamação ou parabenizando 
órgãos públicos os serviços públicos. 
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Relações de trabalho, cultura e 
lazer na cidade hoje e em tempos 
passados: 

 Espaços de lazer e de 
cultura na cidade/ 
comunidade hoje e no 
passado; 

 Importância dos momentos 
de lazer; 

 Acesso à cultura, eventos 
culturais realizados na 
cidade/comunidade/escola.  

 

 

Comparar as relações de 
trabalho, cultura e lazer do 
presente com as de outros 
tempos e espaços, analisando 
mudanças e permanências. 

Realizar pesquisas com familiares e/ou 
responsáveis sobre as formas de lazer do passado; 

Listar o que os alunos/famílias fazem nos momentos 
de lazer; 

Analisar fotografias em momentos de lazer e/ou 
cultura; 

Representar momentos de lazer através de 
desenhos; 

Apresentar imagens de locais da cidade que 
oferecem cultura e lazer para a comunidade; 

Confeccionar cartazes. 

Análise crítica das principais datas 
comemorativas. 

Reconhecer o significado das 
datas comemorativas. 

Confeccionar cartaz; 

Dramatizar; 

Propor pesquisas; 

Dialogar a respeito das datas comemoradas; 

Organizar painel comemorativo. 
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Ciências Humanas: História 

4º ANO - 1º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O que? 

HABILIDADES 
Para que? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

TRANSFORMAÇÕES 
E PERMANÊNCIAS 
NAS TRAJETÓRIAS 

DOS GRUPOS 
HUMANOS 

O estudo da História: fontes 
históricas, o tempo na 
História; 

Quem faz a História: o homem 
como sujeito histórico; 

Os primeiros grupos 
humanos: do nomadismo a 
sedentarização; 

 

Reconhecer a história como 
resultado da ação do ser 
humano no tempo e no espaço, 
com base na identificação de 
mudanças e permanências ao 
longo do tempo. 

Identificar mudanças e 
permanências ao longo do 
tempo, discutindo os sentidos 
dos grandes marcos da história 
da humanidade (nomadismo, 
desenvolvimento da agricultura 
e do pastoreio, criação da 
indústria etc.). 

Trabalhar com diferentes fontes históricas; 

Construir a Linha do tempo; 

Trabalhar com imagens relacionadas a vida na Pré-
História; 

Analisar as características do nomadismo; 

Pesquisar e analisar a importância do descobrimento 
do fogo, da invenção do arado, da roda para a 
humanidade etc.; 

Estabelecer relações entre o processo de 
sedentarização e o desenvolvimento da metalurgia; 

Pesquisar sobre os primeiros povos agricultores. 

A circulação de pessoas e as 
transformações no meio 
natural: caçadores e 
coletores/ agricultura e 
pastoreio. 

Identificar as relações entre os 
indivíduos e a natureza e 
discutir o significado do 
nomadismo e da fixação das 
primeiras comunidades 
humanas. 

Ajudar os alunos a formarem a noção de cobre, bronze 
e ferro e também diferenciar esses três tipos de metais; 

Destacar a importância da metalurgia para os seres 
humanos até os dias atuais; 

Promover leitura de imagens dos africanos que se 
dispersaram pelo mundo e que chegaram a América; 

Identificar de quais tribos vieram os africanos para o 
Brasil; 

“Uhug – Na Serra da Capivara” Duração 10 min. 
Disponível em: http://livro.pro/bt5gtv. 

Da África para o mundo; 

Povoamento da América; 

Habitantes das terras onde 
hoje é o Brasil. 

Relacionar os processos de 
ocupação do campo a 
intervenções na natureza, 
avaliando os resultados dessas 
intervenções. 
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Conhecimento e identificação 
das contribuições indígenas e 
seus descendentes, africanas 
e afrodescendentes no 
processo de formação do 
país. 

Respeitar as diferenças étnicas 
e culturais dos diversos grupos 
que compõe a sociedade 
brasileira 

Ler e ouvir lendas e mitos da matriz indígena e 
africana; 

Pesquisar sobre os indígenas que habitavam o Brasil, 
hábitos e costumes, artefatos. 

 
Análise crítica das principais 
datas comemorativas. 

Reconhecer o significado das 
datas comemorativas. 

Confeccionar cartaz; 

Dramatizar; 

Propor pesquisas; 

Dialogar a respeito das datas comemoradas; 

Organização de painel comemorativo. 
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Ciências Humanas: História 

4º ANO - 2º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O que? 

HABILIDADES 
Para que? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

CIRCULAÇÃO DE 
PESSOAS, 

PRODUTOS E 
CULTURAS 

A origem do comércio e a 
circulação de produtos; 

Surgimento da 
moeda/dinheiro; 

Expansão do comércio e das 
rotas comerciais; 

Portugueses e espanhóis se 
lançam ao mar em busca de 
especiarias. 

Identificar as transformações 
ocorridas na cidade ao longo do 
tempo e discutir suas 
interferências nos modos de 
vida de seus habitantes, 
tomando como ponto de partida 
o presente. 

Reconhecer a história como 

resultado da ação do ser 

humano no tempo e no espaço. 

Trabalhar com o mapa mundi, as principais rotas comerciais 
europeias do século XV e XVI; 

Pesquisar sobre as especiarias e os temperos utilizados 
hoje para a conservação e preparo dos alimentos; 

Utilizar vídeos; 

Produzir texto coletivo; 

Para aprofundar os conhecimentos sobre a importância das 
especiarias na expansão marítima acesse os recursos 
disponíveis no artigo “Na Rota das especiarias”, na página 
Rádio e Televisão de Portugal. Disponível 
em:http://ensina.rtp.pt/artigo/na-rota-das-especiarias/. 

Navegações portuguesas e 
espanholas; 

Cabral chega onde hoje é o 
Brasil; 

Entradas e bandeiras. 

Identificar as transformações 
ocorridas nos processos de 
deslocamento das pessoas e 
mercadorias, analisando as 
formas de adaptação ou 
marginalização. 

Produzir texto coletivo para reconhecer a importância dos 
caminhos terrestres, fluviais e marítimos para a dinâmica da 
vida comercial 

Estabelecer o conceito de exportação e importação; 

Elaborar uma tabela em cartaz com produtos 
industrializados importados e exportados pelo Brasil; 

Construir gráficos coletivos sobre os principais produtos 
importados e exportados; 

Apresentar vídeo: As grandes navegações nos séculos XV 
e XVI. Disponível em http://livro.pro/bme6fa; 

Trabalhar com o mapa mundi identificando os países para 
quais o Brasil exporta e importa produtos. 

As rotas terrestres, fluviais e 
marítimas e seus impactos 
para a formação de cidades e 
as transformações do meio 
natural. 

*Identificar e descrever a 
importância dos caminhos 
terrestres, fluviais e marítimos 
para a dinâmica da vida 
comercial. 
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Análise crítica das principais 
datas comemorativas. 

Reconhecer o significado das 
datas comemorativas. 

Confeccionar cartaz; 

Dramatizar; 

Propor pesquisas; 

Dialogar a respeito das datas comemoradas; 

Organização de painel comemorativo. 
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Ciências Humanas: História 

4º ANO - 3º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O que? 

HABILIDADES 
Para que? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

CIRCULAÇÃO DE 
PESSOAS, 

PRODUTOS E 
CULTURAS 

A História do Município; 

Sesmarias/Freguesia/cidade; 

Tropeirismo; 

Mudanças e permanências: o 
passado e o presente: 

 Moradia; 
 Relações de trabalho; 
 Alimentação; 
 Vestuário; 
 Comunicação; 
 Transporte; 
 Lazer. 

Reconhecer a fundação de 

Ponta Grossa na dinâmica 

comercial do Tropeirismo; 

Destacar aspectos relevantes 

da fundação de Ponta Grossa 

(primeiros habitantes: 

indígenas, fazendeiros, 

escravos); 

Identificar as mudanças e 

permanências no cotidiano da 

vida das pessoas. 

Relacionar aspectos relevantes da fundação de Ponta 

Grossa (primeiros habitantes: indígenas, fazendeiros, 

escravos), através de imagens e objetos de indígenas, 

afrodescendentes e europeus; 

Organizar exposição de fotos antigas e atuais de Ponta 

Grossa (cidade, patrimônio histórico e patrimônio 

cultural); 

Produzir texto: A cidade de hoje, a cidade de ontem; 

Promover leitura de textos do cotidiano de Ponta 
Grossa retiradas do Livro “De como aconteceu 1” e “De 
como aconteceu 2”, autoria de Maria de Lurdes 
Osternack Pedroso; 

Compreender a dinâmica da evolução política, 
econômica e culturais de Ponta Grossa nos diferentes 
tempos; 

Elaborar um painel comparativo com as principais 
mudanças e permanências de Ponta de Grossa de 
ontem e hoje. 

Relações de poder no 
município: de vila, freguesia a 
condição de cidade. 

Identificar as relações de poder 

estabelecidas entre a sua 

localidade e os demais centros 

políticos, econômicos e 

culturais, em diferentes tempos. 

O mundo da tecnologia: a 
integração de pessoas e as 
exclusões sociais e culturais; 

Da cultura oral à era digital: 

 Invenção da escrita; 
 O rádio, a TV o cinema; 
 Comunicação impressa; 
 Internet. 

Identificar as transformações 
ocorridas nos meios de 
comunicação (cultura oral, 
imprensa, rádio, televisão, 
cinema, internet e demais 
tecnologias digitais de 
informação e comunicação) e 
discutir seus significados para 

Levantar os meios de comunicação mais usados pelos 
alunos; 

Debater: o papel das tecnologias na vida das pessoas; 

Debater: critérios para utilização das redes sociais; 

Elaborar uma linha do tempo com a evolução dos 
meios de comunicação; 
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Função dos meios de 
comunicação no mundo 
contemporâneo. 

os diferentes grupos ou estratos 
sociais. 

Levantar através de pesquisa os meios de 
comunicação em Ponta Grossa no século passado e 
nos dias atuais. 

 
Análise crítica das principais 
datas comemorativas. 

Reconhecer o significado das 
datas comemorativas. 

Confeccionar cartaz; 

Dramatizar; 

Propor pesquisas; 

Diálogo a respeito das datas comemoradas; 

Organização de Painel comemorativo. 
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Ciências Humanas: História 

4º ANO - 4º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O que? 

HABILIDADES 
Para que? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

AS QUESTÕES 
HISTÓRICAS 

RELATIVAS ÀS 
MIGRAÇÕES 

O surgimento da espécie 
humana no continente 
africano; 

Expansão da espécie humana 
pelo mundo. 

Identificar as motivações dos 
processos migratórios em 
diferentes tempos e espaços e 
avaliar o papel desempenhado 
pela migração nas regiões de 
destino. 

Realizar leitura de mapas; 

Pesquisar o termo “diáspora”; 

Analisar o tráfico negreiro como atividade comercial e 
lucrativa para os portugueses; 

Pesquisar >Tráfico Transatlântico de Escravos. 
Disponível em: www.slavevoyages.org/. 

Os processos migratórios 
para a formação do Brasil: 

 Os grupos indígenas: 
território indígena, 
violência contra o 
indígena, cultura indígena; 

 A presença portuguesa e a 
diáspora forçada dos 
africanos:  a escravidão e 
a mão de obra africana, 
cultura africana. 

Analisar diferentes fluxos 
populacionais e suas 
contribuições para a formação 
da sociedade brasileira. 

Realizar exposição cultural; 

Proporcionar oficina de confecção de máscaras 
africanas; 

Promover leitura de lendas indígenas e contos 
africanos; 

Realizar leitura de imagens; 

Entrevistar descendentes de 
imigrantes/migrantes/refugiados; 

Apresentar o filme Besouro. 

 

Abolição e imigração: 

Da Europa para a América: 
políticas de imigração do final 
do século XIX e início do 
século XX no Brasil; 

Migrações internas: as 
dinâmicas internas de 

Analisar, na sociedade em que 
vive, a existência ou não de 
mudanças associadas à 
migração (interna e 
internacional); 

Identificar, em seus lugares de 
vivência e em suas histórias 
familiares, elementos de 
distintas culturas (europeias, 

Utilizar o poema Navio Negreiro; 

Destacar os motivos da Abolição no Brasil. Lembrar 
que a palavra Abolição grafada com letra inicial 
maiúscula refere-se à extinção legal da escravidão no 
Brasil; 

Ressaltar que a resistência negra acontecia de 
diferentes maneiras e que esteve presente ao longo de 
mais de três séculos de escravidão; 
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migração no Brasil a partir dos 
anos 1960; 

Êxodo rural; 

Imigrações atuais (Haiti, Síria, 
Venezuela, Bolívia) – 
refugiados; 

Combate ao preconceito: 

Brasil: uma mistura de 
culturas/ Diversidade de 
povos e costumes. 

latino-americanas, afro-
brasileiras, indígenas, ciganas, 
mestiças etc.), valorizando o 
que é próprio em cada uma 
delas e sua contribuição para a 
formação da cultura local e 
brasileira. 

Site do Museu da Imigração para pesquisar os 
sobrenomes e origem de cada um. 
www.origemdosobrenome.com. 

Propor leitura de textos históricos e imagens que 
retratam a imigração de europeus e de outros 
continentes para o Brasil e suas principais 
contribuições; 

Estimular os alunos a caracterizaram o modo de vida 
dos imigrantes no sul do Brasil; 

Compreender as imigrações atuais como buscas de 
novas oportunidades devido aos conflitos políticos, 
étnicos-religiosos existentes nos países de origem. 

Análise crítica das principais 
datas comemorativas. 

Reconhecer o significado das 
datas comemorativas 

Confeccionar cartaz; 

Dramatizar; 

Propor pesquisas; 

Dialogar a respeito das datas comemoradas; 

Organizar painel comemorativo. 
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Ciências Humanas: História 

5º ANO - 1º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O que? 

HABILIDADES 
Para que? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

POVOS E 
CULTURAS: MEU 

LUGAR NO MUNDO 
E MEU GRUPO 

SOCIAL 

Da vida nômade a vida 
sedentária; 

Importância da água para a 
sobrevivência dos grupos 
humanos; 

Agricultura e criação de 
animais; 

Aumento populacional: 

Primeiras cidades; 

Origem do comércio; 

Surgimento da escrita. 

Identificar os processos de 
formação das culturas e dos 
povos, relacionando-os com o 
espaço geográfico ocupado; 
Reconhecer a importância dos 
grandes rios nos continentes, 
como fator primordial para a 
sedentarização do homem e 
marco civilizatório. 

Compreender as leituras de documentos históricos; 

Analisar fontes imagéticas da pré-história e da pré-
história do Brasil; 

Trabalhar com mapas; 

Relacionar e compreender os Mitos do surgimento do 
homem (indígenas, africanos); 

Compreender as tradições orais como valorização da 
memória de um povo, de uma cultura; 

Ler lendas africanas do surgimento da água; 

Apresentar documentários sobre os rios Nilo e/ou 
Amazonas e São Francisco; 

Compreender o surgimento da escrita e a noção de 
fonte para a transmissão de saberes, culturas e 
histórias. 

As formas de organização 
social e política: a noção de 
Estado: 

 Povos antigos: os 
mesopotâmicos e os 
egípcios; 

 Sociedades indígenas no 
Brasil no passado e 
atualmente. 

Expansão Marítima 
Portuguesa: 

Identificar os mecanismos de 
organização do poder político 
com vistas à compreensão da 
ideia de Estado e/ou de outras 
formas de ordenação social; 

Compreender o processo de 
organização político, social, 
cultural e econômico da 
estrutura administrativa dos 
portugueses no Brasil; 
Conhecer e compreender 
algumas das consequências 

Identificar os mecanismos de organização do poder 
político com vistas à compreensão da ideia de Estado; 

Analisar o papel das culturas e das religiões na 
composição identitária dos povos antigos; 

Trabalhar com mapas; 

Pesquisar em sites em sites como: https://mirim.org/; 

Analisar fontes imagéticas dos povos antigos 
mesopotâmicos, egípcios e indígenas brasileiros; 

Apresentar o filme Os Dez Mandamentos; 

Pesquisar lenda sobre a fertilidade do rio Nilo. 
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 Chegada dos portugueses 
ao Brasil. 

 Organização das 
Capitanias Hereditárias; 

 Sociedade Colonial: 
economia (pau-brasil, 
cana de açúcar, café, 
borracha), escravidão 
(indígena e africana). 

das transformações da 
natureza, causadas pelas ações 
humanas, presentes na 
paisagem local. 

Analisar o texto  “Presentes do passado”. Ciência Hoje, 
n.326, 16 jun. 2015. Disponível em: 
<www.cienciahoje.or.br/revista/material/ 

di/957/n/presentes_do_passado>; 

Utilizar filmes como: 

 Índios somos nós; 
 1492 a Descoberta do Paraíso; 
 A Missão; 
Utilizar diferentes fontes de informações para leituras 
críticas e construção do conhecimento histórico; 

Identificar os processos de formação das culturas e 
dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico 
ocupado; 

Identificar com os alunos os mecanismos de 
organização do poder político com vistas à 
compreensão da ideia de Estado. 

 

Análise crítica das principais 
datas comemorativas. 

Reconhecer o significado das 
datas comemorativas. 

Confeccionar cartaz; 

Dramatizar; 

Propor pesquisas; 

Dialogar a respeito das datas comemoradas; 

Organizar comemorativo. 
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Ciências Humanas: História 

5º ANO - 2º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O que? 

HABILIDADES 
Para que? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POVOS E 
CULTURAS: MEU 

LUGAR NO MUNDO 
E MEU GRUPO 

SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaço territorial paranaense: 
Continente Americano, 
América do Sul, Brasil, 
Paraná. 

Identificar o Brasil e Paraná no 
Mapa Mundi. 

Analisar diferentes fontes históricas como: mapas, 
imagens, gráficos, etc. 

Ocupação do território 
paranaense, europeus no 
Paraná: 

 Litoral (ouro): Paranaguá, 
Antonina e Morretes. 

 1º Planalto:  Fundação de 
Curitiba; 

 Ocupação do Norte do 
Paraná; 

 Ocupação do Oeste do 
Paraná. 

Emancipação política do 
Paraná. 

 

Compreender o processo de 
ocupação do território 
paranaense:(Litoral,1º Planalto de 
Curitiba; 2º Planalto dos Campos 
Gerais e, 3º planalto dos Campos 
de Guarapuava,  através de suas 
peculiaridades regionais). 

Identifica a forma como ocorreu o 
início do povoamento do Norte do 
Paraná. 

Reconhece a importância do 
cultivo do café como alavancador 
do desenvolvimento da região 
norte e do   seu impacto na 
cafeicultura brasileira. 

Compreende o processo de 
ocupação do Oeste do Paraná 
ligado ao Tropeirismo e a Atividade 
do extrativismo da erva mate e 
madeireiro. 

Reconhecer a fundação de Curitiba 
e Emancipação política do Paraná 
como consolidação do poder 
constituído dos portugueses sobre 
o território paranaense. 

 

 

 

 

Pesquisar leitura de textos históricos relacionados a 
história do Paraná; 

Trabalhar textos retirados do livro História do Paraná 
de Ruy Wachowicz; 

Utilizar Livro Histórias do Cotidiano Paranaense de 
Maria Auxiliadora M.S. Schimidt; 

Identificar os mecanismos de organização de poder 
político com vistas à compreensão da ideia de Estado. 
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POVOS E 
CULTURAS: MEU 

LUGAR NO MUNDO 
E MEU GRUPO 

SOCIAL 
 
 
 

A família real portuguesa no 
Brasil: Monarquia; 

Resistência e fim da 
escravidão no Brasil; 

Da Monarquia a República: 

 Revoltas 
emancipacionistas. 

A República no Brasil: 

 Imigrantes / trabalho; 
 O Brasil se moderniza 

(cidades, indústria, 
comunicação); 

 Democratização. 

Compreender a vinda da família 
real para o Brasil como 
mudança política e econômica 
estratégica que assegurava o 
poder de Portugal na Europa; 

Reconhecer no processo das 
revoltas emancipacionistas e 
independência do Brasil como 
ruptura dos laços coloniais com 
a Metrópole; 

Compreender o Período 
Republicano como marco da 
modernização e transformações 
ocorridas a partir da Revolução 
Industrial. 

Assistir e analisar os Filmes: Carlota Joaquina, Irineu 
Evangelista de Souza – Barão de Mauá; 

Compreender e descrever os processos históricos e 
mecanismos de ruptura transformação social, política, 
econômica e cultural; 

Pesquisar sobre as profissões exercidas pelos 
primeiros imigrantes no Brasil; 

Elaborar gráficos das profissões e dos grupos de 
imigrantes estabelecidos no Brasil; 

Organização Internacional do Trabalho – Escritório do 
Brasil. Disponível em: www.ilo.org/brasilia/lang-
pt/index.htm; 

Escravo nem pensar! Disponível em: 
www.escravonempensar.or.br/sobre-o-projeto/o-
trabalho-escravo-no-brasil; 

Apresentar filmes que abordam a imigração: 

 O Quatrilho; 
 Gaijin – os Caminhos da Liberdade; 
 Corações sujos; 
 Oriundu; 
 Olhos Azuis; 
 A última estação. 

 
Análise crítica das principais 
datas comemorativas. 

Reconhecer o significado das 
datas comemorativas. 

Confeccionar cartaz; 

Dramatizar; 

Propor pesquisas; 

Dialogar a respeito das datas comemoradas; 

Organizar painel comemorativo. 
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Ciências Humanas: História 

5º ANO - 3º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O que? 

HABILIDADES 
Para que? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

POVOS E 
CULTURAS: MEU 

LUGAR NO MUNDO 
E MEU GRUPO 

SOCIAL 

Ocupação do território 
paranaense, europeus no 
Paraná, sesmarias: 

 2º Planalto – Campos 
Gerais; 

 3ºPlanalto – Campos de 
Guarapuava. 

Compreender o processo de 
ocupação do 2º e 3º Planalto 
do território paranaense e seu 
desenvolvimento. 

 
Realizar leitura de fontes documentais escritas e imagéticas; 

Produzir texto coletivo a partir das leituras. 

O papel das religiões e da cultura 
para a formação dos povos 
antigos; 

Tradições religiosas e culturais 
na atualidade; 

Tolerância religiosa; 

Espaços culturais locais; 

As maiores religiões do mundo: 

 Cristianismo; 
 Islamismo; 
 Hinduísmo; 
 Budismo; 
 Espiritismo; 
 Judaísmo. 
Religiões de matrizes Africanas: 

 Candomblé e Umbanda. 
As crenças indígenas. 

Analisar o papel das culturas e 
das religiões na composição 
indenitária dos povos antigos; 

Analisar o papel das religiões 
na organização das 
sociedades humanas ao longo 
do tempo; 

Comparar religiões 
monoteístas e politeístas; 

Refletir sobre a importância da 
tolerância religiosa e do 
respeito a diversidade cultural; 

Identificar elementos centrais 
para a formação das tradições 
culturais e religiosas no Brasil. 

Realizar trabalhos em grupo: 

 Leituras; 
 Pesquisas; 
Pesquisar sobre festas: 

 Festa Junina; 
 Festa de Iemanjá; 
 Círio de Nazaré; 
 Carnaval; 
 Natal; 
 Páscoa; 
 A Congada; 
 A Folia de Reis; 
 Ramadã; 
Pesquisar sobre mitos indígenas (criação do dia e da noite), 
mitos da criação do mundo povos mesopotâmicos; 

Proporcionar leituras sobre mitos africanos; 

Confeccionar cartazes com as principais características das 
religiões e apresentação do trabalho. 

 

Ciências Humanas: História 

5º ANO - 4º TRIMESTRE 
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UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE CONHECIMENTO 
O que? 

HABILIDADES 
Para que? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

REGISTROS DA 
HISTÓRIA: 

LINGUAGENS E 
CULTURAS 

Formação da Cidadania; 

Direitos e deveres (da criança, do aluno, do 
cidadão); 

Direitos humanos; 

Diversidade cultural, étnica, religiosa; 

Respeito às diferenças sociais, culturais, 
étnicas, religiosas e históricas. 

Associar a noção de 
cidadania com os princípios 
de respeito à diversidade, à 
pluralidade e aos direitos 
humanos; 

Associar o conceito de 
cidadania à conquista de 
direitos dos povos e das 
sociedades, 
compreendendo-o como 
conquista histórica. 

Promover ações de cidadania na escola e na comunidade (uso 
consciente da água, reciclagem, trânsito, etc.); 

Elencar atitudes de respeito vivenciadas no cotidiano; 

Pesquisar sobre alimentação, músicas e ritmos, religiões, 
vestimentas, costumes e língua dos diferentes povos e 
comunidades; 

Promover leitura: As lendas dos Orixás. Livro de Guta Galli, 
Lazuli; 

Reconhecer a si e ao outro como identidades diferentes, de 
forma a exercitar o respeito à diferença em uma sociedade 
plural; 

Compreender eventos cotidianos e suas variações de 
significado no tempo e em diferentes espaços. 

As tradições orais e a valorização da 
memória; 

O surgimento da escrita e a noção de fonte 
para a transmissão de saberes, culturas e 
histórias; 

Comunicação e tecnologia nos tempos 
atuais; 

Uso de diferentes linguagens na 
comunicação (internet, pintura, teatro, 
libras, música, etc.) de diferentes grupos 
sociais; 

Patrimônio histórico e cultural do Brasil, 
Paraná, Ponta Grossa: 

 Patrimônio Material: cidade de Olinda, 
cidades históricas de Minas Gerais, 
Pelourinho, Arcos da Lapa, Brasília; 

 Patrimônio Imaterial: Frevo, samba, 
capoeira, desfiles cívicos, datas 
comemorativas; 

 Patrimônio Natural: Cataratas do 
Iguaçu, Vila Velha, Pantanal. 

 

Comparar o uso de 
diferentes linguagens e 
tecnologias no processo de 
comunicação e avaliar os 
significados sociais, 
políticos e culturais 
atribuídos a elas; 

Comparar o uso de 
diferentes linguagens no 
processo de comunicação e 
avaliar os significados 
sociais, políticos e culturais 
atribuídos a eles; 

Reconhecer a importância 
da preservação da memória 
dos patrimônios naturais, 
materiais e imateriais como 
reconhecimento da 
identidade cultural do povo 
brasileiro; 

Inventariar os patrimônios 
materiais e imateriais da 

Pesquisar sobre as tradições orais da comunidade; 

Organizar entrevista; 

Utilizar o filme: Índios somos nós. TV Brasil,2016, 26min; 

Povos indígenas no Brasil Disponível em: https://mirim.org/; 

Documentários em vídeos sobre o Patrimônio Herança cultural 
Brasileira: https://www.youtube.com/watch?v=mmsJLebViNY; 

http://portal.iphan.gov.br/videos/detalhes/149/cablocos-da-
liberdade (Manifestação popular Caboclos Guaranis); 

http://portal.iphan.gov.br/videos/detalhes/179/o-canto-da-lona 
- Documentário produzido com o apoio do Edital de Apoio à 
Produção de Documentários Etnográficos sobre o Patrimônio 
Cultural Imaterial (Etnodoc); 

http://portal.iphan.gov.br/pr/videos/detalhes/88/paranagua-
pedras-constroem-historias; 

www.youtube.com/watch?v=_jrKApm2eo (Morretes); 

http://g1.globo.com/pr/parana/videos/t/todos-os-
videos/v/patrimonios-historicos-de-curitiba-sao-preservados-
de-formas-diferentes/6132042/; 

http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-
1edicao/videos/t/edicoes/v/maria-fumaca-do-complexo-
ambiental-sera-tombada-pelo-patrimonio-cultural/2826861; 
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Instrumentos de medição do tempo; 

Diferentes calendários; 

O tempo da natureza (dias e noites, tempo 
de chuvas e secas, tempo de colheita, 
tempo de pesca). 

humanidade e analisar 
mudanças e permanências 
desses patrimônios ao longo 
do tempo; 

Identificar formas de 
marcação da passagem do 
tempo em distintas 
sociedades, incluindo os 
povos indígenas originários 
e os povos africanos; 

Patrimônios ao longo do 
tempo. 

Organizar aula passeio pelos principais pontos turísticos da 
cidade de Ponta Grossa: Museu Campos Gerais, Catedral, 
Praça Marechal Floriano Peixoto, Vila Hilda, etc.; 

Organizar aula passeio à Vila Velha; 

Analisar fontes imagéticas; 

Organizar exposição de imagens/fotografias; 

Desenvolver trabalho em grupos sobre as diferentes formas de 
marcação do tempo nas sociedades antigas, indígenas e dos 
povos africanos. 

Análise crítica das principais datas 
comemorativas. 

Reconhecer o significado 
das datas comemorativas. 

Confeccionar cartaz; dramatizar; propor pesquisas; dialogar a 
respeito das datas comemoradas; organização de Painel 
comemorativo. 
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4.7. Ciências Humanas: Geografia 

 

ênfase do ensino da Geografia recai na questão de como a sociedade ocupa, organiza e 

transforma o espaço onde vive e assim, a ciência geográfica passou por vários momentos 

históricos e muitas foram as correntes que embasaram o pensamento geográfico, bem como 

permearam as metodologias e as práticas docentes. 

Na atual conjuntura, devido à dinâmica e mudanças que ocorrem no mundo, a Geografia busca a 

análise dos dados dentro do espaço globalizado e as várias correntes do pensamento geográfico 

proporcionam uma análise crítica do espaço. 

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, o componente Geografia faz parte da área 

de Ciências Humanas. Assim, o desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal no ensino de Ciências 

Humanas deve favorecer a compreensão, pelos alunos, dos tempos sociais e da natureza e de suas 

relações com os espaços. A exploração das noções de espaço e tempo deve se dar por meio de diferentes 

linguagens, de forma a permitir que os alunos se tornem produtores e leitores de mapas dos mais variados 

lugares vividos, concebidos e percebidos. Na análise geográfica, os espaços percebidos, concebidos e 

vividos não são lineares. Portanto, é necessário romper com essa concepção para possibilitar uma leitura 

geo-histórica dos fatos e uma análise com abordagens históricas, sociológicas e espaciais (geográficas) 

simultâneas (BNCC, 2017. p.351). Dessa maneira, no estudo do espaço próximo da criança (moradia, 

rua, escola, bairro, cidade, estado, país, continente, mundo, planeta Terra) a escala de análise proposta 

pelo professor poderá partir tanto do geral para o particular quanto do particular para o geral, visto a não 

linearidade dos espaços. 

O ensino de Geografia juntamente com a História precisa estimular os alunos a desenvolver uma 

melhor compreensão do mundo, não somente para o desenvolvimento de cada um como também para a 

vida em sociedade, nas relações estabelecidas nos diferentes grupos dos quais fazem parte. No Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais, é de fundamental importância que o espaço próximo do aluno, as ruas, o 

bairro, os bairros de Ponta Grossa, seja problematizado em sala de aula, que as experiências cotidianas, 

as vivências individuais e coletivas sejam consideradas no trabalho com o componente Geografia.  

Prioriza-se uma Geografia viva, onde as experiências trazidas pelos alunos, seus relatos do contexto 

familiar, o conhecimento que traz seja valorizado pelo professor e tratados em diferentes ambientes 

(bibliotecas, praças, parques, museus, entre outros). Essa maneira de trabalho favorece as visitas 

técnicas, saídas de campo, aulas-passeio, entrevistas, observação, explicação, comparação, análise, 

síntese por parte do aluno, o que contribui para a aprendizagem significativa, por meio do estímulo ao 

desenvolvimento do pensamento crítico seja uma realidade. 

A 
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Por que estudar Geografia? Por meio do estudo desse componente curricular o aluno tem a 

oportunidade de compreender o mundo em que vive na medida em que sejam abordadas as diferentes 

sociedades e o trabalho humano que impacta na dinâmica das mesmas. Para fazer a leitura do mundo em 

que vivem, com base nas aprendizagens em Geografia, os alunos precisam ser estimulados a pensar 

espacialmente, desenvolvendo o raciocínio geográfico. O professor deve ter clareza de que o conceito 

de espaço é inseparável do conceito de tempo e ambos precisam ser pensados articuladamente como um 

processo. Assim como para a História, o tempo é para a Geografia uma construção social, que se associa 

à memória e às identidades sociais dos sujeitos. Do mesmo modo, os tempos da natureza não podem ser 

ignorados, pois marcam a memória da Terra e as transformações naturais que explicam as atuais 

condições do meio físico natural. Assim, pensar a temporalidade das ações humanas e das sociedades 

por meio da relação tempo-espaço representa um importante e desafiador processo na aprendizagem de 

Geografia (BNCC, 2017, p. 359). 

Conforme orientação da BNCC o ensino de Geografia deve estar articulado em 5 eixos, 

considerados como unidades temáticas: 

 

 O sujeito e seu lugar no mundo; 

 Conexões e escalas; 

 O mundo do trabalho; 

 Formas de representação e pensamento espaciais; 

 Natureza, ambientes e qualidade de vida. 

 

De acordo com as unidades temáticas propostas o professor perceberá ao longo do trabalho com 

o componente curricular Geografia, que um mesmo objeto do conhecimento, um procedimento didático, 

poderá se repetir nas diferentes unidades temáticas e em diferentes momentos (trimestres), variando a 

intensidade da abordagem, bem como os objetivos de aprendizagem conforme a unidade temática no 

qual esteja inserido. “É o constante ir e vir” que a ciência geográfica exige para que o aluno estabeleça 

as conexões necessárias ao longo da sua aprendizagem socioespacial, contribuindo para que as 

competências para o ensino de Geografia sejam atingidas.  

Assim, o trabalho com as habilidades que são propostas para a área de Geografia levará ao 

desenvolvimento das competências propostas para esse campo, que são: 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE GEOGRAFIA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

1. Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/ natureza e exercitar o 

interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas; 

2. Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, reconhecendo a 

importância dos objetos técnicos para a compreensão das formas como os seres humanos fazem 

uso dos recursos da natureza ao longo da história; 
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3. Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio geográfico na 

análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os princípios de analogia, 

conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem; 

4. Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e iconográficas, de 

diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução de problemas que envolvam 

informações geográficas; 

5. Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para compreender o 

mundo natural, social, econômico, político e o meio técnico-científico e informacional, avaliar 

ações e propor perguntas e soluções (inclusive tecnológicas) para questões que requerem 

conhecimentos científicos da Geografia; 

6. Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias e pontos 

de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito à biodiversidade e 

ao outro, sem preconceitos   de qualquer natureza; 

7. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência 

e determinação, propondo ações sobre as questões socioambientais, com base em princípios éticos, 

democráticos, sustentáveis e solidários. 

  BNCC, 2017, p. 364. 

 

O trabalho com Geografia sendo realizado nessa perspectiva certamente contribuirá para que a 

aprendizagem significativa e de qualidade sejam efetivadas e que as competências previstas para esse 

componente curricular sejam uma realidade. 

O desenvolvimento do trabalho pedagógico no componente Geografia em relação aos conteúdos 

deve considerar os 7 princípios do raciocínio geográfico: 

PRINCÍPIO DESCRIÇÃO 

Analogia 

Um fenômeno geográfico sempre é comparável a outros. A identificação das 

semelhanças entre fenômenos geográficos é o início da compreensão da unidade 

terrestre. 

Conexão 
Um fenômeno geográfico nunca acontece isoladamente, mas sempre em interação 

com outros fenômenos próximos ou distantes. 

Diferenciação 
É a variação dos fenômenos de interesse da geografia pela superfície terrestre (por 

exemplo, o clima), resultando na diferença entre áreas. 

Distribuição Exprime como os objetos se repartem pelo espaço. 

Extensão Espaço finito e contínuo delimitado pela ocorrência do fenômeno geográfico. 

Localização 

Posição particular de um objeto na superfície terrestre. A localização pode ser 

absoluta (definida por um sistema de coordenadas geográficas) ou relativa 

(expressa por meio de relações espaciais topológicas ou por interações espaciais). 

Ordem 

Ordem ou arranjo espacial é o princípio geográfico de maior complexidade. 

Refere-se ao modo de estruturação do espaço de acordo com as regras da própria 

sociedade que o produziu. 
BNCC, 2017, p. 358. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA O 1° CICLO 

 Reconhecer algumas manifestações da relação entre sociedade e natureza presentes na sua vida 

cotidiana e na paisagem local; 

 Reconhecer e espacializar as características da paisagem local e compará-las com as de outras 

paisagens; 
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 Ler, interpretar e representar o espaço, por meio de mapas simples. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA O 2° CICLO 

 Reconhecer e comparar os elementos sociais e naturais que compõem diferentes paisagens urbanas 

e rurais brasileiras, explicando alguns dos processos de interação existentes entre elas; 

 Reconhecer o papel das tecnologias, da informação, da comunicação e dos transportes na 

configuração de diferentes paisagens e na estruturação da vida em sociedade; 

 Estabelecer algumas relações entre as ações da sociedade e suas consequências para o ambiente; 

 Representar e interpretar informações sobre diferentes paisagens, utilizando procedimentos 

convencionais da linguagem cartográfica; 

 Observar, descrever, explicar, comparar e representar paisagens urbanas e rurais. 
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Ciências Humanas: Geografia 

1º ANO - 1º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

O SUJEITO E O 
SEU LUGAR 

MUNDO 
 
 

O modo de vida das crianças em 
diferentes lugares: 

 

 Família: 
A criança e sua família; quem é minha 
família; 
 

Lugar de criança brincar: lugares onde 
a criança gosta de brincar, lugares 
onde a criança pode brincar; 
 

Diversidade cultural brasileira e as 
diferentes brincadeiras no tempo e no 
espaço; 
 

Diferentes grupos e diferentes 
brincadeiras; 
 

Regras das brincadeiras. 
 

 Moradias: 
Diferentes tipos de moradias: a 
moradia do aluno, as moradias dos 
índios, esquimós e outros povos; 
 

Materiais utilizados na construção das 
moradias; 
Moradias e suas partes; 
Móveis e utensílios das moradias; 
 

As pessoas que vivem nas moradias; 
 

As moradias na zona urbana e na 
zona rural. 

Descrever características 
observadas em seus lugares de 
vivência (família, moradia, 
escola etc.)  
 
Identificar semelhanças e 
diferenças entre os lugares de 
vivência; 
 
Identificar semelhanças e 
diferenças entre jogos e 
brincadeiras de diferentes 
épocas e lugares. 
 
Descrever e comparar 
diferentes tipos de moradia ou 
objetos de uso cotidiano 
(brinquedos, roupas, 
mobiliários), considerando 
técnicas e materiais utilizados 
em sua produção. 

Oportunizar momentos para que a criança represente a sua família por 
meio de desenho; 
 

Realizar a leitura de imagens de obras de arte retratando diferentes tipos 
de famílias (Ex.: Os Retirantes de Portinari e outras); 
 

Dialogar com a criança a respeito das informações contidas nos 
desenhos, explorando o número de pessoas da família, o que fazem, 
quem são, quem é mais alto, mais baixo; 
 

Criar condições para que a criança expresse por meio de desenho 
atividades que realiza com a família; 
 

Relacionar as brincadeiras preferidas por parte das crianças com 
posterior confecção de gráfico (gráfico coletivo, com material alternativo); 
 

Criar momentos de análise de imagens entrevista com os pais sobre as 
brincadeiras preferidas deles; 
 

Apresentar imagens relacionadas às brincadeiras, com adivinhação por 
parte das crianças do tipo de brincadeira; 
 

Localizar no mapa do Brasil (pelo professor) os estados onde 
determinadas brincadeiras são mais comuns; 
 

Discussão dirigida pelo professor sobre os locais onde as crianças 
brincam (na cidade, na zona rural, nas ruas, praças, parques), 
destacando a necessidade de segurança nos lugares onde brincam; 
 

Produzir texto com auxílio dos pais com as regras da brincadeira preferida 
por eles; 
 

Listar palavras com o nome das brincadeiras; 
 

Orientar os alunos na confecção e ilustração do álbum das brincadeiras; 
 

Orientar os alunos durante o recreio dirigido a priorizarem as brincadeiras 
elencadas pelo grupo (brincadeiras resgatadas na pesquisa com os pais);  
 

Desenhar a sua moradia; 
 

Pesquisar em grupo (o professor pode ler) sobre diferentes tipos de 
moradias;  
 

Organizar painel comparativo dos diferentes tipos de moradias; 
 

Produzir texto a partir das pesquisas dos alunos (lista de palavras); 
 

Analisar obras de arte que mostrem moradias diferentes; 
 

Confeccionar maquete da moradia com auxílio dos pais. 
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1º ANO - 2º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

O SUJEITO E O SEU 
LUGAR MUNDO 

 

 Escola: 
Diferentes tipos de escolas; 
 

Dependências da escola: 
cozinha, biblioteca, sala de 
aula, quadra, refeitório, 
parquinho, pátio; 
 

O trabalho na escola: diretora, 
coordenadora pedagógica, 
escriturário, servente, 
professores, alunos; 
 

Regras de convivência na 
sala de aula. 

Identificar características dos 
lugares de trajeto diário (trajeto 
casa-escola). 
 
Localizar-se na sala de aula 
(limites, vizinhos, ao lado de, em 
frente, atrás). 
 
Estabelecer relações 
topológicas (dentro, fora, perto, 
longe, ao redor, entre) a partir 
do próprio ponto de vista. 
 

Criar condições para que a criança desenhe o caminho da casa 
até a escola (primeiros mapas); 
Criar condições para que a criança analise coletivamente os 
desenhos; 
 

Analisar imagens de diferentes tipos de escolas; 
 

Propor a confecção de painel dos elementos físicos e humanos 
do trajeto representado; 
 

Aula-passeio pela escola para reconhecimento dos diferentes 
espaços; 
 

Produzir texto sobre as regras de convivência na sala de aula 
(painel coletivo); 

 Situações de convívio 
em diferentes lugares: 

Ruas do espaço próximo; 
 

Diferentes tipos de ruas; 
 

Nome das ruas; 
 

Endereço do aluno e 
endereço da escola; 
 

Rua: lugar de circulação de 
pessoas e veículos; 
 

Meios de transporte: terrestre, 
aquático, aéreo e sua 
importância. 

Identificar e relatar 
semelhanças e diferenças de 
usos do espaço público (praças, 
parques) para o lazer e 
diferentes manifestações. 
 
Discutir e elaborar, 
coletivamente, regras de 
convívio em diferentes espaços 
(sala de aula, escola, praças, 
etc). 

Propor a observação com os alunos da rua da escola, de uma 
praça próxima ou parque; 
 

Dialogar sobre as maneiras de uso do espaço público (boas 
atitudes que denotam respeito, más atitudes e o desrespeito); 
 

Descobrir os objetos da sala de aula em atividade dirigida de 
observação; 
 

Listar os objetos encontrados na sala de aula, identificando-os; 
 

Analisar gravuras com diferentes tipos de salas de aula; 
 

Oportunizar condições para que o aluno compare semelhanças e 
diferenças entre a sua sala de aula e as salas das gravuras 
analisadas; 
 

Representar a posição dos alunos em sala de aula; 
 

Identificar a posição dos colegas e objetos da sala de aula uns em 
relação a outros ( em frente, ao lado, atrás, em cima). 
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1º ANO - 3º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

FORMAS DE 
REPRESENTAÇÃO E 

PENSAMENTO 
ESPACIAL 

 Pontos de referência 

Criar mapas mentais e desenhos com 
base em itinerários, contos literários, 
histórias inventadas e brincadeiras. 
 
Elaborar e utilizar mapas simples para 
localizar elementos do local de 
vivência, considerando referenciais 
espaciais (frente e atrás, esquerda e 
direita, em cima e embaixo, dentro e 
fora) e tendo o corpo como referência. 

Representar por meio de desenho 
características dos lugares de trajeto diário do 
aluno (trajeto casa-escola). 
 
Oportunizar condições para que o aluno faça um 
checklist dos elementos do trajeto casa-escola 
(lista de palavras); 
 
Listar os pontos de referência do local de seu 
trajeto diário. 

CONEXÕES E 
ESCALAS 

 Ciclos naturais e a vida 
cotidiana 

 
Variações diárias de tempo e 
temperatura; 
 
Dia e noite; 
 
Atividades do dia e da noite. 

Observar e descrever ritmos naturais 
(dia e noite, variação de temperatura 
e umidade) em diferentes escalas 
espaciais e temporais, comparando a 
sua realidade com outras. 

Leitura pelo professor do livro “Dia e noite”. 
 
Analisar coletivamente as imagens do livro, com 
posterior localização do Brasil e do Japão no 
globo terrestre ou no mapa mundi (no chão); 
 
Produzir texto coletivo a partir da discussão do 
livro (aspectos relevantes); 
 
Listar palavras a partir da leitura do livro “Dia e 
Noite”.  
 
Observar diariamente as condições do tempo; 
 
Tabular a incidência de dias nublados, chuvosos, 
ensolarados; 
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Confeccionar tabelas e gráficos para registro 
mensal das variações do tempo e temperatura 
(pictórico). 
 
Organizar painel de crescimento com notícias 
sobre falta d’água, enchentes em diferentes 
lugares, consumo consciente; 

NATUREZA, 
AMBIENTE E 

QUALIDADE DE VIDA 

 Condições de vida nos 
lugares de vivência 

Descrever características de seus 
lugares de vivência relacionadas aos 
ritmos da natureza (chuva, vento, 
calor etc.). 
 
Associar mudanças de vestuário e 
hábitos alimentares em sua 
comunidade ao longo do ano, 
decorrentes da variação de 
temperatura e umidade no ambiente. 

Criar condições para que o aluno analise 
imagens que mostrem as variações do tempo ao 
longo do dia e do ano e as diferentes estações 
do ano; 
 
Confeccionar painéis com gravuras relacionadas 
às estações do ano; 
 
Registrar no calendário a data da mudança da 
estação do ano, bem como as condições diárias 
de tempo e temperatura;   
 
Levar o aluno a perceber a relação entre 
condições do tempo e temperatura, 
relacionando-as ao tipo de roupas que usamos, 
diferentes hábitos alimentares (imagens); 
 
Analisar a variedade dos alimentos do cardápio 
da merenda escolar e sua importância para a 
alimentação saudável e qualidade de vida; 
 
Confeccionar a pirâmide alimentar. 
 
Produzir texto coletivo destacando aspectos 
relevantes do tema alimentação. 
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1º ANO - 4º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

MUNDO DO 

TRABALHO 

 Diferentes tipos de 

trabalho existentes no 

seu dia a dia 

O trabalho no espaço próximo 

do aluno: pai e mãe; 

O trabalho na escola; 

Diferentes profissões: as 

profissões dos pais dos 

alunos. 

Descrever e comparar objetos de uso 

cotidiano (brinquedos, roupas, 

mobiliários), considerando técnicas e 

materiais utilizados em sua produção. 

 

Descrever atividades de trabalho 

relacionadas com o dia a dia da sua 

comunidade. 

 

Identificar as diferentes profissões dos 

pais dos alunos e sua importância na 

sociedade. 

Levar os alunos a identificar os elementos 

utilizados na confecção de objetos de uso 

cotidiano; 

 

Criar condições para que o aluno liste a profissão 

das pessoas que trabalham na escola (diretora, 

coordenadora pedagógica, merendeira, 

escriturário, serventes, professor, aluno); 

 

Criar condições para que o aluno elencar a 

profissão dos seus pais. 

 

Confeccionar painel com gravuras das diferentes 

profissões; 

 

Confeccionar tabela e gráfico coletivo das 

profissões. 
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2º ANO - 1º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE CONHECIMENTO 
O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

O SUJEITO E O SEU 
LUGAR NO MUNDO 

Convivência e interações entre 

pessoas na comunidade: 

 Morar e conviver: na minha 

moradia 

Lugares para morar; 

Diferentes moradias na comunidade, 

no Brasil e no mundo: casas, prédios, 

ocas, iglu, pau-a-pique; 

A moradia do aluno e seu endereço; 

Materiais usados na construção das 

moradias; 

Direito à moradia; 

Planeta Terra: moradia de todos; 

Relações espaciais topológicas e 

projetivas. 

 Escola: lugar especial para 
conviver 

A importância da escola (para 
crianças, jovens, adultos, indígenas, 
pessoas com deficiência); 
 

Reconhecer a importância da família 
como primeiro grupo social ao qual a 
criança pertence. 
 
Reconhecer a importância das 
normas para a boa convivência nos 
diferentes grupos (família, escola, 
etc.). 
 
Identificar e elaborar diferentes 
representações que direcionam para 
as visões oblíqua e vertical. 
 
Reconhecer a moradia e a escola 
como lugares de convivência e 
afetividade e diferentes 
aprendizagens. 
 
Reconhecer a escola como espaço 
de convivência e aprendizagem. 
 
Relacionar a organização do espaço 
escolar às atividades realizadas 
pelos profissionais que nele 
trabalham. 
 
Representar objetos do espaço 
escolar de acordo com um ponto de 
vista. 

Criar condições para que o aluno represente a 
sua família e identifique os diferentes tipos de 
família. 
 
Analisar os diferentes tipos de moradia, do 
espaço próximo e distante (análise e 
interpretação). 
 
Propiciar discussão sobre o direito à moradia. 
 
Leitura reflexiva sobre a importância do 
cuidado com o Planeta Terra, moradia de todos 
(Leitura dialogada de fragmentos da Carta da 
Terra). 
 
Leitura de imagem de diferentes moradias em 
diferentes posições e em diferentes lugares; 
 
Análise da tela “A casa amarela” de Van Gogh. 
 
Oportunizar condições para que o aluno 
localize a sua moradia utilizando o Google 
Maps. 
 
Estimular os alunos a relatarem suas 

experiências pessoais na sala de aula. 

 Criar condições para que o aluno represente o 

seu cotidiano escolar por meio de desenho; 
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Diferentes escolas no tempo e no 
espaço); 
 
Espaços da escola: a função de cada 
um nos diferentes espaços da escola; 
 
Diferentes espaços de convivência na 
escola: biblioteca, quadra, refeitório, 
pátio, banheiro, parque, cozinha 
 
O endereço da escola; 
 
Cuidados com a conservação da 
escola; 
 
Escola sustentável; 
 
A sala de aula; 
 
Disposição dos alunos em sala: 
posição dos alunos em relação aos 
elementos da sala de aula (janelas, 
armário, quadro de giz, porta); 
 
Regas de convivência no espaço 
coletivo; 
 
Relações topológicas e projetivas:  
Dentro, fora, ao lado, na frente, atrás,  
perto,longe, em cima, embaixo, antes, 
depois, entre, junto, separado, direita 
e esquerda.  
 
A escola no bairro. 

 
 

 Leitura dialogada do texto” Os primeiros dias 

de Marc Chagall na escola”. 

 Realizar aula-passeio pela escola, com 

planejamento prévio, por meio do 

planejamento cooperativo. 

Produzir texto coletivo após a discussão sobre 

a aula-passeio pela escola. 

Criar condições para que o aluno represente a 

escola por meio de desenho. 

Levar os alunos a observar detalhadamente a 
sala de aula. 
 
Propiciar condições para que os alunos 
ilustrem a sala de aula com os elementos que 
a compõe. 
 
 Realizar jogos nos quais os alunos 
identifiquem a sua posição em sala de aula e 
em relação aos colegas e objetos que dela 
fazem parte. 
 
Desenhar a planta baixa da sala de aula. 
 
Confeccionar maquete da sala de aula; 
 
Localizar a escola no bairro.  
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Ciências Humanas: Geografia 

2º ANO - 2º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

O SUJEITO E O SEU 
LUGAR NO MUNDO 

Trajetos no meu dia-a-dia: casa a 
escola 
 
Como é a minha rua e a rua da 
escola; 
 
O quarteirão da escola; 
 
O entorno da escola; 
 
O bairro: convivência e identidade; 
 
Pontos de referência do bairro onde a 
escola está inserida; 
 
A vila e o bairro onde a escola está 
inserida: costumes, migrações, 
atividades econômicas;  
 
Riscos e cuidados nos meios de 
transporte e comunicação. 

Comparar costumes e tradições de 
diferentes populações inseridas no 
bairro ou comunidade em que vive, 
reconhecendo a importância do 
respeito às diferenças. 
 
 
Descrever a história das migrações 
no bairro ou comunidade em que 
vive.  
 
Comparar diferentes meios de 
transporte e de comunicação, 
indicando o seu papel na conexão 
entre lugares. 
 
Elencar os riscos e perigos do 
transporte para a vida, para o 
ambiente, bem como a importância 
do uso com responsabilidade. 

Possibilitar que o aluno forme a imagem mental 
do percurso casa escola. 

Criar condições para que o aluno desenhe os 
elementos do percurso casa – escola. 

Realizar aula-passeio: entorno da escola, 
utilizando o planejamento cooperativo. 

Localizar a escola utilizando o Google Maps. 

Possibilitar a construção da linha do tempo 
sobre a ocupação e desenvolvimento do bairro 
por meio de entrevistas com antigos 
moradores. 

Levar os alunos a comparar as principais 
mudanças do bairro. 

Analisar e interpretar fotos retratando o bairro 
em diferentes épocas. 

Criar condições para que o aluno represente o 
espaço geográfico do entorno da escola: 
relevo, vegetação, rios, serviços públicos, 
transporte, destinação dos resíduos. 

Meios de comunicação e transporte (cuidados). 
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2º ANO - 3º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O que? 

HABILIDADES 
Para que? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

FORMAS DE 
REPRESENTAÇÃO 
E PENSAMENTO 

ESPACIAL 

 Localização, orientação e 
representação espacial 

 
Os pontos cardeais; 
 
Rosa dos ventos; 
 
Orientação pelo sol, lua e Cruzeiro do 
Sul; 
 
GPS; 
 
Relações espaciais topológicas e 
projetivas. 

Identificar e elaborar diferentes 
formas de representação (desenhos, 
mapas mentais, maquetes) para 
representar componentes da 
paisagem dos lugares de vivência; 
 

Identificar objetos e lugares de 
vivência (escola e moradia) em 
imagens aéreas e mapas (visão 
vertical) e fotografias (visão oblíqua). 
 

Aplicar princípios de localização e 
posição de objetos (referenciais 
espaciais, como frente e atrás, 
esquerda e direita, em cima e 
embaixo, dentro e fora) por meio de 
representações espaciais da sala de 
aula e da escola. 

Apresentar o mapa mundi e o Globo como 
formas de representação da Terra. 
 
Localizar a escola no bairro, em Ponta Grossa, 
no Paraná, na América do Sul, no Brasil e no 
Planeta Terra.  
 
Levar os alunos a identificarem os meios de 
orientação: sol, lua, Pontos Cardeais. 
 
Propiciar diálogo sobre os elementos 
encontrados no mapa mundi: título, legendas, 
Pontos Cardeais. 
 
Listar diferentes formas de localização no 
planeta Terra. 
 
Criar condições para que o aluno analise 
diferentes imagens que direcionem para as 
visões oblíqua e vertical. 
 
Conhecer a bússola e outros instrumentos de 
localização. 
Desenhar a rosa dos ventos, reconhecendo a 
sua importância na orientação e localização; 
 

CONEXÕES E 
ESCALAS 

 Experiências da comunidade no 
tempo e no espaço 

 
Escolas rurais e as localidades onde 
os alunos moram; 

Reconhecer semelhanças e 
diferenças nos hábitos, nas relações 
com a natureza e no modo de viver 
de pessoas em diferentes lugares. 

Mediar a troca de informações entre alunos das 
escolas urbanas e rurais de Ponta Grossa, 
evidenciando os aspectos abordados na 
Geografia. 
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Transporte de alunos na zona urbana 
e rural; 
 
Modo de vida no campo e na cidade 
(zona urbana e zona rural); 
 
Meios de transporte: terrestres, 
aquáticos e aéreos; 
 
Meios de comunicação na zona 
urbana e rural; 
 
Serviços públicos na zona rural e 
urbana. 

Criar possibilidades de análise e interpretação 
de imagens de paisagens urbanas e rurais. 
 
Organizar tabelas sobre os meios de transporte 
utilizados para o deslocamento dos alunos até 
a escola. 
 
Elaborar gráficos sobre os meios de transporte 
utilizados para deslocamentos dos alunos. 
 
Entrevistar o responsável pelo transporte dos 
alunos de escolas rurais (carta, pessoalmente, 
vídeo, e-mail). 
 
Comparar fotografias de diferentes lugares da 
cidade de Ponta Grossa. 
 
Criar condições para que os alunos 
identifiquem serviços públicos na zona rural e 
urbana. 
 
Organizar, por meio do planejamento 
cooperativo, aula-passeio a uma escola na 
zona urbana e na zona rural. 

Mudanças e permanências. 
 
O bairro onde a escola está inserida 
ontem e hoje; 
 
A importância dos centros históricos; 
 
O bairro no município de Ponta 
Grossa. 

Analisar mudanças e permanências, 
comparando imagens de um mesmo 
lugar em diferentes tempos. 

Localizar o bairro ou distrito onde o aluno 
mora no mapa de Ponta Grossa. 
 
Localizar a escola do aluno no mapa de Ponta 
Grossa. 
 
Construir a linha do tempo com os aspectos 
significativos de mudanças do bairro em 
diferentes épocas. 
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Ciências Humanas: Geografia 

2º ANO - 4º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE CONHECIMENTO 
O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

MUNDO DO 
TRABALHO 

 Tipos de trabalho em lugares e 
tempos 

 

O horário de estudar e de dormir; 
 

Horário comercial; 
 

Pessoas que trabalham em turnos 
diferentes; 
 

Profissões na zona urbana e rural. 

 Relacionar o dia e a noite a 
diferentes tipos de atividades 
sociais (horário escolar, 
comercial, sono etc.); 
 

Descrever as atividades 
extrativas (minerais, 
agropecuárias e industriais) de 
diferentes lugares, identificando 
os impactos ambientais. 

Dialogar sobre a importância do trabalho na sociedade em 
diferentes espaços (campo/cidade); 

Criar possibilidades para que o aluno identifique as diferentes 
profissões no seu espaço de vivência; 

Categorizar as diferentes profissões dos familiares dos alunos 
(comércio, indústria, construção civil, agricultura, pecuária, 
prestação de serviços, etc.); 

Elaborar tabelas e gráficos sobre as diferentes profissões dos pais 
dos alunos; 

Produzir texto coletivo sobre o assunto, abordando aspectos 
relevantes das profissões: jornada, horário, turnos, destacando a 
importância de cada uma para o desenvolvimento da sociedade; 

Confeccionar painel com imagens destacando as profissões que 
ocorrem mais na zona urbana e na zona rural. 

 Os usos dos recursos naturais: 
solo e água no campo e na 
cidade 

 

A vida no campo e na cidade; 
 

Uso do solo na zona urbana e zona 
rural; 
 

Atividades econômicas, extrativismo, 
agricultura, pesca; 
 

Origem dos recursos naturais: animal, 
vegetal, mineral; 
 

Uso racional da água; 
 

Proteção do meio ambiente. 

Reconhecer a importância do 
solo e da água para a vida, 
identificando seus diferentes 
usos (plantação e extração de 
materiais, entre outras 
possibilidades) e os impactos 
desses usos no cotidiano da 
cidade e do campo.  

Criar condições para que o aluno assista, analise e interprete 
vídeos ambientais. Exemplos: “To limpo”, “ Turma da Mônica”, 
etc.; 

Listar coletivamente as diferentes maneiras de como a água se 
apresenta na natureza, bem como a sua utilização nos diferentes 
espaços de vivência; 

Identificar maneiras de uso racional do solo e da água;  

Sensibilizar alunos sobre maneiras de uso sustentável dos 
recursos naturais; 

Estabelecer relação entre problemas ambientais apresentados 
em vídeos educativos, imagens de revistas e espaços de vivência 
aos ODS. 
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Ciências Humanas: Geografia 

3º ANO - 1º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE CONHECIMENTO 
O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

O SUJEITO E O SEU 
LUGAR NO MUNDO 

Localização de Ponta Grossa 
Paraná, Brasil, América, no Brasil, no 

mundo e no Planeta Terra 
 
 A cidade e o campo: 

aproximações e diferenças 
 
O bairro e a vila em que a escola está 
inserida; 
 
Nome, histórico, localização do bairro 
(mapa); 
 
A história do bairro e da vila onde está 
situada a escola; 
 
Principais vias, trânsito (meios de 
transporte) e pontos de referência do 
bairro; 
 
 
Condições de vida da comunidade: 
educação, lazer e meios de 
transporte, meios de comunicação, 
saúde, saneamento básico e outros 
(serviços públicos); 

Reconhecer o seu espaço 
próximo (vila, bairro) como 
integrante de outros espaços. 
 
Identificar e comparar aspectos 
culturais dos grupos sociais de 
seus lugares de vivência, seja na 
cidade, seja no campo. 
 
Identificar, em seus lugares de 
vivência, marcas de contribuição 
cultural e econômica de grupos de 
diferentes origens. 
 
Reconhecer os diferentes modos 
de vida de povos e comunidades 
tradicionais em distintos lugares. 

Localizar o município de Ponta Grossa no mapa 
do Paraná; 
 

Localizar Ponta Grossa no Brasil/ na América/ no 
mundo/ no Planeta Terra; 
 

Localizar o bairro ou distrito no município  
Planejar coletivamente uma aula-passeio no 
entorno da escola; 
 

Criar condições para que a criança identifique o 
seu bairro de vivência no Mapa de Ponta Grossa. 
 

Construir a linha do tempo da história do bairro 
onde a escola está inserida. 
 

Realizar entrevista com moradores antigos do 
bairro próximo da escola.  
 

Pesquisar a escola do patrono ou patronesse da 
escola. 
 

Planejar (planejamento cooperativo) uma aula-
passeio pelo bairro onde a escola se insere. 
 

Produzir texto coletivo após a aula-passeio. 
 

Enumerar aspectos físicos do bairro após a aula-
passeio (produção individual); 
 

Observar, com auxílio dos pais, bairro onde vive.   
 

Representar por meio de desenho, aspectos 
significativos do seu bairro (vias, serviços, etc.); 
 

Representar o trajeto da casa a escola, 
destacando aspectos relevantes. 
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Ciências Humanas: Geografia 

3º ANO - 2º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE CONHECIMENTO 
O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

FORMAS DE 
REPRESENTAÇÃO 
E PENSAMENTO 

ESPACIAL 

 Representações cartográficas: 
 
O que é o espaço público; 
 

Convivência no espaço público; 
 

Serviços públicos do bairro: escolas, 
postos de saúde, hospitais, biblioteca 
municipal, transporte, praças e 
parques, saneamento básico; 
 

SANEPAR e Copel; 
 

Cuidados com o patrimônio público: 
pichação; 
 

Impostos: IPTU; 
 

Propriedades particulares nos bairros; 
 

Meios de comunicação nos bairros de 
vivência; 
 

Representação dos espaços públicos 
e particulares do bairro; 
 

Pontos cardeais, colaterais, rosa dos 
ventos; 
 

Vant (drone). 

Identificar e interpretar imagens 
bidimensionais e tridimensionais 
em diferentes tipos de 
representação cartográfica. 
 
Reconhecer e elaborar legendas 
com símbolos de diversos tipos de 
representações em diferentes 
escalas cartográficas. 

Observar, com auxílio dos pais, o bairro onde vive; 
 

Representar por meio de desenho, aspectos 
significativos do seu bairro (vias, espaços públicos e 
propriedades particulares, saneamento básico, etc.); 
 

Levar o aluno a inferir como são as condições 
econômicas das pessoas considerando-se os serviços 
a que têm acesso; 
 

Produção de texto coletivo; 
 

Possibilitar que o aluno caracterize as condições de 
saneamento no seu bairro; 
 

Aula-passeio ao Eco Expresso SANEPAR; 
 

Analisar imagens do bairro de diferentes pontos de 
vista: visão vertical e oblíqua; 
 

Análise de imagens bidimensionais e tridimensionais; 
 

Criar condições para que o aluno perceba a 
importância do Vant (drone) na captação de imagens 
aéreas; 
 

Possibilitar que o aluno ilustre objetos e paisagens de 
diferentes pontos de vista; 
 

Criar condições para que o aluno crie legendas nas 
representações dos lugares; 
 

Perceber a importância da proporção entre os 
elementos que representam lugares; 
 

Localizar-se   com a utilização da bússola (rosa dos 
ventos); 
 

Criar condições para que o aluno perceba como se 
localizar utilizando o GPS. 
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Ciências Humanas: Geografia 

3º ANO - 3º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE CONHECIMENTO 
O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

CONEXÕES E 
ESCALAS 

 Paisagens naturais e antrópicas em 
transformação: 

 

Paisagem: conceito; 
 

Paisagem natural e paisagem humanizada; 
 

Transformação das paisagens; 
 

Os bairros de Ponta Grossa: características 
físicas e humanas. 
 

Localização dos bairros de Ponta Grossa no 
mapa; 
 

Distritos de Ponta Grossa. 

Explicar como os 
processos naturais e 
históricos atuam na 
produção e na mudança 
das paisagens naturais e 
antrópicas nos seus 
lugares de vivência, 
comparando-os a outros 
lugares. 

Leitura dialogada do texto “Direcione seu olhar”; 
 

Representação do texto; 
 

Criar condições para que na análise de imagens, o aluno 
identifique elementos naturais e culturais (humanizados) da 
paisagem; 
 

Criar condições para que o aluno compare paisagens 
semelhantes e diferentes em diferentes lugares; 
 

Estabelecer comparação entre paisagens naturais da zona 
urbana e rural; 
Painel: notícias do bairro; 
 

Análise da tela: Os retirantes de Portinari. Que paisagem é 
essa? 
 

Análise de telas retratando paisagens; 
 

Análise das telas do Material Agrinho; 

MUNDO DO 
TRABALHO 

 Matéria-prima e indústria: 
 

Setores da economia: agricultura, pecuária, 
extrativismo; 
 

Distritos de Ponta Grossa no mapa; 
 

Principais produtos cultivados; 
 

Extrativismo mineral e animal em Ponta Grossa; 
 

O trabalho nos diferentes lugares: zona urbana e 
rural; 
 

Cooperativas agrícolas da região dos Campos 
Gerais; 
 

Ponta Grossa nos Campos Gerais; 
 

Profissões. 

Identificar alimentos, 
minerais e outros 
produtos cultivados e 
extraídos da natureza, 
comparando as 
atividades de trabalho em 
diferentes lugares. 

Confeccionar mapa pictórico dos produtos cultivados 
na região de Ponta Grossa; 
 

Enumerar a incidência das profissões dos pais dos 
alunos (gráficos e tabelas); 
 

Produzir textos sobre a importância dos diferentes 
profissionais no mercado de trabalho; 
 

Leitura e análise de textos sobre desemprego. 
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Ciências Humanas: Geografia 

3º ANO - 4º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O quê? 

HABILIDADES 
Para quê? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

NATUREZA, 
AMBIENTE E 

QUALIDADE DE 
VIDA 

Produção, circulação e 
consumo: 
Resíduos sólidos 
Óleo de cozinha e saneamento 
básico; 
Reciclagem e reutilização de 
resíduos; 
Doenças provocadas pelos 
resíduos; 
5 Rs: reduzir, repensar, 
reaproveitar, reciclar, recusar. 

Relacionar a produção de lixo doméstico 
ou do lixo escolar aos problemas causados 
pelo consumo excessivo.  
Construir propostas para o consumo 
consciente, considerando a ampliação de 
hábitos de redução, reuso e 
reciclagem/descarte de materiais 
consumidos em casa, na escola e/ou no 
entorno. 

Propor a leitura e discussão da   Cartilha da SMMA 
sobre resíduos sólidos; 
 
Criar condições para reflexão e análise dos materiais 
dos Programas em parceria: Campo Limpo, Nosso 
Planeta Nossa Casa, Estrada para a Cidadania, 
Agrinho, Atitude Consciente. 

Impactos das atividades 
humanas 

- Uso consciente da água e do 
solo; 

- Água e produção de alimentos; 

- Água e geração de energia; 

- Desmatamento; 

- Extração de minerais; 

- Indústria e comércio; 

- Empobrecimento do solo; 

- Poluição do solo. 

Investigar os usos dos recursos naturais, 
com destaque para os usos da água em 
atividades cotidianas (alimentação, 
higiene, cultivo de plantas etc.), e discutir 
os problemas ambientais provocados por 
esses usos. 
 
Identificar os cuidados necessários para 
utilização da água na agricultura e na 
geração de energia de modo a garantir a 
manutenção do provimento de água 
potável. 
 
Comparar impactos das atividades 
econômicas urbanas e rurais sobre o 
ambiente físico natural, assim como os 
riscos provenientes do uso de ferramentas 
e máquinas. 

Video: “ Planeta Terra, lotação esgotada” (You tube, 7 
minutos); 

Sensibilizar alunos sobre maneiras de uso sustentável 
dos recursos naturais; 

Estabelecer relação entre problemas ambientais 
apresentados em vídeos educativos, imagens de 
revistas e gibis e espaços de vivência aos ODS. 

Leitura dialogada do poema de Manoel Bandeira: O 
bicho; 

Produção de texto coletivo. 

Propiciar momentos de leitura, discussão, análise, 
interpretação, produção a partir dos manuais do 
Programa Agrinho (cartilhas dos alunos). 
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Ciências Humanas: Geografia 

4º ANO - 1º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE CONHECIMENTO 
O que? 

HABILIDADES 
Para que? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

O SUJEITO E SEU 
LUGAR NO MUNDO 

 Território e diversidade cultural: 
Conceito de município; 
 
Localização do município no planeta, 
continente / país / estado / Campos 
Gerais. 

Selecionar, em seus lugares de 
vivência e em suas histórias 
familiares e/ou da comunidade, 
elementos de distintas culturas 
(indígenas, afro-brasileiras, de outras 
regiões do país, latino-americanas, 
europeias, asiáticas etc.), 
valorizando o que é próprio em cada 
uma delas e sua contribuição para a 
formação da cultura local, regional e 
brasileira. 

Observação, analise e interpretação de 
imagens e mapas; 
 

Leitura e interpretação de texto; 
 

Confecção de mapas; 
 

Apresentação do globo terrestre identificando o 
nosso continente e pais; 
 

Localizar o Brasil no Planeta Terra utilizando o 
mapa Mundi; 
 

Pesquisas para o conhecimento do tema 
abordado e posterior discussão do mesmo; 
 

Ler textos, observar representações da Terra; 
 

Interpretar tirinhas e charges. 

CONEXÕES E 
ESCALAS 

Relação campo e cidade; 
 
Espaço rural e espaço urbano, origem 
dos municípios, conceito de lugar, 
diversidade cultural. 

Reconhecer especificidades e 
analisar a interdependência do 
campo e da cidade, considerando 
fluxos econômicos, de informações, 
de ideias e de pessoas. 

Observação, analise e interpretação de 
imagens e mapas; 
 

Leitura e interpretação de texto; 
 

Confecção de mapas; 
 

Apresentação do globo terrestre identificando o 
nosso continente e pais; 
 

Confeccionar gráfico com informações 
relevantes sobre a população em diferentes 
aspectos; 
 

Pesquisas para o conhecimento do tema 
abordado e posterior discussão do mesmo; 
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Análise de gráficos. 

FORMAS DE 
REPRESENTAÇÃO 
E PENSAMENTO 

ESPACIAL 

Sistema de orientação (estrelas, 
bússolas, sol, lua, rosa-dos-ventos) 

Utilizar as direções cardeais na 
localização de componentes físicos e 
humanos nas paisagens rurais e 
urbanas. 

Realizar atividades de localização utilizando a 
rosa-dos-ventos; 

Observação, analise e interpretação de 
imagens e mapas; 

Leitura e interpretação de texto; 

Confecção de mapas; 

Confeccionar gráfico com informações 
relevantes sobre a população em diferentes 
aspectos; 

Pesquisas para o conhecimento do tema 
abordado e posterior discussão do mesmo; 

Interpretar tirinhas e charges; 

Análise de gráficos. 

Elementos constitutivos dos mapas; 
 
Construir, ler e entender mapas. 

Comparar tipos variados de mapas, 
identificando suas características, 
elaboradores, finalidades, diferenças 
e semelhanças. 

NATUREZA, 

AMBIENTE E 

QUALIDADE DE 

VIDA 

Aspectos Físicos: relevo de Ponta 
Grossa (falhamento), hidrografia 
(principais rios), meio ambiente. 

Identificar as características das 
paisagens naturais e antrópicas 
(relevo, cobertura vegetal, rios etc.) 
no ambiente em que vive, bem como 
a ação humana na conservação ou 
degradação dessas áreas. 

Observação, analise e interpretação de 
imagens e mapas; 

Leitura e interpretação de texto; 

Confecção de mapas; 

Confecção de maquete destacando o relevo de 
Ponta Grossa; 

Confeccionar gráfico com informações 
relevantes sobre a população em diferentes 
aspectos; 

Pesquisas para o conhecimento do tema 
abordado e posterior discussão do mesmo; 

Análise de gráficos. 

Clima e vegetação de Ponta Grossa. 

Identificar as características das 
paisagens naturais e antrópicas 
(relevo, cobertura vegetal, rios etc.) 
no ambiente em que vive, bem como 
a ação humana na conservação ou 
degradação dessas áreas. 
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Ciências Humanas: Geografia 

4º ANO - 2º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE 
CONHECIMENTO 

O que? 

HABILIDADES 
Para que? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

O SUJEITO E SEU 
LUGAR NO MUNDO 

 Território e 
diversidade cultural: 

 
Diversidade cultural da 
sociedade brasileira. 

Selecionar, em seus lugares de vivência e 
em suas histórias familiares e/ou da 
comunidade, elementos de distintas 
culturas (indígenas, afro-brasileiras, de 
outras regiões do país, latino-americanas, 
europeias, asiáticas etc.), valorizando o 
que é próprio em cada uma delas e sua 
contribuição para a formação da cultura 
local, regional e brasileira. 

Observação, analise e interpretação de imagens e 
mapas; 
 

Leitura e interpretação de texto; 
 

Confecção de mapas; 
 

Apresentação do globo terrestre identificando o nosso 
continente e pais; 
 

Localizar o Brasil no Planeta Terra utilizando o mapa 
Mundi; 
 

Pesquisas para o conhecimento do tema abordado e 
posterior discussão do mesmo; 
 

Ler textos, observar representações da Terra; 
 

Iinterpretar tirinhas e charges. 

CONEXÕES E 
ESCALAS 

 Relação campo e 
cidade: 

 
Interação campo – cidade  

Reconhecer especificidades e analisar a 
interdependência do campo e da cidade, 
considerando fluxos econômicos, de 
informações, de ideias e de pessoas. 

Observação, analise e interpretação de imagens e 
mapas; 
 

Leitura e interpretação de texto; 
 

Confecção de mapas; 
 

Apresentação do globo terrestre identificando o 
nosso continente e pais; 
 

Confeccionar gráfico com informações relevantes 
sobre a população em diferentes aspectos; 
 

Pesquisas para o conhecimento do tema abordado 
e posterior discussão do mesmo; 

Territórios étnico-culturais 
- Desigualdade social; 

Identificar e descrever territórios étnico-
culturais existentes no Brasil, tais como 
terras indígenas e de comunidades 
remanescentes de quilombos, 
reconhecendo a legitimidade da 
demarcação desses territórios. 
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 Produção, circulação 
e consumo: 

Os diversos tipos de 

atividades econômicas. 

Atividades econômicas no 

município de Ponta 

Grossa. 

Descrever e discutir o processo de 
produção (transformação de matérias-
primas), circulação e consumo de 
diferentes produtos. 

 

Interpretar tirinhas e charges; 
 

Análise de gráficos. 

Limites e Distritos (Ponta 
Grossa) 

Utilizar as direções cardeais na localização 
de componentes físicos e humanos nas 
paisagens rurais e urbanas. 

NATUREZA, 
AMBIENTE E 

QUALIDADE DE 
VIDA 

Relação entre os 
elementos da natureza 
(tempo atmosférico, clima 
vegetação, devastação 
florestal) 
 

Identificar as características das 
paisagens naturais e antrópicas (relevo, 
cobertura vegetal, rios etc.) no ambiente 
em que vive, bem como a ação humana na 
conservação ou degradação dessas 
áreas. 

Observação, analise e interpretação de imagens e 
mapas; 
 

Leitura e interpretação de texto; 
 

Confecção de mapas; 
 

Confecção de maquete destacando o relevo de 
Ponta Grossa; 
 

Confeccionar gráfico com informações relevantes 
sobre a população em diferentes aspectos; 
 

Pesquisas para o conhecimento do tema abordado 
e posterior discussão do mesmo; 
 

Análise de gráficos; 
 

Aula passeio para conhecer e posteriormente 

confecção de livrinho ou história em quadrinhos 

com os pontos turísticos de Ponta Grossa; 
 

Oficinas, Jogos e Cartilha do ICMBIO. 
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4º ANO - 3º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE CONHECIMENTO 
O que? 

HABILIDADES 
Para que? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

O SUJEITO E SEU 
LUGAR NO MUNDO 

 Processos migratórios no Brasil: 
 
Migração campo cidade. 

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

Observação, analise e interpretação de 

imagens e mapas; 

Leitura e interpretação de texto; 

Confecção de mapas; 

Pesquisas para o conhecimento do tema 

abordado e posterior discussão do mesmo; 

Ler textos, observar representações da 

Terra; 

Interpretar tirinhas e charges. 

CONEXÕES E 
ESCALAS 

 Unidades político-
administrativas do Brasil: 

 
As grandes regiões brasileiras 

Distinguir unidades político-
administrativas oficiais nacionais 
(Distrito, Município, Unidade da 
Federação e grande região), suas 
fronteiras e sua hierarquia, 
localizando seus lugares de vivência. 

Observação, analise e interpretação de 

imagens e mapas; 

Leitura e interpretação de texto; 

Confecção de mapas; 

Confeccionar gráfico com informações 

relevantes sobre a população em 

diferentes aspectos; 

Pesquisas para o conhecimento do tema 

abordado e posterior discussão do mesmo; 
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Interpretar tirinhas e charges; 

Análise de gráficos. 

MUNDO DO 
TRABALHO 

Trabalho no campo e na cidade. Comparar as características do 
trabalho no campo e na cidade. 

Observação, analise e interpretação de 

imagens e mapas; 

Leitura e interpretação de texto; 

Pesquisas para o conhecimento do tema 

abordado e posterior discussão do mesmo; 

Interpretar tirinhas e charges; 

Análise de gráficos; 

Aulas passeio para o conhecimento e 

posterior discussão e produção de texto 

coletivo. 

Ferrovias e transportes em Ponta 

Grossa. 

Descrever e discutir o processo de 
produção (transformação de 
matérias-primas), circulação e 
consumo de diferentes produtos. 
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4º ANO - 4º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE CONHECIMENTO 
O que? 

HABILIDADES 
Para que? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

O SUJEITO E SEU 
LUGAR NO MUNDO 

Instâncias do poder público e canais 

de participação social 

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

Observação, analise e interpretação de 

imagens e mapas; 

Leitura e interpretação de texto; 

Confecção de mapas; 

Pesquisas para o conhecimento do tema 

abordado e posterior discussão do mesmo; 

Ler textos, observar representações da Terra; 

Interpretar tirinhas e charges. 

CONEXÕES E 
ESCALAS 

Governo municipal, participação 
feminina na política, impostos e taxas, 
cidadania, direito dos idosos. 

Distinguir unidades político-
administrativas oficiais nacionais 
(Distrito, Município, Unidade da 
Federação e grande região), suas 
fronteiras e sua hierarquia, 
localizando seus lugares de vivência. 

Observação, analise e interpretação de 

imagens e mapas; 

Leitura e interpretação de texto; 

Confecção de mapas; 

Confeccionar gráfico com informações 

relevantes sobre a população em diferentes 

aspectos; 

Pesquisas para o conhecimento do tema 

abordado e posterior discussão do mesmo; 

Interpretar tirinhas e charges; 

Análise de gráficos. 

 Territórios étnico-culturais: 
 
Diversidade regional. 

Identificar e descrever territórios 
étnico-culturais existentes no Brasil, 
tais como terras indígenas e de 
comunidades remanescentes de 
quilombos, reconhecendo a 
legitimidade da demarcação desses 
territórios. 
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MUNDO DO 
TRABALHO 

 Produção, circulação e 
consumo: 

 

Industrialização. 

Descrever e discutir o processo de 
produção (transformação de 
matérias-primas), circulação e 
consumo de diferentes produtos. 

Observação, analise e interpretação de 

imagens e mapas; 

Leitura e interpretação de texto; 

Pesquisas para o conhecimento do tema 

abordado e posterior discussão do mesmo; 

Interpretar tirinhas e charges; 

Análise de gráficos; 

Aulas passeio para o conhecimento e posterior 

discussão e produção de texto coletivo. 

NATUREZA, 
AMBIENTE E 

QUALIDADE DE 
VIDA 

Pontos Turísticos na cidade de Ponta 
Grossa; 
 
Unidade de Conservação Parque 
Nacional dos Campos Gerais. 

Comparar tipos variados de mapas, 

identificando suas características, 

elaboradores, finalidades, diferenças 

e semelhanças.  

Observação, analise e interpretação de 

imagens e mapas; 

Leitura e interpretação de texto; 

Confecção de mapas; 

Pesquisas para o conhecimento do tema 

abordado e posterior discussão do mesmo; 

Análise de gráficos; 

Aula passeio para conhecer e posteriormente 

confecção de livrinho ou história em quadrinhos 

com os pontos turísticos de Ponta Grossa; 

Oficinas, Jogos e Cartilha do ICMBIO. 
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5º ANO - 1º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE CONHECIMENTO 
O que? 

HABILIDADES 
Para que? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

O SUJEITO E SEU 

LUGAR NO MUNDO 

 Dinâmica populacional: 
A população brasileira. 

Descrever e analisar dinâmicas 

populacionais na Unidade da 

Federação em que vive, 

estabelecendo relações entre 

migrações e condições de 

infraestrutura.  

Observação, analise e interpretação de 

imagens e mapas; 

Analisar imagens dos povos que formam a 

sociedade brasileira; 

Leitura e interpretação de texto; 

Confecção de mapas; 

Pesquisas para o conhecimento do tema 

abordado e posterior discussão do mesmo; 

Pesquisar sobre a imigração antigamente e na 

atualidade; 

Ler dados sobre a população atual.  

CONEXÕES E 

ESCALAS 

 Território, redes e urbanização: 
 
Estados e países que fazem limite com 
o Paraná. 

Identificar as formas e funções das 

cidades e analisar as mudanças 

sociais, econômicas e ambientais 

provocadas pelo seu crescimento; 

Reconhecer as características da 

cidade e analisar as interações entre 

a cidade e o campo e entre cidades 

na rede urbana.  

Observação, analise e interpretação de 

imagens e mapas; 

Leitura e interpretação de texto; 

Confecção de mapas; 

Confeccionar gráfico com informações 

relevantes sobre a população em diferentes 

aspectos; 
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Pesquisas para o conhecimento do tema 

abordado e posterior discussão do mesmo; 

Análise e confecção de gráficos. 

FORMAS DE 
REPRESENTAÇÃO 
E PENSAMENTO 

ESPACIAL 

Localização do Brasil no mundo; 
 
Espaço territorial paranaense: 
continentes, América do Sul, Brasil, 
Paraná; 

Analisar transformações de 

paisagens nas cidades, comparando 

sequência de fotografias, fotografias 

aéreas e imagens de satélite de 

épocas diferentes.  

Fazer a leitura de imagens de diferentes locais 

do território brasileiro e de locais da América do 

Sul. 

NATUREZA, 
AMBIENTE E 

QUALIDADE DE 
VIDA 

Aspectos físicos do Paraná (meio 
ambiente)  

Reconhecer e comparar atributos da 

qualidade ambiental e algumas 

formas de poluição dos cursos de 

água e dos oceanos (esgotos, 

efluentes industriais, marés negras 

etc.).  

Comparar a paisagem natural com a paisagem 

atual; 

Fazer a leitura de imagens de diferentes locais 

do território brasileiro e de locais da América do 

Sul; 

Observação, analise e interpretação de 

imagens e mapas; 

Leitura e interpretação de texto. 

490



 

 

Ciências Humanas: Geografia 

5º ANO - 2º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE CONHECIMENTO 
O que? 

HABILIDADES 
Para que? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

O SUJEITO E SEU 

LUGAR NO MUNDO 
Diferenças étnico-raciais e étnico-
culturais e desigualdades sociais. 

Identificar diferenças étnico-raciais e 

étnico-culturais e desigualdades 

sociais entre grupos em diferentes 

territórios. 

Observação, analise e interpretação de imagens e 

mapas; 

Analisar imagens dos povos que formam a 

sociedade brasileira; 

Leitura e interpretação de texto; 

Confecção de mapas; 

Leitura e interpretação de texto; 

Pesquisas para o conhecimento do tema abordado 

e posterior discussão do mesmo; 

Pesquisar sobre a imigração antigamente e na 

atualidade; 

Ler dados sobre a população atual. 

CONEXÕES E 

ESCALAS As microrregiões do Paraná. 

Identificar as formas e funções das 

cidades e analisar as mudanças 

sociais, econômicas e ambientais 

provocadas pelo seu crescimento; 

Reconhecer as características da 

cidade e analisar as interações entre 

a cidade e o campo e entre cidades 

na rede urbana. 

Pesquisar sobre as atividades econômicas dessa 

região; 

Observação, analise e interpretação de imagens e 

mapas; 

Leitura e interpretação de texto; 

Confecção de mapas; 

Confeccionar gráfico com informações relevantes 

sobre a população em diferentes aspectos; 
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Pesquisas para o conhecimento do tema abordado 

e posterior discussão do mesmo; 

Análise e confecção de gráficos. 

FORMAS DE 
REPRESENTAÇÃO 
E PENSAMENTO 

ESPACIAL 

Representação das cidades e do 
espaço urbano; 
 
Mudanças no campo e na cidade; 
 
Aspectos físicos do Paraná: relevo 
(litoral, Serra do Mar, 1O Planalto, 2o 
Planalto, 3o Planalto), hidrografia. 

Estabelecer conexões e hierarquias 

entre diferentes cidades, utilizando 

mapas temáticos e representações 

gráficas  

Fazer a leitura de imagens de diferentes locais do 

território brasileiro e de locais da América do Sul; 

Interpretar imagens de satélites. 

NATUREZA, 
AMBIENTE E 

QUALIDADE DE 
VIDA 

Clima e vegetação do Paraná. 

Reconhecer e comparar atributos da 

qualidade ambiental e algumas 

formas de poluição dos cursos de 

água e dos oceanos (esgotos, 

efluentes industriais, marés negras 

etc.). 

Comparar a paisagem natural com a paisagem atual. 
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5º ANO - 3º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE CONHECIMENTO 
O que? 

HABILIDADES 
Para que? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

CONEXÕES E 

ESCALAS 

 Território, redes e urbanização: 
 
O crescimento das cidades. 

Identificar as formas e funções das 

cidades e analisar as mudanças 

sociais, econômicas e ambientais 

provocadas pelo seu crescimento; 

Reconhecer as características da 

cidade e analisar as interações entre 

a cidade e o campo e entre cidades 

na rede urbana. 

Pesquisar sobre as atividades econômicas dessa 

região; 

Observação, analise e interpretação de imagens e 

mapas; 

Leitura e interpretação de texto; 

Confecção de mapas; 

Confeccionar gráfico com informações relevantes 

sobre a população em diferentes aspectos; 

Pesquisas para o conhecimento do tema abordado e 

posterior discussão do mesmo; 

Análise e confecção de gráficos. 

MUNDO DO 
TRABALHO 

 Trabalho e inovação 
tecnológica: 

 
Importância do transporte para o 
desenvolvimento do estado do Paraná 
(rodoviário, marítimo, hidroviário, 
ferroviário, aéreo e por dutos). 

Identificar e comparar as mudanças 

dos tipos de trabalho e 

desenvolvimento tecnológico na 

agropecuária, na indústria, no 

comércio e nos serviços; 

Identificar e comparar 

transformações dos meios de 

transporte e de comunicação; 

Conhecer os produtos agrícolas que são produzidos 

nessas regiões. Leitura e interpretação de texto; 

Confecção de tabelas comparando a utilização dos 

meios de transporte e sua importância no Paraná; 

Pesquisas para o conhecimento do tema abordado e 

posterior discussão do mesmo; 

Interpretar tirinhas e charges; 

Análise de gráficos; 

Aulas passeio para o conhecimento e posterior 
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Identificar os diferentes tipos de 

energia utilizados na produção 

industrial, agrícola e extrativa e no 

cotidiano das populações. 

discussão e produção de texto coletivo. 

FORMAS DE 
REPRESENTAÇÃO 
E PENSAMENTO 

ESPACIAL 

Mapas e imagens de satélite. 

Analisar transformações de 

paisagens nas cidades, comparando 

sequência de fotografias, fotografias 

aéreas e imagens de satélite de 

épocas diferentes.  
Fazer a leitura de imagens de diferentes locais do 

território brasileiro e de locais da América do Sul; 

Interpretar imagens de satélites. 

Representação das cidades e do 
espaço urbano; 
 
Mudanças no campo e na cidade. 

Estabelecer conexões e hierarquias 

entre diferentes cidades, utilizando 

mapas temáticos e representações 

gráficas  

NATUREZA, 
AMBIENTE E 

QUALIDADE DE 
VIDA 

Qualidade ambiental; 
 
Aspectos físicos do Paraná (meio 
ambiente); 
 
Hidrografia do Paraná. 

Reconhecer e comparar atributos da 

qualidade ambiental e algumas 

formas de poluição dos cursos de 

água e dos oceanos (esgotos, 

efluentes industriais, marés negras 

etc.).  

Comparar a paisagem natural com a paisagem atual. 
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5º ANO - 4º TRIMESTRE 

UNIDADES 
TEMÁTICAS 

OBJETO DE CONHECIMENTO 
O que? 

HABILIDADES 
Para que? 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Como? 

O SUJEITO E SEU 

LUGAR NO MUNDO 

A utilização dos recursos financeiros 
na educação, saúde, transporte e meio 
ambiente. 

Identificar as formas e funções das 

cidades e analisar as mudanças 

sociais, econômicas e ambientais 

provocadas pelo seu crescimento.  

Observação, analise e interpretação de imagens e 

mapas; 

Analisar imagens dos povos que formam a 

sociedade brasileira; 

Leitura e interpretação de texto; 

Confecção de mapas; 

Leitura e interpretação de texto; 

Pesquisas para o conhecimento do tema abordado 

e posterior discussão do mesmo; 

Pesquisar sobre a imigração antigamente e na 

atualidade; 

Ler dados sobre a população atual. 

MUNDO DO 
TRABALHO 

 Trabalho e inovação 
tecnológica: 

 
Economia paranaense na atualidade, 
agricultura, pecuária, extrativismo e 
industrialização, turismo e produção 
de energia. 

Identificar e comparar as mudanças 

dos tipos de trabalho e 

desenvolvimento tecnológico na 

agropecuária, na indústria, no 

comércio e nos serviços; 

Identificar os diferentes tipos de 

energia utilizados na produção 

industrial, agrícola e extrativa e no 

cotidiano das populações. 

Conhecer os produtos agrícolas que são produzidos 

nessas regiões; 

Leitura e interpretação de texto. 

Confecção de tabelas comparando a utilização dos 

meios de transporte e sua importância no Paraná; 

Pesquisas para o conhecimento do tema abordado 

e posterior discussão do mesmo; 

Interpretar tirinhas e charges; 

Análise de gráficos; 

Aulas passeio para o conhecimento e posterior 
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discussão e produção de texto coletivo. 

NATUREZA, 
AMBIENTE E 

QUALIDADE DE 
VIDA 

Qualidade ambiental. (Problemas 
ambientais: poluição água, ar, solo). 

Reconhecer e comparar atributos da 

qualidade ambiental e algumas 

formas de poluição dos cursos de 

água e dos oceanos (esgotos, 

efluentes industriais, marés negras 

etc.). 

Comparar a paisagem natural com a 

paisagem atual. 

Diferentes tipos de poluição e 
problemas ambientais. 

Identificar e descrever problemas 

ambientais que ocorrem no entorno 

da escola e da residência (lixões, 

indústrias poluentes, destruição do 

patrimônio histórico etc.), propondo 

soluções (inclusive tecnológicas) 

para esses problemas. 

Gestão pública da qualidade de vida 

Identificar órgãos do poder público e 

canais de participação social 

responsáveis por buscar soluções 

para a melhoria da qualidade de vida 

(em áreas como meio ambiente, 

mobilidade, moradia e direito à 

cidade) e discutir as propostas 

implementadas por esses órgãos que 

afetam a comunidade em que vive. 
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4.8. Formação Humana/Ensino Religioso 

 

odo Ser Humano é resultado de seu tempo histórico e das relações sociais das quais faz parte. 

Mas, acima de tudo, é um Ser singular, que atua em diferentes contextos a partir do modo 

como compreende e participa do mundo. Nesta perspectiva, para que possamos compreender 

o homem enquanto sujeito histórico, faz-se necessário considerar os diferentes sujeitos a partir do 

conceito de que todos somos frutos de uma construção que possui sentido social e dessa forma, a 

estruturação da Diretriz Curricular sobre a Formação Humana/Ensino Religioso prioriza e valoriza os 

conhecimentos pré-existentes e socialmente acumulados por nossos educandos, quando estes chegam 

nas unidades escolares.  

As diretrizes curriculares para o Formação Humana/Ensino Religioso orientam a organização 

curricular com o intuito de colaborar na construção de uma sociedade justa e solidária, onde as 

oportunidades estejam alinhadas ao conceito de equidade em prol da busca da igualdade. Para isso, 

Frigotto (2004), afirma que crianças, jovens e adultos advindos das mais diferentes classes, de diversas 

regiões e com diferentes origens étnicas e culturais, devem ter acesso ao conhecimento produzido pela 

humanidade que, na escola, é veiculado pelos conteúdos das disciplinas escolares. 

O Ensino Religioso, enquanto disciplina curricular, adentrou aos currículos escolares do Brasil 

há muito tempo e, em cada período histórico, assumiu diferentes características pedagógicas e legais. 

Contudo, a possibilidade de um Ensino Religioso aconfessional e público só se concretizou legalmente 

na redação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 e sua respectiva correção, em 

1997, pela Lei 9.475. De acordo com o artigo 33 da LDBEN, o Ensino Religioso recebeu a seguinte 

caracterização: 

Art. 33 – O Ensino Religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação 

básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de 

Educação Básica assegurado o respeito à diversidade religiosa do Brasil, vedadas 

quaisquer formas de proselitismo.  

§1º – Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos 

conteúdos do Ensino Religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e 

admissão de professores.  

§2º – Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes 

denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso. 

Assim, a inclusão dos temas religiosos na educação brasileira, foi proposta a partir de um modelo 

laico e pluralista com a intenção de impedir qualquer forma de prática catequética nas escolas públicas, 

rompendo com o modelo de ensino pautado em assuntos religiosos, vigente desde as primeiras formas 

de consideração da religião na educação brasileira, determinando aos profissionais responsáveis pela 

disciplina, a tarefa de repensar a fundamentação teórica, os conteúdos a serem trabalhados em sala e a 

T 
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metodologia a ser utilizada no ensino, de modo a respeitar as diferentes culturas religiosas presentes em 

nosso país. 

Vale ressaltar que a Religião e o conhecimento religioso são patrimônios da humanidade, pois 

foram constituídos historicamente através da inter-relação dos sujeitos, tanto nos aspectos culturais, 

sociais, econômicos e políticos. Com base nisso, a disciplina de Ensino Religioso, como espaço 

privilegiado de formação humana, orienta para a apropriação dos saberes sobre as expressões e 

organizações religiosas das diversas culturas na sua relação com outros campos do conhecimento, por 

meio do reconhecimento da diversidade religiosa e cultural e demandando da escola o trabalho 

pedagógico com o conhecimento sobre essa diversidade, frutos das raízes culturais brasileiras. 

Nesse sentido, é desafio da escola e da disciplina de Formação Humana/Ensino Religioso efetivar 

uma prática de ensino voltada para a superação do preconceito religioso, como também, desprender-se 

do seu histórico confessional catequético, para a construção e consolidação do respeito à diversidade 

humana nas dimensões cultural e religiosa, oportunizando aos estudantes subsídios para o entendimento 

da maneira como os grupos sociais se constituem culturalmente e como se relacionam com o Sagrado.  

Nesta perspectiva, possibilita estabelecer relações entre as culturas e os espaços por elas 

produzidos, em suas marcas de religiosidade, contribuindo na minimização das desigualdades étnico-

religiosas, para a garantia do direito Constitucional de liberdade de crença e de expressão e, do direito à 

liberdade individual e política assegurados na LDB 9394/96 como um dos objetivos da educação básica 

para promoção do desenvolvimento da cidadania. 

Portanto, o Ensino Religioso foi legalmente instituído como disciplina escolar a fim de promover 

a oportunidade aos educandos de se tornarem capazes de entender os movimentos específicos das 

diversas culturas e para que o conhecimento religioso colabore na constituição do sujeito. Sob tal 

perspectiva, a disciplina contribui para o desenvolvimento humano, além de possibilitar o respeito e a 

compreensão de que a nossa sociedade é formada por diversas manifestações culturais e religiosas 

O Ensino Religioso também foi assegurado na Base Nacional Comum Curricular162 aprovada 

pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), como a referência para a formulação dos currículos dos 

sistemas e das redes escolares estaduais e municipais e das propostas pedagógicas das instituições 

escolares. Obedecendo o que determina a LDB163, o Ensino Religioso será de oferta obrigatória, no 

horário normal de aula, mas opcional para o aluno. 

Na BNCC o Ensino Religioso é apresentado e está definido como uma das cinco áreas do 

conhecimento. No Ensino Fundamental, cada área do conhecimento tem suas competências específicas 

que estão em consonância com as 10 Competências Gerais. Sendo assim, cabe ao professor tratar os 

conhecimentos religiosos a partir de pressupostos éticos e científicos, sem privilégio de nenhuma crença 

                                                           
 
163 § 6º O Ensino Religioso, de matrícula facultativa ao aluno, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui 
componente curricular dos horários normais das escolas públicas de Ensino Fundamental, assegurado o respeito à 
diversidade cultural e religiosa do Brasil e vedadas quaisquer formas de proselitismo, conforme o art. 33 da Lei nº 9.394/96. 
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ou convicção. Isso implica abordar esses conhecimentos com base nas diversas culturas e tradições 

religiosas, sem desconsiderar a existência de filosofias seculares de vida (BNCC, 2017, p. 434). 

A BNCC apresenta o Ensino Religioso como uma disciplina curricular com conteúdos 

determinados em âmbito nacional pelo Ministério da Educação, abordando conceitos, aspectos, assuntos 

e manifestações, sendo compreendido também como “filosofia de vida” contribuindo no processo de 

formação humana. O documento considera os marcos normativos e, em conformidade com as 

competências gerais estabelecidas, o Ensino Religioso deve atender os seguintes objetivos: 

1. Proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e estéticos, 

a partir das manifestações religiosas percebidas na realidade dos educandos;  

2. Propiciar conhecimentos sobre o direito à liberdade de consciência e de crença, no 

constante propósito de promoção dos direitos humanos; 

3. Desenvolver competências e habilidades que contribuam para o diálogo entre 

perspectivas religiosas e seculares de vida, exercitando o respeito à liberdade de 

concepções e o pluralismo de ideias, de acordo com a Constituição Federal; 

4. Contribuir para que os educandos construam seus sentidos pessoais de vida a partir 

de valores, princípios éticos e da cidadania. (BNCC, 2017, p. 434). 

Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da Educação 

Básica, esta área do conhecimento e seus componentes curriculares precisam garantir aos alunos o 

desenvolvimento de competências específicas para o Ensino Fundamental, de acordo com a BNCC 

(2017), sendo estes: 

 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE ENSINO RELIGIOSO PARA O ENSINO 

FUNDAMENTAL 
 

1. Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos religiosos e filosofias de 

vida, a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos; 

2. Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas 

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

3. Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, enquanto expressão de valor da 

vida; 

4. Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver; 

5. Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da política, da economia, 

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

6. Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância, discriminação 

e violência de cunho religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da 

cidadania e da cultura de paz.  

BNCC, 2017, p. 435. 

As competências propiciam a compreensão, comparação e análise das diferentes manifestações 

do Sagrado, com vistas à interpretação dos seus múltiplos significados, auxiliando na compreensão de 

conceitos básicos no campo religioso e na forma como as sociedades são influenciadas pelas tradições 

religiosas, tanto na afirmação quanto na negação do Sagrado. 

Para isso, a metodologia proposta orienta que, para se efetivar um processo de ensino e de 

aprendizagem se promovam, por meio do diálogo, do debate e reflexão, a construção do conhecimento 
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a partir do levantamento de hipóteses, dúvidas e questionamentos das ideias e informações dos conteúdos 

formais.  

As ações pedagógicas propostas nesta diretriz de Formação Humana/Ensino Religioso irão 

pautar-se na perspectiva de um encaminhamento metodológico que propicie a aula dialogada, 

privilegiando a experiência religiosa dos alunos e seus conhecimentos prévios. Já o professor assumirá 

uma posição clara, objetiva e crítica ao abordar temáticas sobre Sagrado e seu papel sociocultural, 

mediando os saberes que o aluno já possui e os conteúdos a serem trabalhados em sala de aula.  

Considerando estas questões entendemos a importância de tratar das noções centrais sobre 

Cultura de Paz e sobre Valores Humanos. Justificamos este enfoque a partir da ideia que grande parte 

das tradições religiosas, na atualidade, defende a ideia de “bem” como expressão de bondade, harmonia, 

amor, respeito entre outros valores que promovam a convivência pacífica entre pessoas, comunidades e 

povos. 

A partir disso os valores humanos, como prática da vida e das relações interpessoais é o espaço 

onde vemos a pluralidade de perspectivas religiosas, guardadas suas particularidades. Ao analisar que 

grande parte das religiões tem a paz como a finalidade de sua existência, é de supor que o conjunto de 

valores humanos subjacentes às práticas cotidianas relacionadas ao Sagrado guardem relação muito 

estreita com essa noção de paz.  

Portanto, no contexto deste documento assumimos alguns aspectos básicos referentes aos termos 

Cultura de Paz e Valores Humanos que contribuam para relacionar os aspectos das diversas tradições 

religiosas numa perspectiva de complementaridade, respeitando as diferenças e potencializando seus 

elementos positivos, voltados ao bem e à paz. Assim, a cultura de paz servirá como pano de fundo e 

busca constante e, os valores humanos como elemento pedagógico para que as diferenças se transformem 

em caminho conjunto e positivo em função da vida, das convivências e da formação humana dos nossos 

estudantes.   

Sendo assim, como ideia de Paz temos, de acordo com o Centro Internacional de Investigação e 

Informação sobre a Paz (2002, p.21):  

Da perspectiva de análise da paz não se considera apenas a hostilidade declarada como 

violência, mas também outros fenômenos e dinâmicas sociais. Nesse sentido, é 

investigado como contribuem para a violência, de um lado, os fenômenos bélicos e, de 

outro, a pobreza, as carências democráticas, o nível de desenvolvimento das 

capacidades humanas, as desigualdades estruturais, a deterioração do meio ambiente, 

as tensões e conflitos étnicos, o respeito aos direitos humanos.  

Percebemos que, essa perspectiva ampliada sobre a paz, integra praticamente todas as dimensões 

das “Competências Específicas para o Ensino Religioso para o Ensino Fundamental” propostas na 

BNCC (2017) já apresentadas neste documento. Entendemos que uma filosofia de vida, pretendida no 

processo de Formação Humana/Ensino Religioso parte da perspectiva pessoal, porém e conjunto com a 

dimensão social, que é o espaço de convivência e prática dos valores positivos e voltados ao bem comum. 
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Também apontamos os aspectos centrais de uma Cultura de Paz, propostos pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) apresentados no “Manifesto 2000 por uma Cultura de Paz e Não-Violência” da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO) que sugere seis pontos 

fundamentais a ser considerados para todos os povos. São os seguintes: respeitar a vida, rejeitar a 

violência, ser generoso, ouvir para compreender, preservar o planeta e redescobrir a solidariedade. 

Destacamos que a partir deste documento, a Assembleia Geral das Nações Unidas declara o período de 

2001 a 2010 como a “Década Internacional da Cultura de Paz e Não-Violência para as Crianças do 

Mundo”. Este documento foi um marco internacional para que todos os países construíssem projetos 

voltados à humanização e formação humana. No Brasil, é fundamental destacar que a partir de todas 

estas experiências, ao longo de mais de uma década, houve a inclusão da cultura de paz na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no ano de 2018, com a seguinte redação:  

IX – promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos 

de violência, especialmente à intimidação sistemática (bullying), no âmbito das 

escolas; 

X – estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. (Lei nº. 

13.663, altera o art. 12 da LDB nº. 9.394/96) 

Portanto, sob o ponto de vista pedagógico e como encaminhamento metodológico, a Formação 

Humana/Ensino Religioso adota a perspectiva da Cultura de Paz para estruturar as ações educativas. 

Além disso, evidencia-se que uma prática pedagógica baseada em valores humanos é fundamental para 

aproximar as diversas perspectivas sobre o Sagrado expressas nas religiões. Portanto, um conjunto de 

valores tem total relação com a forma como as pessoas pensam e se comportam em suas vidas. Estes 

valores são aprendidos em família, na escola e nos múltiplos espaços sociais, entre eles as práticas 

religiosas. Para Pizzimenti (2013, p. 19): “Valores são os princípios, as crenças que norteiam a vida de 

um indivíduo. São eles que ampliam nossa capacidade de discernir entre o que é aceitável ou não na 

nossa relação com o outro”. Portanto, pensar os valores humanos pedagogicamente é contribuir para o 

crescimento do aluno em relação ao conhecimento de si mesmo e das pessoas com as quais ele convive 

cotidianamente, inclusive no contexto escolar.   

Assim, a Formação Humana/Ensino Religioso assume, na relação com a Cultura de Paz, o 

protagonismo em dialogar com os conhecimentos advindos da pluralidade das religiões. Não se trata de 

conhecer tradições religiosas e demarcar as diferenças, mas, ao contrário, valorizar seus pontos de 

convergência, expressos nos valores humanos positivos diante da vida e das relações humanas. Portanto, 

ao adotar a Cultura de Paz, inserida em 2018 na LDB (1996), na relação direta com a BNCC - Ensino 

Religioso (2017) temos uma relação pedagógica adequada para contribuir na Formação Humana dos 

alunos da Rede Municipal de Educação de Ponta Grossa.  

 

COMPREENDENDO A ORGANIZAÇÃO DA MATRIZ CURRICULAR DE ENSINO 

RELIGIOSO/FORMAÇÃO HUMANA 
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O currículo da disciplina, organiza-se fundamentada na BNCC e toma como eixo estruturante a 

Formação Humana para o respeito a diversidade cultural e religiosa, assim como apresenta objetos do 

conhecimento que propõem a valorização da identidade humana como parte fundamental para o 

progresso da sociedade. 

Para tanto, toma-se como eixo as seguintes unidades temáticas: 

 

 Identidades e Alteridades 

A unidade temática pretende viabilizar, através de seus objetos do conhecimento, discussões 

acerca da temática Identidade, refletindo sobre a essência dos sujeitos (dimensão concreta, biológica) 

enquanto parte da totalidade social, valorizando as particularidades de cada Ser de modo a alcançar o 

bem comum, e Alteridades quando se refere a distinção entre os seres, de modo a contribuir para o 

respeito com as diferenças (representações, saberes, crenças, convicções e valores), garantindo a 

percepção do ser enquanto agente social, distinto, pertencente a diferentes grupos sociais.  

 

 Culturas, tradições e manifestações religiosas 

Nesta unidade temática, os estudos deverão focar no repertório cultural e religioso dos nossos 

alunos, compreendendo as diferentes culturas, tradições e manifestações religiosas enquanto parte 

integrantes dos diferentes grupos sociais, construindo assim a ideia de coletividade. 

 

 Crenças religiosas e filosofias de vida 

Quais são nossas crenças? Qual é o sentido da vida? Qual é a importância dos valores e do 

respeito para a convivência harmoniosa em sociedade? Tais questionamentos estruturam os objetos de 

conhecimento apontados pelo currículo, de modo a permitir a reflexão sobre o comportamento humano, 

assim como nas crenças e costumes advindos dos diferentes grupos sociais. 
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Ensino Religioso/Formação Humana 

1º ANO – Anual 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

(O quê?) 

HABILIDADES 
(Para quê?) 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
(Como?) 

IDENTIDADES E 
ALTERIDADES 

O eu; 
 

O outro: respeito ao próximo, 

igualdade e diferenças; 
 

Nós: convivência em família; 

grupos sociais; escola; 
 

Fraternidade: valorização da 

vida; 
 

Valores: amizade, respeito, 

amor, compaixão e perdão; 

Imanência e transcendência. 

Reconhecer as diferenças existentes 
em cada ser humano como elementos 
indispensáveis para construção de 
uma sociedade justa e igualitária; 

Conscientizar-se da grande 
capacidade de perceber o mundo, 
valorizando as vivências que ele 
propicia; 

Reconhecer que a família nos ajuda a 
crescer e que devemos colaborar com 
ela; 

Valorizar a diversidade de formas de 
vida, culturas e religiões; 

Identificar as diferentes formas pelas 
quais as pessoas manifestam 
sentimentos, ideias, memórias, gostos 
e crenças em diferentes espaços. 

Trabalhar diferentes gêneros textuais (como 
poemas e músicas por ex.) sobre identidade; 
 

Trabalhar com o nome, diferentes tipos de 
família, árvore genealógica, documentos de 
identificação (certidão de nascimento, RG, etc.); 
 

Promover rodas de conversa e entrevistas de 
modo a relatar histórias de vida, infância e 
família; 
 

Narrar o que faz com a família e amigos em 
diferentes momentos de convívio; 
 

Listar, coletivamente, os lugares religiosos que a 
família frequenta; 
 

Oportunizar momentos de relato, onde sejam 
retratadas as relações estabelecidas entre a 
família e o sagrado; 
 

Oportunizar momentos de pesquisa, onde alunos 
investiguem com suas famílias suas tradições 
familiares, e compartilhem em sala; 
 

Promover momentos de discussão sobre as 
relações que se dão por meio do convívio social, 
envolvendo sentimentos como amizade, 
respeito, amor, tolerância e perdão; 
 

Pesquisar e apresentar aos alunos imagens que 
representem diferentes manifestações 
religiosas. 

CULTURAS, 
TRADIÇÕES E 

MANIFESTAÇÕES 
RELIGIOSAS 

Sentimentos, lembranças, 
memórias e saberes. 
 

Memórias familiares; 
 

Representatividade da família; 
 

Tradições familiares; 
 

Os povos e o sagrado: a 

existência de um SER 

supremo; 
 

As representações religiosas, 

simbologia e significados. 
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2º ANO – Anual 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

(O quê?) 

HABILIDADES 
(Para quê?) 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
(Como?) 

IDENTIDADES E 
ALTERIDADES 

O eu, a família e o ambiente de 
convivência; 

Memórias e símbolos; 

Símbolos religiosos 

Os diferentes ambientes de 
convivência; 

Fraternidade e a valorização da 
vida; 

Valores: amizade, respeito, 
amor, cooperação, igualdade. 

Identificar valores necessários de 
convivência harmoniosa; 

 
Reconhecer a diversidade religiosa 
presente a partir do entendimento das 
diferenças; 
 
Contribuir para a minimização de toda 
e qualquer ação de desrespeito, 
intolerância e preconceito nos 
diferentes espaços. 
 

Pesquisar fotos e imagens de família – confeccionar cartaz 
e linha do tempo; 
 

Observar cenas de famílias em pinturas e obras de arte, 
pontuando as diferenças ao longo do tempo; 
 

Pesquisar dados de origem dos alunos e fazer tabelas, 
gráficos, desenhos utilizando estes dados (data de 
nascimento, idade, número de pessoas da família, 
configuração familiar, etc.); 
 

Organizar regras da sala e discutir sobre as regras 
utilizadas em diferentes espaços de convívio: família (em 
casa), igreja, transito, etc.; 
 

Conhecer, através de diversas fontes de pesquisa, a 
cultura dos povos africanos, indígenas, do campo e da 
cidade; 
 

Procurar em revistas e confeccionar cartazes, tabelas, 
murais representando a cultura dos diferentes povos; 
 

Organizar lista de atitudes que favoreçam a convivência 
pacífica entre pessoas de diferentes culturas e tradições 
religiosas; 
 

Desenhar lugares e símbolos sagrados que costuma 
frequentar; 
 

Ensinar sobre a origem da vida, sob a perspectiva de 
diferentes religiões; 
 

Promover dinâmicas de identificação e reconhecimento 
dos diferentes costumes religiosos; 
 

Levar a compreensão de que o mito é um dos elementos 
estruturantes das tradições religiosas. 

CULTURAS, 
TRADIÇÕES E 

MANIFESTAÇÕES 
RELIGIOSAS 

Cultura dos povos: africanos, 

indígenas, campo, cidade; 

Os povos e o sagrado: origem 

da vida; 

Lendas e mitos da tradição 
popular. 

Alimentos sagrados. 
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3º ANO – Anual 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

(O quê?) 

HABILIDADES 
(Para quê?) 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
(Como?) 

IDENTIDADES E 
ALTERIDADES 

Instituições sociais: família, 
escola, igreja, sociedade; 
 

Valores: amizade, respeito, 
amor, compaixão, perdão, 
sabedoria, humildade, 
solidariedade; 
 

Espaços e territórios religiosos. 

Compreensão da função da 
escola como instituição 
organizada em ordem a colaborar 
na formação de seres humanos 
comprometidos com o bem, 
verdade, honestidade, justiça e 
demais valores fundamentais; 

 
Contribuir para a minimização de 
toda e qualquer ação de 
desrespeito, intolerância e 
preconceito nos diferentes 
espaços; 
 
Conscientizar sobre a 
importância de desenvolver 
práticas de convivência na 
perspectiva de uma cultura de 
paz; 
 
Desenvolver atitudes de respeito, 
de cuidado e de responsabilidade 
com a natureza; 
 

Promover atividades de identificação das diferentes 
instituições sociais das quais os alunos fazem parte: 
família, escola, igreja, grupos sociais, etc.; 
 

Organizar lista de valores humanos que auxiliam na 
convivência social; 
 

Promover atividades que oportunizem a reflexão, por 
parte dos alunos, sobre as consequências dos atos diante 
de diferentes situações cotidianas (o certo/errado, 
bem/mal); 
 

Realizar aula a passeio, visitas, entrevista e mini-aulas 
para produção de mural informativo sobre as diferentes 
religiões, símbolos e costumes; 
 

Solicitar que os alunos tragam curiosidades sobre sua 
religião, socializando com a turma, a fim de demonstrar 
as diferentes formas de se relacionar com o sagrado; 
 

Propor diálogos que promovam a compreensão da 
importância de se aceitar o outro; 
 

Listar as principais práticas celebrativas religiosas; 
 

Representar através de desenho as diferentes 
indumentárias (vestimentas/roupas) religiosas; 
 

Refletir sobre a importância da natureza para o bom 
andamento da vida humana na Terra, realizando 
comparações e análises das mudanças ocorridas na 
paisagem natural em decorrência das ações humanas. 

CULTURAS, 
TRADIÇÕES E 

MANIFESTAÇÕES 
RELIGIOSAS 

A beleza da diversidade das 

tradições religiosas; 
 

Diversidade e preconceito; 
 

Religiosidade no cotidiano: 

convivência harmoniosa. 
 

Práticas celebrativas; 
 

Indumentárias religiosas; 
 

Aprender a viver: sabedoria nas 
escolhas; 
 

Cultura de Paz: importância do 
diálogo; 
 

Cuidando do planeta e da vida – 
Natureza: uma dádiva que deve 
ser cuidada. 
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4º ANO – Anual 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

(O quê?) 

HABILIDADES 
(Para quê?) 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
(Como?) 

CULTURAS, 
TRADIÇÕES E 

MANIFESTAÇÕES 
RELIGIOSAS 

Processos de miscigenação 
cultural; 
 

Os povos e o sagrado: 
cristianismo, judaísmo, hinduísmo, 
budismo – celebrações; 
 

Expressões do sagrado na 
humanidade (locais sagrados); 
Pluralidade cultural: etnia, crenças 
e costumes; 
 

Fé: a construção de um mundo 
melhor pela fé e pelas obras 
(ações); 
 

Ritos religiosos; 
 

Representações religiosas na arte. 

Valorizar o diálogo, como a forma 
de resolver conflitos de maneira 
eficaz e principalmente, inteligente; 

 
Identificar os símbolos mais 
importantes de cada tradição 
religiosa estabelecendo a relação 
de seus significados; 
 
Perceber que diante das inúmeras 
possibilidades da vida, é preciso 
não só saber decidir, mas também 
responder pelas próprias decisões. 

Pesquisar sobre os ritos e suas funções representativas no 
cotidiano pessoal, familiar, escolar e comunitário; 
 

Estudar sobre as diferentes formas de expressão da 
espiritualidade (orações, cultos, gestos, cantos, dança, 
meditação) nas diferentes tradições religiosas; 
 

Estudar, compreender e caracterizar os ritos de iniciação 
(nascimento, casamento) e passagem (morte), em diversos 
grupos religiosos; 
 

Identificar e listar as diversas formas de expressão da 
espiritualidade (orações, cultos, gestos, cantos, dança, 
meditação, etc.) nas diferentes tradições religiosas; 
 

Compor imagens a partir de obras de arte que retratem 
tradições religiosas; 
 

Propor atividades de identificação de representações 
religiosas em diferentes expressões artísticas, como 
pinturas, arquitetura, escultura, símbolos e imagens, 
reconhecendo-as como parta da identidade de diferentes 
culturas e tradições religiosas; 
 

Organizar exposições de artefatos religiosos; 
 

Propor estudo sobre nomes, significados e representações 
de divindades nos contextos familiares e comunitários; 
 

Assistir vídeos e documentários sobre diferentes religiões; 
 

Conhecer, por meio de textos informativos e vídeos, os 
principais ritos de cada religião; 
 

Discutir sobre a importância dos valores (amizade, amor, 
compaixão, etc.) para as relações humanas; 
 

Refletir sobre a influência das mídias na formulação da 
consciência humana, através de discussões e análise de 
filmes e propagandas. 

CRENÇAS 
RELIGIOSAS E 
FILOSOFIAS DE 

VIDA 

Ideia (s) de divindade (s); 
 

Respeito às diferenças; 
 

Valores: amizade, respeito, amor, 

compaixão, perdão, sabedoria, 

humildade, solidariedade, 

tolerância, honestidade; 
 

Influência das mídias: consumo 
consciente, capacidade de escolha 
do ser humano, veracidade dos 
fatos, responsabilidade. 
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5º ANO – Anual 

UNIDADE 
TEMÁTICA 

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO 

(O quê?) 

HABILIDADES 
(Para quê?) 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
(Como?) 

CULTURAS, 
TRADIÇÕES, 

MANIFESTAÇÕES 
RELIGIOSAS E 
FILOSOFIAS DE 

VIDA 

Valorização da vida; 

Atitudes que favoreçam o crescimento 
físico, intelectual, afetivo, moral e 
espiritual; 

A riqueza da diversidade cultural 
brasileira: festas religiosas, 
manifestações folclóricas; 

Narrativas religiosas; 

Mitos nas tradições religiosas; 

Ancestralidade e tradição oral; 

Mitos e lendas brasileiras; 

A importância do diálogo inter-
religioso: as diferentes formas de 
manifestar a fé; 

Direitos e deveres: ECA; 

Leis e normas para todos; 

Valores: perdão, compreensão, 
solidariedade, liberdade, ética; 

Cuidando do Planeta e da vida: 
responsabilidade na preservação e 
adoção de atitudes cotidianas com o 
Meio Ambiente. 

Reconhecer que as 
possibilidades de crescimento 
estão presentes em cada um 
de nós; 
 
Perceber que há uma série de 
atitudes, diálogos ou 
interações que podem ajudar-
nos a melhorar nossa 
qualidade de vida e a dos 
outros; 
 
Reconhecer a importância do 
fenômeno religioso na vida dos 
indivíduos e das sociedades; 
 
Conscientizar-se da 
importância das leis e de seu 
cumprimento para garantir a 
harmonia na convivência 
humana, entendendo o amor 
como a lei maior. 
 
Desenvolver atitudes de 
respeito, de cuidado e de 
responsabilidade com o Meio 
ambiente.  

Propor reflexões sobre a importância de valorizar a vida através 
de situações do cotidiano, oportunizando que o aluno possa 
elencar atitudes preventivas contra atos de violência, cuidados 
com o transito, respeito ao próximo, etc.; 

Pesquisar e elaborar texto sobre a conquista dos direitos e 
deveres; 

Listar os principais direitos e deveres do cidadão, por meio de 
pesquisas, leituras, vídeos, etc.; 

Pesquisar os lugares sagrados de cada matriz religiosa; 

Elaborar um relatório de pesquisa orientando a busca de 
informações sobre os textos sagrados para que, em grupo, os 
alunos pesquisem e socializem com os colegas sobre as 
informações aprendidas; 

Propor palavras cruzadas, caça-palavras sobre textos sagrados, 
símbolos, lideres, etc.; 

Observar em obras de arte a manifestação do sagrado; 

Escrever mensagens demonstrando gratidão a diferentes 
pessoas: pais, amigos, pessoas da escola, etc.; 

Pesquisar quem são os principais líderes das religiões (padres, 
pajé, pastor, conselheiro, etc.); 

Elaborar síntese dos conteúdos aprendidos na disciplina e listar 
as principais religiões do mundo;   

Refletir sobre a importância da natureza para o bom andamento 
da vida humana na Terra, realizando comparações e análises 
das mudanças ocorridas na paisagem natural em decorrência 
das ações humanas. 
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6. Anexos 

6.1. PARECER AVALIATIVO – 1° CICLO 

Língua Portuguesa   
ORALIDADE 

1° ANO 2° ANO 3° ANO 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Expressa-se, com clareza, em situações de 
intercâmbio oral. 

            

Escuta, com atenção, falas de professores e 
colegas. 

            

Relata experiências vividas com clareza na 
exposição dos fatos. 

            

Participa oralmente de produções coletivas de 
texto. 

            

Reconta oralmente, com e sem apoio de imagem, 
textos literários lidos pelo professor. 

            

LEITURA/ESCUTA 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Lê e compreende, em colaboração com os colegas 
e com a ajuda do professor, textos de diferentes 
gêneros. 

            

Localiza, em colaboração com os colegas e com 
ajuda do professor, informações explícitas em 
textos.  

            

Relaciona texto com ilustrações e outros recursos 
gráficos. 

            

Consegue inferir o sentido de palavras ou 
expressões desconhecidas em textos com base em 
seu contexto. 

            

Identifica a ideia central de um texto.             

Realiza inferências de informações implícitas em 
textos. 

            

Identifica a função social de textos que circulam 
em campos da vida social dos quais participa 
cotidianamente. 

            

Lê, com autonomia, palavras com sílabas 
canônicas (CV). 

            

Lê, com autonomia, palavras e frases com sílabas 
canônicas (CV) e não canônicas (CV, CCV, CVC, 
CCVC...). 

            

Lê pequenos textos com autonomia.             

Lê textos com autonomia e fluência.             

Lê e compreende, com autonomia, textos de 
gêneros variados. 

            

Localiza, com autonomia, informações explícitas 
em textos. 

            

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Distingue as letras de outros sinais gráficos.             

Reconhece a escrita como representação dos sons 
da fala. 

            

Segmenta, oralmente, palavras em sílabas.             
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Identifica semelhanças sonoras em sílabas iniciais 
e finais (rimas) de palavras. 

            

Identifica as letras do alfabeto.             

Conhece a ordem alfabética.             

Diferencia vogais e consoantes.             

Compreende que há diferentes composições 
silábicas e que é necessária a vogal para formar a 
sílaba. 

            

Reconhece e relaciona letras em formato imprensa 
e cursiva, maiúsculas e minúsculas. 

            

Reconhece o próprio nome.             

Escrever o próprio nome.             

Escreve corretamente palavras com sílabas 
canônicas (CV). 

            

Escreve corretamente palavras com sílabas não 
canônicas (CV, CCV, CVC, CCVC...). 

            

Utiliza acento gráfico (agudo e circunflexo).             

Lê e escreve corretamente palavras com marcas de 
nasalidade (til,m,n). 

            

Identifica sinônimos de palavras em textos, 
observando a semelhança de sentido entre elas. 

            

PRODUÇÃO ESCRITA 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Escreve, espontaneamente ou por ditado, palavras 
e frases, expressando suas hipóteses de escrita. 

            

Usa adequadamente ponto final, ponto de 
interrogação e ponto de exclamação. 

            

Planeja e produz textos, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do professor, considerando 
a situação comunicativa e o tema/assunto/ 
finalidade.  

            

Segmenta corretamente as palavras ao escrever 
frases e textos. 

            

Utiliza, em diálogos (discurso direto), dois pontos 
e travessão. 

            

Ao produzir texto narrativo, utiliza expressões que 
marcam a passagem do tempo (antes, depois, 
ontem, hoje, amanhã, antigamente...). 

            

Reescreve textos narrativos, lidos pelo professor, 
observando a forma de composição (personagens, 
enredo, tempo e espaço). 

            

Relê e revisa o texto produzido, com a ajuda do 
professor e a colaboração dos colegas, para corrigi-
lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, 
reformulações, correções de ortografia e 
pontuação. 

            

Produz textos, com autonomia, utilizando 
conhecimentos linguísticos e gramaticais, de 
acordo com as características do gênero textual. 

            

Organiza o texto produzido em unidades de 
sentido, dividindo-os em parágrafos. 
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Arte 

LINGUAGENS INTEGRADAS 
1° ANO 2° ANO 3° ANO 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Demonstra interesse no desenvolvimento de 
atividades artísticas. 

            

Elabora atividades artísticas utilizando a 
imaginação, observação e a criatividade. 

            

Dialoga sobre a sua criação, a dos colegas e a 
dos/as artistas estudados para alcançar sentidos 
plurais. 

            

Compreende a Arte como manifestação da 
expressão humana e parte integrante das diversas 
culturas. 

            

Demonstra interesse nos estudos acerca da 
História da Arte. 

            

Interage, reconhece e valoriza a Arte dos povos 
indígenas. 

            

Interage, reconhece e valoriza a Arte Africana e 
Afro-brasileiras. 

            

Utiliza diferentes técnicas artísticas e materiais 
diversos na elaboração dos trabalhos. 

            

Experimenta diferentes formas de expressão 
artística. 

            

ARTES VISUAIS 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Experimenta a criação em Artes Visuais de modo 
individual, coletivo e colaborativo. 

            

Reconhece, explora e utiliza os elementos 
constitutivos das Artes Visuais propostos para o 
ano em questão. 

            

TEATRO 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Reconhece e aprecia formas distintas de 
manifestações do Teatro. 

            

Exercita a imitação e o faz de conta através de 
jogos simbólicos e cênicos. 

            

MÚSICA 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Aprecia, identifica e interage com sons e músicas 
apresentadas no contexto da escola, 
principalmente relacionadas as cantigas 
tradicionais (folclóricas). 

            

Percebe e explora os elementos constitutivos da 
Música. 

            

DANÇA 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Experimenta e aprecia formas distintas de 
manifestações da Dança. 

            

Cria e improvisa movimentos dançados de modo 
individual, coletivo e colaborativo, considerando 
os elementos constitutivos do movimento, com 
base nos códigos de dança. 
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Educação Física 
JOGOS E BRINCADEIRAS 

1° ANO 2° ANO 3° ANO 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Experimentar, fruir e recriar 
diferentes brincadeiras e jogos da 
cultura popular presentes no 
contexto comunitário e regional, 
reconhecendo e respeitando as 
diferenças individuais de 
desempenho dos colegas. 

Experimenta             

Frui             

Recria             

Reconhece             

Respeita 
            

Explicar, por meio de múltiplas 
linguagens (corporal, visual, oral e 
escrita), as brincadeiras e os jogos 
populares do contexto 
comunitário e regional, 
reconhecendo e valorizando a 
importância desses jogos e 
brincadeiras para suas culturas de 
origem. 

Explica             

Reconhece             

Valoriza 

            

Planejar e utilizar estratégias para 
resolver desafios de brincadeiras e 
jogos populares do contexto 
comunitário e regional, com base 
no reconhecimento das 
características dessas práticas. 

Planeja             

Utiliza             

Colaborar na sugestão e na 
produção de alternativas para a 
prática, em outros momentos e 
espaços, de brincadeiras e jogos e 
demais práticas corporais 
tematizadas na escola, 
produzindo textos (orais, escritos, 
audiovisuais) para divulgá-las na 
escola e na comunidade. 

Colabora na 
sugestão 

            

Colabora na 
produção 

            

Produz textos             

GINÁSTICA 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Experimentar, 
fruir e 
identificar 
diferentes 
elementos 
básicos da 
ginástica, de 
forma 
individual e em 
pequenos 
grupos, 
adotando 
procedimentos 
de segurança. 

Ginástica de 
condicionamento 

físico 

Experimenta             
Frui             

Identifica             
Adota 

procedimentos 
            

Ginástica de 
conscientização 

corporal 

Experimenta             

Frui             
Identifica             

Adota 
procedimentos 

            

Ginástica 
circencense 

Experimenta             
Frui             

Identifica             
Adota 

procedimentos 
            

Planejar e 
utilizar 
estratégias 

Ginástica de 
condicionamento 

físico 

Planeja             

Utiliza             

Planeja             
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para a 
execução de 
diferentes 
elementos 
básicos da 
ginástica. 

Ginástica de 
conscientização 

corporal 
Utiliza 

            

Ginástica 
circencense 

Planeja             

Utiliza 
            

Participar da 
ginástica, 
identificando as 
potencialidades 
e os limites do 
corpo, e 
respeitando as 
diferenças 
individuais e de 
desempenho 
corporal. 

Ginástica de 
condicionamento 

físico 

Participa             
Identifica             
Respeita             

Ginástica de 
conscientização 

corporal 

Participa             

Identifica             
Respeita             

Ginástica 
circencense 

Participa             
Identifica             

Respeita 
            

Descrever, por 
meio de 
múltiplas 
linguagens 
(corporal, oral, 
escrita e 
audiovisual), as 
características 
dos elementos 
básicos da 
ginástica, 
identificando a 
presença 
desses 
elementos em 
distintas 
práticas 
corporais. 

Ginástica de 
condicionamento 

físico 

Descreve             

Identifica             

Ginástica de 
conscientização 

corporal 

Descreve             

Identifica             

Ginástica 
circencense 

Descreve             

Identifica 

            

ESPORTES 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Experimentar e 
fruir, prezando 
pelo trabalho 
coletivo e pelo 
protagonismo, a 
prática de 
esportes de 
marca e de 
precisão, 
identificando os 
elementos 
comuns a esses 
esportes. 

Marca e precisão 

Experimenta             
Frui             

Preza a 
integridade 

            

Identifica 

            

Discutir a 
importância da 
observação das 
normas e das 
regras dos 
esportes de 
marca e de 
precisão para 

Discute             

Assegura 
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assegurar a 
integridade 
própria e as dos 
demais 
participantes. 

Experimentar e fruir diversos tipos 
de esportes, identificando seus 
elementos comuns e criando 
estratégias individuais e coletivas 
básicas para sua execução, 
prezando pelo trabalho coletivo e 
pelo protagonismo. 

Campo e taco 

Experimenta     

Frui     

Identifica     

Cria     
Preza     

Rede/parede 

Experimenta     

Frui     

Identifica     

Cria     
Preza     

Invasão 

Experimenta     

Frui     

Identifica     

Cria     

Preza     

Técnico-combinatório 

Experimenta     

Frui     

Identifica     

Cria     

 Preza     
Diferenciar os conceitos de jogo e 
esporte, identificando as 
características que os constituem na 
contemporaneidade e suas 
manifestações (profissional e 
comunitária/lazer). 

Diferencia             

Identifica 

            

DANÇAS 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Experimentar e fruir diferentes 
danças do contexto comunitário e 
regional (rodas cantadas, 
brincadeiras rítmicas e expressivas), e 
recriá-las, respeitando as diferenças 
individuais e de desempenho 
corporal. 

Experimenta             

Frui             

Recria             

Respeita 

            

Identificar os elementos constitutivos 
(ritmo, espaço, gestos) das danças do 
contexto comunitário e regional, 
valorizando e respeitando as 
manifestações de diferentes culturas. 

Identifica             

Valoriza             

Respeita 
            

LUTAS 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Experimentar, fruir e recriar 
diferentes lutas presentes no 
contexto comunitário e regional e 
lutas de matriz indígena e africana. 

Experimenta     
Frui     

Recria     

Planejar e utilizar estratégias básicas 
das lutas do contexto comunitário e 
regional e lutas de matriz indígena e 
africana experimentadas, 
respeitando o colega como oponente 
e as normas de segurança. 

Planeja     
Utiliza     

Respeita 

    

Identifica     
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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. 

Reconhece 

    

 

Matemática 
NÚMEROS E OPERAÇÕES 

1° ANO 2° ANO 3° ANO 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Utiliza números naturais como indicador de 
quantidade ou de ordem em diferentes situações 
cotidianas e reconhece situações em que os 
números não indicam contagem nem ordem, mas 
sim código de identificação. 

            

Estima e compara quantidades de objetos de 
conjuntos para indicar se “tem mais”, “tem 
menos” ou “tem a mesma quantidade”. 

            

Lê, compara, ordena e escreve em linguagem 
materna números naturais pela compreensão de 
características do Sistema de Numeração Decimal 
(valor posicional e função do zero), inclusive na 
reta numérica. 

            

Interpreta e produz escritas numéricas, 
levantando hipóteses sobre elas, com base na 
observação de regularidades do Sistema de 
Numeração Decimal, utilizando-se da linguagem 
oral de registros informais e da linguagem 
matemática. 

            

Compõe e decompõe por meio de diferentes 
adições contribuindo para a compreensão de 
características do Sistema de Numeração Decimal 
e o desenvolvimento de estratégias de cálculo. 

            

Constrói e utiliza fatos básicos da adição e 
subtração no cálculo mental ou escrito, entre 
números naturais e pontos da reta numérica, 
relacionando-os com deslocamentos para a 
direita ou para a esquerda, para resolução de 
problemas. 

            

Calcula adição e subtração sem agrupamento e as 
utiliza em procedimentos de cálculo para resolver 
problemas. 

            

Calcula adição e subtração com reagrupamento e 
utiliza-as em procedimentos de cálculo para 
resolver problemas. 

            

Utiliza a ideia multiplicativa (contemplando 
multiplicação e divisão) em situações lúdicas, reais 
e imaginárias. 

            

Calcula multiplicação sem agrupamentos e 
divisão exata utilizando-os em procedimentos de 
cálculo pessoal/convencional para resolver 
problemas. 

            

Calcula multiplicação com agrupamentos utilizando procedimentos 
de cálculo para resolver problemas do campo multiplicativo. 
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Calcula divisão exata e não-exata de um número natural no 
dividendo e um algarismo no divisor, utilizando procedimentos de 
cálculo pessoal/convencional para resolver problemas do campo 
multiplicativo. 

        

Resolve e elabora situações-problema, e, constrói 
a partir delas, os significados das operações 
fundamentais do campo aditivo, envolvendo 
números naturais com suporte de imagens e/ou 
materiais manipulativos, utilizando estratégias de 
cálculo exato ou aproximado, incluindo cálculo 
mental e registro do pensamento em linguagem 
própria. 

            

Resolve e elabora situações-problema e constrói, a 
partir delas, os significados das operações 
fundamentais do campo multiplicativo, 
envolvendo números naturais com suporte de 
imagens e/ou materiais manipulativos, utilizando 
estratégias de cálculo exato ou aproximado, 
incluindo cálculo mental e registro do pensamento 
em linguagem própria.  

            

Resolve problemas não-convencionais, utilizando 
estratégias próprias ou convencionais para 
registros de raciocínios e para a construção de um 
repertório de estratégias.  

            

Utiliza o raciocínio lógico-matemático em 
situações de contexto desafiador, construindo 
formas próprias de registro oral e/ou escrito.  

            

ÁLGEBRA/PENSAMENTO ALGÉBRICO 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Identifica padrões em sequências para organizar e 
ordenar objetos familiares ou representações por 
figuras considerando atributos como cor, forma e 
medida.  

            

Utiliza o pensamento algébrico em observação, 
exploração e identificação de padrões geométricos 
e numéricos em sequências repetitivas, utilizando 
linguagem escrita e oral, reta numérica, esquemas, 
tabelas e quadros na resolução de problemas e em 
situações cotidianas, jogos e brincadeiras.  

            

Utiliza o pensamento algébrico em observação, 
exploração e identificação de padrões geométricos 
e numéricos em sequências recursivas, utilizando 
linguagem escrita e oral, reta numérica, esquemas, 
tabelas e quadros na resolução de problemas e em 
situações cotidianas, jogos e brincadeiras.  

            

Descreve, após o reconhecimento e a explicitação 
de um padrão (ou regularidade), os elementos 
ausentes em sequências repetitivas de números 
naturais, objetos ou figuras.  

            

Descreve, após o reconhecimento e a explicitação 
de um padrão (ou regularidade), os elementos 
ausentes em sequências recursivas de números 
naturais, objetos ou figuras.  

            

Identifica regularidades em sequências ordenadas de números naturais, resultantes 
da realização de adições ou subtrações sucessivas, por um mesmo número.  
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Compreende a ideia de igualdade para escrever diferentes sentenças de adições ou 
de subtrações de dois números naturais que resultem na mesma soma ou diferença.  

    

GEOMETRIA 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Orienta-se e desloca-se no espaço, interpretando, 
comunicando e representando a localização de 
pessoas e objetos em relação a sua própria 
posição, bem como, a partir de um ponto de 
referência, utilizando linguagem específica.  

            

Orienta-se e desloca-se no espaço, interpretando, 
comunicando e representando a movimentação 
de pessoas e objetos em relação a sua própria 
posição, bem como, a partir de um ponto de 
referência, utilizando linguagem específica.  

            

Identifica a lateralidade do próprio corpo e em 
relação a outras pessoas e objetos em situações 
vividas.  

            

Percebe semelhanças e diferenças entre objetos 
no espaço, identificando formas tridimensionais 
em situações que envolvam descrições orais, 
construções e representações, com linguagem 
própria.  

            

Reconhece, compara e nomeia figuras 
geométricas planas, por meio de características 
comuns nas faces dos sólidos geométricos e 
representada em diferentes posições no plano.  

            

Reconhece, nomeia e compara figuras 
geométricas não-planas relacionando-as com 
objetos do mundo físico.  

            

Reconhece a congruência de figuras planas e 
identifica semelhanças entre elas.  

            

Percebe diferença e semelhanças entre figuras 
geométricas não-planas, descrevendo suas 
características e relacionando-as com suas 
planificações.  

            

Reconhece as características das figuras 
geométricas planas (lados e vértices) em 
representações geométricas, identificando eixos 
de simetria.  

            

Classifica e compara figuras planas em relação a 
seus lados (quantidade, posições relativas e 
comprimento) e vértices.  

            

GRANDEZAS E MEDIDAS 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Reconhece e relaciona medidas de tempo, 
utilizando linguagem verbal ou não-verbal para 
relatar acontecimentos relativos a períodos do dia, 
dia inteiro, semana, mês e ano, consultando 
calendários.  

            

Lê, reconhece e registra horas em relógio 
analógico e digital para determinar o tempo de 
início e fim de um evento cotidiano.  

            

Reconhece e relaciona valores de moedas e 
cédulas do sistema monetário brasileiro para 
resolver problemas do cotidiano.  
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Estima, mede, compara e utiliza medidas 
padronizadas ou não de comprimento, na 
comparação entre grandezas de mesma natureza, 
empregando a linguagem oral e/ou escrita.  

            

Estima, mede, compara e utiliza medidas 
padronizadas ou não de massa, na comparação 
entre grandezas de mesma natureza, empregando 
a linguagem oral e/ou escrita.  

            

Estima, mede, compara e utiliza medidas 
padronizadas ou não de capacidade, na 
comparação entre grandezas de mesma natureza, 
empregando a linguagem oral e/ou escrita.  

            

ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Coleta, constrói, lê, compara e interpreta dados 
em listagens, tabelas e gráficos.  

            

Resolver problemas cujos dados estão 
apresentados em tabelas e gráficos de diversos 
tipos.  

            

Classifica eventos aleatórios envolvendo o acaso.              

Identifica em eventos familiares aleatórios todos os resultados possíveis estimando 
os que tem maiores ou menores chances de ocorrência.  

    

Compreende a ideia de aleatoriedade para 
identificar eventos certos ou não, prováveis ou 
improváveis e impossíveis.  

            

Reconhece o espaço amostral em eventos aleatórios.      
 

Ciências da Natureza 

MATERIA E ENERGIA 
1° ANO 2° ANO 3° ANO 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Reconhecer os materiais utilizados no dia a dia, 
identificando suas características e funções. 

            

Compreender a importância de evitar o 
desperdício de materiais na produção, 
identificando tecnologias que contribuam para 
minimizar problemas ambientais. 

            

Compreender a necessidade do consumo 
consciente conhecendo ações em prol do descarte 
apropriado dos diferentes materiais.  

            

Participar de ações que contribuam com a 
conservação do ambiente. 

            

Diferenciar energia natural renovável e não 
renovável. 

            

Identificar a presença de água na composição dos 
seres vivos e nos diferentes ambientes. 

            

Conhecer formas sustentáveis de utilização da 
água. 

            

Compreender que a água pode ser encontrada em 
três estados físicos (sólido, líquido e gasoso). 

            

Identificar as mudanças dos estados físicos da água 
por meio de experimentações. 

            

Conhecer a importância, o tratamento e a poluição 
da água. 

            

Conhecer as doenças transmitidas pela água 
contaminada e suas formas de prevenção. 

            

525



 

 

Referenciais Curriculares do Ensino Fundamental       

Identificar o ciclo da água (Ciclo Hidrológico).             

Perceber as diferenças entre os estados físicos dos 
materiais. 

            

Identificar as fontes de luz naturais e artificiais.             

Desenvolver atitudes de segurança para prevenir 
acidentes em todos os ambientes. 

            

Produzir e identificar diferentes sons a partir da 
vibração de variados objetos. 

            

Perceber a importância do som e os cuidados com 
a audição (propriedades do som). 

            

Testar e relatar transformações nos materiais do 
dia a dia quando expostos a diferentes condições 
(aquecimento, resfriamento, luz e umidade). 

            

Perceber a presença e a importância do ar para os 
seres vivos. 

            

VIDA E EVOLUÇÃO 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Identificar as semelhanças e diferenças dos seres 
vivos. 

            

Conhecer as principais características dos animais 
e plantas e relacioná-las com o ambiente. 

            

Perceber a importância dos elementos naturais 
(água, solo, luz e ar) para os seres vivos. 

            

Identificar e nomear as partes do corpo humano e 
suas funções. 

            

Conhecer hábitos necessários para a manutenção 
da saúde auditiva, visual e física bem como os 
malefícios que a tecnologia apresenta. 

            

Observar e respeitar as semelhanças e diferenças 
entre as pessoas com e sem deficiência. 

            

Observar que o mundo a nossa volta pode ser 
percebido pelos órgãos dos sentidos. 

            

Compreender a importância da vacinação para 
combater e prevenir doenças. 

            

Identificar hábitos para uma alimentação 
saudável. 

            

Reconhecer e valorizar os alimentos nutritivos e 
sua importância para a saúde. 

            

Diferenciar seres vivos e não vivos.              

Reconhecer que o ambiente o qual os seres 
habitam necessita de cuidados. 

            

Identificar as características dos animais: 
vertebrados e invertebrados. 

            

Identificar as características dos animais de acordo 
com a sua alimentação. (Carnívoros, herbívoros e 
onívoros). 

            

Identificar as características dos animais 
domésticos e selvagens.  

            

Conhecer as características de vida dos animais de 
acordo com seu habitat.  

            

Diferenciar animais vivíparos e ovíparos.              

Conhecer animais ameaçados de extinção.             

Identificar ambientes transformados pela ação 
humana (degradação, desmatamento, queimadas 
e poluição). 
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Entender a importância dos nutrientes do solo 
para o desenvolvimento das plantas. 

            

Conhecer formas de utilização do solo para 
agricultura. 

            

Conhecer os diferentes ecossistemas e a 
biodiversidade, para melhor protegê-lo. 

            

Entender maneiras para prevenir doenças 
contagiosas. 

            

Listar formas de preservação e manutenção da 
saúde. (Higiene pessoal e Ambiental). 

            

Compreender as fases do ciclo de vida dos seres.             

Classificar os animais de acordo com suas 
características externas (penas, garras, bico, 
escamas, patas...) e sua locomoção.  

            

Identificar a vida dos animais nos ambientes 
(aquático e terrestre). 

            

Descrever e comunicar às alterações que ocorrem 
desde o nascimento em animais de diferentes 
meios inclusive o homem. 

            

Identificar os principais biomas brasileiros e sua 
importância.  

            

Valorizar a biodiversidade como fator importante 
para o equilíbrio do ambiente, estabelecendo 
relações como os ecossistemas locais. 

            

Identificar as características do solo. (Cor, textura, 
permeabilidade) 

            

Conhecer a formação dos diferentes tipos de solo 
e sua composição. 

            

Identificar a atividade mineradora e seus 
problemas ambientais. (Erosão, assoreamento, 
poluição, queimadas...) 

            

Identificar as partes da planta e o seu uso pelos 
seres humanos. 

            

Identificar os vegetais e sua classificação.             

TERRA E UNIVERSO 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Conhecer o Sistema Solar (Sol, Lua, estrelas e 
constelações) 

            

Reconhecer a sucessão de dias e noites e 
elementos constituintes do céu. 

            

Conhecer os recursos usados para a visualização 
dos astros e sua evolução. 

            

Reconhecer a influência dos movimentos de 
Rotação e Translação da Terra. 

            

Identificar as estações do ano e perceber as 
influências para a vida do ser humano. 

            

Perceber a importância do Sol, seus malefícios e 
benefícios. 

            

Identificar o movimento aparente do Sol: nascente 
e poente. 

            

Conhecer as posições do Sol em diversos horários 
do dia e associá-las ao tamanho da sombra 
projetada. 

            

Conhecer as fases da Lua e sua influência no dia a 
dia. 
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Conhecer as causas do efeito estufa.             

Conhecer os efeitos da radiação solar.             

Identificar as características da Terra e suas 
diferentes formas de representação. 

            

Conhecer as diferentes teorias: Geocêntrica e 
Heliocêntrica, bem como as contradições 
cientificas. 

            

Perceber a influência da tecnologia para a 
observação do Universo e as consequências das 
implicações sociais em relação ao avanço científico 
e tecnológico. 

            

III.  
IV.  

Ciências Humanas - História 
1° ANO 2° ANO 3° ANO 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Identifica aspectos do seu crescimento, 
conhecendo a própria história, reconhecendo-se 
como único na sociedade. 

            

Conhece e respeita as diferenças dos diversos 
grupos que compõe a sociedade. 

            

Compreende que diferentes registros pessoais e 
familiares são importantes para compreender 
sua história. 

            

Utiliza diferentes instrumentos destinados à 
organização e contagem do tempo. 

            

Identifica mudanças e permanências nas formas 
de organização familiar.  

            

Reconhece sua casa como espaço de 
convivência da família, de atividades individuais 
e coletivas. 

            

Conhece seus principais direitos e deveres, 
descrevendo e distinguindo os seus papéis e 
responsabilidades relacionados à família, à 
escola e à comunidade. 

            

Reconhece-se como sujeito e como membro de 
vários grupos, respeitando as regras sociais dos 
grupos em que vive 

            

Conhece e compreende a necessidade de 
respeitar as diferenças étnicas e culturais dos 
grupos que compõe a sociedade/município. 

            

Conhece a história da escola, sua importância e 
função social, os profissionais que trabalham 
nela e os papéis que desempenham. 

            

Identifica as diferenças entre os variados 
ambientes em que vive (doméstico, escolar e da 
comunidade), vivenciando as especificidades 
dos hábitos e das regras que regem a escola e 
sala de aula. 

            

Identifica semelhanças e diferenças entre jogos 
e brincadeiras atuais e de outras épocas e 
lugares, vivenciando brinquedos e brincadeiras 
de outras gerações. 

            

Reconhece espaços de sociabilidade e identifica 
os motivos que aproximam e separam as 
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pessoas em diferentes grupos sociais ou de 
parentesco. 

Desenvolve a autoconfiança melhorando o 
relacionamento com as pessoas com que 
convive. 

            

Compreende que objetos e documentos 
pessoais e de grupos próximos ao seu convívio 
tem a função de registrar a memória histórica. 

            

Organiza temporalmente fatos da vida 
cotidiana, usando noções relacionadas ao 
tempo (antes, durante, ao mesmo tempo e 
depois) identificando e utilizando diferentes 
marcadores do tempo presentes na 
comunidade, como relógio e calendário. 

            

Conhece e reúne histórias da família e da 
comunidade registradas em diferentes fontes, 
discutindo as razões pelas quais alguns 
objetos/construções/utensílios são preservados 
e outros são descartados. 

            

Identifica diferentes formas de trabalho 
existentes na comunidade, seus significados, 
suas especificidades, importância e impactos 
causados no ambiente. 

            

Identifica os grupos populacionais que formam a 
cidade, o município e a região, entendendo que 
eles participam dos eventos que marcam a 
formação da cidade. 

            

Conhece e registra os acontecimentos ocorridos 
ao longo do tempo na cidade ou região em que 
vive. 

            

Conhece os patrimônios históricos e culturais de 
sua cidade ou região entendendo as razões 
culturais, sociais e políticas para que assim 
sejam considerados. 

            

Conhece a história do bairro/vila onde a escola 
está inserida.  

            

Identifica os registros de memória no bairro 
(nomes de ruas, monumentos, praças, edifícios 
etc.), discutindo os critérios que explicam a 
escolha desses nomes. 

            

Reconhece a importância e valoriza os espaços 
culturais existentes no bairro/vila. 

            

Identifica os diferentes grupos sociais presentes 
na comunidade, respeitando suas diferenças 
étnicas, culturais e de organização. 

            

Identifica modos de vida no campo e na cidade 
no presente, comparando-os com os do 
passado,  

            

Diferencia as formas de trabalho realizadas na 
cidade e no campo, considerando também o uso 
da tecnologia nesses diferentes contextos 

            

Reconhece que há diferenças entre o espaço 
doméstico, os espaços públicos e as áreas de 
conservação ambiental. 

            

529



 

 

Referenciais Curriculares do Ensino Fundamental       

Mapeia os espaços públicos no lugar em que 
vive e identifica suas funções, compreendendo 
que as condições de vida da sua comunidade 
podem ser transformadas pelos serviços 
públicos. 

            

Compara as relações de trabalho, cultura e lazer 
do presente com as de outros tempos e espaços, 
analisando mudanças e permanências. 

            

Reconhece o significado das principais datas 
comemorativas. 

            

 

Ciências Humanas - 
Geografia 

1° ANO 2° ANO 3° ANO 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Descrever características observadas em seus 
lugares de vivência (família, moradia, escola). 

      

Identificar semelhanças e diferenças entre jogos 
e brincadeiras de diferentes épocas e lugares. 

    

Descrever e comparar diferentes tipos de 
moradia ou objetos de uso cotidiano presentes 
na sua moradia. 

    

Identificar características dos lugares de trajeto 
diário (trajeto casa-escola). 

    

Localizar-se na sala de aula (limites, vizinhos, ao 
lado de, em frente, atrás). 

    

Estabelecer relações topológicas (dentro, fora, 
perto, longe, ao redor, entre) a partir do próprio 
ponto de vista. 

    

Identificar e relatar semelhanças e diferenças de 
usos do espaço público para o lazer e diferentes 
manifestações. 

    

Associar mudanças de vestuário e hábitos 
alimentares em sua comunidade ao longo do 
ano, decorrentes da variação de temperatura. 

    

Relacionar a organização do espaço escolar às 
atividades realizadas pelos profissionais que 
nele trabalham. 

    

Representar objetos do espaço escolar de 
acordo com um ponto de vista. 

    

Identificar as diferentes profissões dos pais dos 
alunos e sua importância na sociedade. 

        

Reconhecer a importância da família como 
primeiro grupo social ao qual a criança pertence 

        

Identificar objetos e lugares de vivências 
comparando aspectos culturais em imagens 
aéreas no campo e na cidade. 

        

Aplicar princípios de localização e posição dos 
objetos (referenciais espaciais, como frente e 
atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo, 
dentro e fora) por meio de representações 
espaciais da sala de aula e da escola. 

        

Relacionar o dia e a noite a diferentes tipos de 
atividades sociais (horário escolar, comercial, 
sono etc.) 
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Comparar costumes e tradições de diferentes populações inseridas 
no bairro ou comunidade em que vive, reconhecendo a 
importância do respeito às diferenças. 

    

Descrever a história das migrações no bairro ou comunidade em 
que vive. 

    

Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas relações 
com a natureza e no modo de viver de pessoas em diferentes 
lugares, identificando marcas de contribuição cultural e econômica 
de diferentes grupos. 

        

Descrever as atividades extrativas (minerais, agropecuárias e 
industriais) de diferentes lugares, identificando os impactos 
ambientais. 

        

Identificar e interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais em diferentes 
tipos de representação cartográfica. 

    

Elaborar legendas com símbolos de diversos tipos de representações em diferentes 
escalas cartográficas. 

    

Explicar como os processos naturais e históricos atuam na produção e na mudança 
das paisagens naturais e antrópicas. 

    

Identificar alimentos, minerais e outros produtos cultivados e extraídos da 
natureza, comparando as atividades de trabalho em diferentes lugares 

    

Relacionar a produção de lixo doméstico ou da escola aos problemas causados pelo 
consumo excessivo. 

    

Comparar impactos das atividades econômicas urbanas e rurais sobre o ambiente 
físico natural, assim como os riscos provenientes do uso de ferramentas e máquinas. 

    

Identificar e interpretar imagens bidimensionais 
e tridimensionais em diferentes tipos de 
representação cartográfica. 

            

Elaborar legendas com símbolos de diversos 
tipos de representações em diferentes escalas 
cartográficas. 

            

Explicar como os processos naturais e históricos 
atuam na produção e na mudança das paisagens 
naturais e antrópicas. 

            

Identificar alimentos, minerais e outros 
produtos cultivados e extraídos da natureza, 
comparando as atividades de trabalho em 
diferentes lugares 

            

Relacionar a produção de lixo doméstico ou da 
escola aos problemas causados pelo consumo 
excessivo. 

            

Comparar impactos das atividades econômicas 
urbanas e rurais sobre o ambiente físico natural, 
assim como os riscos provenientes do uso de 
ferramentas e máquinas. 

            

Discutir e elaborar, coletivamente, regras de 
convívio em diferentes espaços (sala de aula, 
escola, praças, etc.) 

            

Criar mapas mentais e desenhos com base em 
itinerários, contos literários, histórias 
inventadas e brincadeiras. 

            

Elaborar e utilizar mapas simples para localizar 
elementos do local de vivência, considerando 
referenciais espaciais. 
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Observar e descrever ritmos naturais (dia e 
noite, variação de temperatura e umidade) em 
diferentes escalas espaciais e temporais nos 
seus locais de vivência. 

            

Identificar e elaborar diferentes representações 
que direcionam para observações em diferentes 
ângulos. 

            

Comparar diferentes meios de transporte e de 
comunicação, indicando o seu papel na conexão 
entre lugares.  

            

Discutir a respeito dos riscos e perigos do 
transporte para a vida e para o meio ambiente e 
a importância do uso com responsabilidade. 

            

Identificar e elaborar diferentes formas de 
representação da paisagem do local de vivência 
(desenhos, mapas mentais, maquetes). 

            

Analisar mudanças e permanências, 
comparando imagens de um mesmo lugar em 
diferentes tempos. 

            

Reconhecer a importância do uso racional do 
solo e da água. 

            

Reconhecer o seu espaço próximo (vila, bairro) 
como integrante de outros espaços. 

            

Reconhecer legendas com símbolos de diversos 
tipos de representações.  

            

Construir propostas para o consumo consciente, 
considerando a ampliação de hábitos de 
redução, reuso e reciclagem, descarte de 
materiais consumidos em casa, na escola e no 
entorno. 

            

Elencar problemas ambientais causados pelo 
uso irracional dos recursos naturais. 

            

Identificar os cuidados necessários para 
utilização da água na agricultura e na geração de 
energia de modo a garantir a manutenção do 
provimento de água potável. 

            

 

Formação Humana 
1° ANO 2° ANO 3° ANO 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Percebe-se como um ser único que possui 
características individuais que o diferencia dos 
demais. 

            

Convive harmoniosamente com o diferente, 
respeitando as diversas manifestações culturais 
e religiosas. 

            

Identifica valores necessários de convivência 
harmoniosa. 

            

Compreende que a convivência em família ajuda 
a desenvolver as capacidades de sentir, amar, 
escolher e falar. 

            

Percebe que há uma série de atitudes, diálogos 
ou interações que podem ajudar-nos a melhorar 
nossa qualidade de vida e a dos outros na 
perspectiva de uma Cultura de Paz. 
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Reconhece a importância da adoção de 
atitudes/ações que promovem o respeito, a 
tolerância e o amor com o próximo. 

            

Percebe a necessidade de saber tomar decisões 
sábias, bem como responder por elas. 

            

Valoriza o diálogo como forma de resolver 
conflitos. 

            

Valoriza a diversidade de formas de vida, 
culturas e religiões. 

            

Identifica as diferentes formas pelas quais as 
pessoas manifestam sentimentos, ideias, 
memórias, gostos e crenças em diferentes 
espaços.  

            

Desenvolve atitudes de respeito, de cuidado e 
de responsabilidade com a natureza.  

            

6.2. PARECER AVALIATIVO – 2° CICLO 

Língua Portuguesa 

ORALIDADE 
4° ANO 5° ANO 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Expressa-se com clareza, em situações de intercâmbio oral, 
questionando, sugerindo, argumentando e respeitando os turnos 
de fala. 

        

Relata experiências vividas, com clareza na exposição dos fatos.         

Participa oralmente de produções coletivas de texto (ditado ao 
professor). 

        

Reconta oralmente, com autonomia, textos narrativos (com ou 
sem apoio de imagens). 

        

Reconhece e respeita a diversidade linguística utilizada por 
diferentes grupos. 

        

Produz textos orais, de diferentes gêneros e com diferentes 
propósitos. 

        

LEITURA/ESCUTA 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Identifica a função social de textos, reconhecendo para que foram 
produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se 
destinam. 

        

Lê, compreende e interpreta textos de diferentes gêneros.         

Localiza informações explícitas em textos.         

Realiza inferências de informações implícitas em textos.         

Identifica a ideia central do texto, demonstrando compreensão 
global. 

        

Distingue fato de opinião, em textos.         

Infere o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em 
textos, com base em seu contexto. 

        

Reconhece os diferentes gêneros textuais e suas finalidades.         

Identifica o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos 
expressivos gráfico-visuais em textos multissemióticos. 

        

Busca e seleciona informações de interesse sobre fenômenos 
sociais e naturais, em textos impressos ou digitais, por meio de 
pesquisa. 

        

Lê, fluentemente, textos com adequado nível de textualidade.         
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Estabelece relações de intertextualidade entre textos.         

ANÁLISE LINGUÍSTICA / SEMIÓTICA 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Domina a ortografia das palavras de uso frequente.         

Utiliza o dicionário, compreendendo sua função e organização.         

Realiza a concordância entre substantivo ou pronome pessoal e 
verbo (concordância verbal), em diferentes atividades. 

        

Realiza a concordância entre artigo, substantivo e adjetivo 
(concordância nominal), em diferentes atividades. 

        

Utiliza adequadamente recursos de coesão e articuladores de 
relações de sentido, atribuindo coerência ao texto. 

        

Reconhece e reproduz a formatação própria dos diferentes 
gêneros textuais. 

        

Diferencia discurso direto e indireto.         

Reconhece e utiliza adequadamente: ponto final; ponto de 
interrogação; ponto de exclamação; dois pontos; travessão; 
vírgula; reticências; aspas e parênteses. 

        

PRODUÇÃO ESCRITA 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Planeja a escrita de textos, considerando o contexto de produção, 
atendendo a diferentes finalidades. 

        

Produz textos de forma autônoma, utilizando conhecimentos 
linguísticos e gramaticais, de acordo com as características do 
gênero textual. 

        

Reescreve textos narrativos literários, observando a forma de 
composição (personagens, enredo, tempo e espaço). 

        

Organiza o texto em unidades de sentido, dividindo-o em 
parágrafos. 

        

Relê e revisa os textos produzidos, para corrigi-los e aprimorá-los, 
fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de 
ortografia e pontuação. 

        

 

Arte 

LINGUAGENS INTEGRADAS 
4° ANO 5° ANO 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Demonstra interesse no desenvolvimento de atividades artísticas.         

Elabora atividades artísticas utilizando a imaginação, observação e 
a criatividade. 

        

Dialoga sobre a sua criação, a dos colegas e a dos/as artistas 
estudados para alcançar sentidos plurais. 

        

Compreende a Arte como manifestação da expressão humana e 
parte integrante das diversas culturas. 

        

Demonstra interesse nos estudos acerca da História da Arte.         

Interage, reconhece e valoriza a Arte dos povos indígenas.         

Interage, reconhece e valoriza a Arte Africana e Afro-brasileiras.         

Utiliza diferentes técnicas artísticas e materiais diversos na 
elaboração dos trabalhos. 

        

Experimenta diferentes formas de expressão artística.         

ARTES VISUAIS 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Experimenta a criação em Artes Visuais de modo individual, 
coletivo e colaborativo. 

        

Reconhece, explora e utiliza os elementos constitutivos das Artes 
Visuais propostos para o ano em questão. 

        

TEATRO 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Reconhece e aprecia formas distintas de manifestações do Teatro.         
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Exercita a imitação e o faz de conta através de jogos simbólicos e 
cênicos. 

        

MÚSICA 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Identifica e aprecia criticamente diversas formas e gêneros de 
expressão musical. 

        

Percebe e explora os elementos constitutivos da Música.         

DANÇA 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Experimenta e aprecia formas distintas de manifestações da 
Dança. 

        

Cria e improvisa movimentos dançados de modo individual, 
coletivo e colaborativo, considerando os elementos constitutivos 
do movimento, com base nos códigos de dança. 

        

 

Educação Física 

JOGOS E BRINCADEIRAS 
4° ANO 5° ANO 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares 
do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz 
indígena e africana, e recriá-los, valorizando a 
importância desse patrimônio histórico cultural. 

Experimenta         

Frui          

Recria         

Valoriza         

Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, 
na escola e fora dela, brincadeiras e jogos populares 
do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz 
indígena e africana, e demais práticas corporais 
tematizadas na escola, adequando-as aos espaços 
públicos disponíveis. 

Experimenta         

Recria         

Descrever, por meio de múltiplas linguagens 
(corporal, oral, escrita, audiovisual), as brincadeiras 
e os jogos populares do Brasil e de matriz indígena e 
africana, explicando suas características e a 
importância desse patrimônio histórico cultural na 
preservação das diferentes culturas.0 

Descreve          

Explica          

GINÁSTICA 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Experimentar e fruir, de forma 
coletiva, combinações de 
diferentes elementos da ginástica 
geral (equilíbrios, saltos, giros, 
rotações, acrobacias, com e sem 
materiais), propondo Coreografias 
com diferentes temas do 
cotidiano. 

Ginástica de 
condicionamento 

físico 

Experimenta         

Frui          

Recria         

Ginástica de 
conscientização 

corporal 

Experimenta         

Frui          

Recria         

Ginástica 
circencense 

Experimenta         

Frui          

Recria         

Planeja e utiliza estratégias para 
resolver desafios na execução de 
elementos básicos de 
apresentações coletivas de 
ginástica geral, reconhecendo as 
potencialidades e os limites do 
corpo. 

Ginástica de 
condicionamento 

físico 

Planeja         

Utiliza  
       

Ginástica de 
conscientização 

corporal 

Planeja         

Utiliza  
       

Ginástica 
circencense 

Planeja         

Utiliza         

Experimentar e fruir exercícios 
físicos que solicitem diferentes 
capacidades físicas, identificando 
seus tipos (força, velocidade, 

Ginástica de 
condicionamento 

físico 

Experimenta         

Frui          

Identifica         

Experimenta         

Frui          
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resistência, flexibilidade) e as 
sensações corporais provocadas 
pela sua prática. 

Ginástica de 
conscientização 

corporal 
Identifica 

 
       

Ginástica 
circencense 

Experimenta         

Frui          

Identifica         

ESPORTES 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Experimentar e fruir diversos tipos 
de esportes, identificando seus 
elementos comuns e criando 
estratégias individuais e coletivas 
básicas para sua execução, 
prezando pelo trabalho coletivo e 
pelo protagonismo. 

Campo e taco 

Experimenta         

Frui          

Identifica         

Cria         

Preza pelo 
trabalho 
Coletivo 

 
       

Preza pelo 
protagonismo 

 
       

Invasão 

Experimenta         

Frui          

Identifica         

Cria         

Preza pelo 
trabalho 
Coletivo 

 
       

Preza pelo 
protagonismo 

 
       

Rede/parede 

Experimenta         

Frui          

Identifica         

Cria         

Preza pelo 
trabalho 
Coletivo 

 
       

Preza pelo 
protagonismo 

 
       

Téc. 
Combinatório 

Experimenta         

Frui          

Identifica         

Cria         

Preza pelo 
trabalho 
Coletivo 

 
       

Preza pelo 
protagonismo 

 
       

Radicais 
/aventura 

Experimenta     

Frui      

Identifica     

Cria     

Preza pelo trabalho Coletivo     

Preza pelo protagonismo     

Diferenciar os conceitos de jogo e 
esporte, identificando as 
características que os constituem 
na contemporaneidade e suas 
manifestações, bem como o seu 
surgimento e desenvolvimento no 
passar dos anos. 

Diferencia         

Identifica  

 

       

DANÇA 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Experimenta         
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Experimentar, recriar e fruir 
danças populares do Brasil e do 
mundo e danças de matriz 
indígena e africana, valorizando e 
respeitando os diferentes 
sentidos e significados dessas 
danças em suas culturas de 
origem. 

Danças 
populares 

Frui         

Recria         

Respeita         

Valoriza         

Matriz indígena e 
africana 

Experimenta         

Frui         

Recria         

Respeita         

Valoriza         

Comparar e identificar os 
elementos constitutivos comuns e 
diferentes em danças populares 
do Brasil e do mundo e danças de 
matriz indígena e africana. 

Identifica         

Compara 

 

       

Formular e utilizar estratégias 
para a execução de elementos 
constitutivos das danças 
populares do Brasil e do mundo, e 
das danças de matriz indígena e 
africana. 

Formula         

Utiliza 

 

       

Identificar situações de injustiça e 
preconceito geradas e/ou 
presentes no contexto das danças 
e mais práticas corporais e discutir 
alternativas para superá-las. 

Identifica          

Discute 

 

       

LUTAS 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Experimentar, fruir e recriar 
diferentes lutas presentes no 
contexto comunitário e Regional e 
demais culturas. 

Experimenta         

Frui         

Recria 
 

       

Planejar e utilizar estratégias 
básicas das lutas do contexto 
comunitário e regional e das 
demais culturas experimentadas, 
respeitando o colega como 
oponente e as normas de 
segurança 

Utiliza         

Planeja         

Respeita 

 

       

Identificar as características das 
lutas do contexto comunitário e 
regional e das demais culturas, 
reconhecendo as diferenças entre 
lutas e brigas e entre lutas e as 
demais práticas corporais 

Identifica         

Reconhece 

 

       

 

Matemática 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 
4° ANO 5° ANO 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Lê, escreve, compara, ordena, localiza e analisa números naturais 
observando as regras do Sistema de Numeração Decimal, em 
diferentes contextos, inclusive com uso da reta numérica. 

        

Mostra, por meio de decomposição e composição numérica, que 
todo número natural pode ser escrito por meio de adições e 
multiplicações por potências de dez, para compreender o sistema 
de numeração decimal e desenvolver estratégias de cálculo. 
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Resolve e elabora problemas com números naturais envolvendo os 
significados da adição e subtração (juntar, acrescentar, retirar, 
comparar, completar), utilizando estratégias diversas como cálculo 
escrito (inclusive fazendo uso das propriedades das operações), 
cálculo mental e algoritmos (pessoais/convencionais), além de fazer 
estimativas do resultado. 

        

Resolve e elaborar problemas com números naturais envolvendo 
diferentes significados da multiplicação e divisão (adição de 
parcelas iguais, organização retangular, proporcionalidade, 
combinatória, distribuir igualmente, formação de grupos), 
utilizando estratégias diversas como cálculo escrito (inclusive 
fazendo uso das propriedades das operações), cálculo mental e 
algoritmos (pessoais/convencionais), além de fazer uso de 
estimativas de resultado. 

        

Resolve, com/sem suporte de imagem e/ou material manipulável, 
problemas simples de contagem (princípio multiplicativo), como a 
determinação do número de agrupamentos possíveis ao se 
combinar cada elemento de uma coleção com todos os elementos 
de outra, utilizando estratégias e formas de registro 
pessoais/convencionais (este último por diagramas de árvore ou por 
tabelas). 

        

Efetua cálculos das operações de adição e subtração de números 
naturais por meio de algoritmos pessoais/convencionais. 

        

Efetua cálculos das operações de multiplicação e divisão de 
números naturais por meio de algoritmos pessoais/convencionais. 

        

Efetua cálculos das operações de adição, subtração de números racionais na forma 
decimal finita por meio de algoritmos pessoais/convencionais. 

    

Efetua cálculos das operações de multiplicação e divisão de 
números racionais na forma decimal finita (considerando o divisor 
um número natural diferente de zero) por meio de algoritmos 
pessoais/convencionais. 

        

Resolve problemas, enigmas e desafios matemáticos que envolvem 
raciocínio lógico, utilizando estratégias pessoais e analisando as dos 
colegas para construir um repertório para si. 

        

Compreende os conceitos de fração como: parte de um todo, 
resultado de uma divisão e razão (proporção), representando 
graficamente os números fracionários, tanto em grandezas 
contínuas como em grandezas discretas. 

        

Reconhece as diferentes representações de um mesmo número 
racional, para utilizá-las em diferentes contextos e 
problematizações. 

        

Identifica, compara e ordena números racionais na forma decimal e 
fracionária estabelecendo relação (de equivalência, de ordem e de 
grandeza) entre eles, utilizando a reta numérica e materiais 
manipulativos como suporte. 

        

Reconhece as frações unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 
e 1/100) como unidades de medida menores do que uma unidade, 
utilizando a reta numérica como recurso para resolver situações-
problemas envolvendo números fracionários. 

        

Identifica frações equivalentes.     

Associa as representações 10%, 20%, 25%, 50%, 75% e 100% respectivamente à 
décima parte, quinta parte, quarta parte, metade, três quartos e um inteiro, para 
calcular porcentagens, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, 
em contextos de educação financeira, entre outros. 
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Resolve e elabora problemas envolvendo as ideias da adição e 
subtração com números racionais, cuja representação decimal seja 
finita, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, 
cálculo mental e algoritmos pessoais/convencionais. 

        

Resolve e elabora problemas envolvendo as ideias da multiplicação 
e divisão com números racionais cuja representação decimal é finita 
(com multiplicador número natural e divisor número natural e 
diferente de zero), utilizando estratégias diversas, como cálculo por 
estimativa, cálculo mental e algoritmos pessoais/convencionais. 

        

ÁLGEBRA/PENSAMENTO ALGÉBRICO 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Identifica regularidades em sequências numéricas compostas por 
múltiplos de um número natural. 

        

Reconhece que há grupos de números naturais para os quais as 
divisões por um determinado número resultam em restos iguais, 
identificando regularidades. 

        

Reconhece, utilizando a calculadora quando necessário, as relações 
inversas entre as operações de adição e de subtração e entre as 
operações de multiplicação e de divisão. 

        

Reconhece e mostra, por meio de exemplos, que a relação de 
igualdade existente entre dois termos permanece quando se 
adiciona ou se subtrai um mesmo número a cada um desses termos. 

        

Determina o número desconhecido que torna verdadeira uma 
igualdade que envolve as operações fundamentais com números 
naturais. 

        

Reconhece 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. 

        

Resolve e elabora problemas cuja conversão em sentença matemática seja uma 
igualdade com uma operação em que um dos termos é desconhecido. 

    

Resolve problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta entre duas 
grandezas, para associar a quantidade de um produto ao valor a pagar, alterar as 
quantidades de ingredientes de receitas, ampliar ou reduzir escala em mapas, entre 
outros. 

    

Resolve problemas envolvendo a partilha de uma quantidade em duas partes 
desiguais, tais como dividir uma quantidade em duas partes, de modo que uma seja 
o dobro da outra, com compreensão da ideia de razão entre as partes e delas com o 
todo. 

    

GEOMETRIA 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Descreve deslocamentos e localizações de pessoas e de objetos no 
espaço, por meio de malhas quadriculadas e representações como: 
desenhos, mapas, planta baixa e croquis, empregando termos como 
direita e esquerda, mudanças de direção e sentido (usando o 
conceito de ângulo como giro), intersecção de retas, retas 
transversais, paralelas e perpendiculares, levando em consideração 
os pontos de referência. 

        

Utiliza e compreende diferentes representações para a localização de objetos no 
plano, como mapas, células em planilhas eletrônicas e coordenadas geográficas, a fim 
de desenvolver as primeiras noções de coordenadas cartesianas. 

    

Interpreta, descreve e representa a localização ou movimentação de objetos no plano 
cartesiano (1º quadrante), utilizando coordenadas cartesianas, indicando mudanças 
de direção e de sentido e giros angulares. 

    

Associa prismas e pirâmides a suas planificações e analisa, nomeia e 
compara seus atributos, estabelecendo relações entre as 
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representações planas e espaciais, reconhecendo-as sob diferentes 
pontos de vista. 

Reconhece, nomeia e compara polígonos, suas composições e 
decomposições, congruências e propriedades identificando-as nas 
faces dos sólidos geométricos, bem como em outras representações 
geométricas, observando-as em diferentes posições dadas em 
diferentes pontos de vista. 

        

Reconhece ângulos retos e não retos em figuras poligonais com o 
uso de dobraduras, esquadros ou softwares de geometria. 

        

Reconhece simetria de reflexão, de rotação e de translação em 
figuras e em pares de figuras geométricas planas e utilizá-la na 
construção de figuras congruentes, com o uso de malhas 
quadriculadas e de softwares de geometria. 

        

Reconhece a congruência dos ângulos e a proporcionalidade entre 
os lados correspondentes de figuras poligonais em situações de 
ampliação e de redução em malhas quadriculadas e usando 
tecnologias digitais. 

        

GRANDEZAS E MEDIDAS 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Lê e registra medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e 
segundos em situações relacionadas ao seu cotidiano, como 
informar os horários de início e término de realização de uma tarefa 
e sua duração, realizando conversões necessárias, além de utilizar 
esse conhecimento na resolução de situações-problema. 

        

Mede, compara e estima comprimentos e perímetros de figuras 
planas desenhadas em malha quadriculada, pela contagem dos 
lados dos quadradinhos, assim como, utilizando unidades de medida 
padronizadas mais usuais. 

        

Mede, compara e estima medidas de massa utilizando unidades de 
medida padronizadas mais usuais. 

        

Mede, compara e estima medidas de capacidade utilizando 
unidades de medida padronizadas mais usuais. 

        

Reconhece que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes e que, 
também, figuras que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes. 

    

Mede, compara e estima área de figuras planas desenhadas em 
malha quadriculada, pela contagem dos quadradinhos inteiros ou de 
metades de quadradinho, utilizando esse conhecimento na 
resolução de situações-problema. 

        

Reconhece que duas ou mais figuras geométricas, com formatos 
diferentes, podem ter medida de área iguais, ou ainda, que duas ou 
mais figuras geométricas, com formatos diferentes, podem ter a 
mesma medida em seu perímetro. 

        

Reconhece temperatura como grandeza e o grau Celsius como 
unidade de medida a ela associada, além de utilizá-lo em 
comparações de temperaturas em diferentes regiões do Brasil ou no 
exterior, em discussões que envolvam problemas relacionados ao 
aquecimento global, para utiliza-la na resolução de situações-
problema. 

        

Registra as temperaturas máxima e mínima diárias, em locais do seu 
cotidiano, e elaborar gráficos de colunas com as variações diárias da 
temperatura (utilizando, inclusive, planilhas eletrônicas). 
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Resolve e elabora problemas envolvendo medidas da grandeza 
comprimento (incluindo perímetro) recorrendo a transformações 
entre as unidades mais usuais, em contextos socioculturais. 

        

Resolve e elabora problemas envolvendo medidas da grandeza 
massa recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais, 
em contextos socioculturais. 

        

Resolve e elabora problemas envolvendo medida da grandeza 
capacidade recorrendo a transformações entre as unidades mais 
usuais, em contextos socioculturais. 

        

Resolve e elabora problemas envolvendo medida da grandeza 
tempo recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais, 
em contextos socioculturais. 

        

Reconhece volume como grandeza associada a sólidos geométricos, medindo-os por 
meio de empilhamento de cubos utilizando, preferencialmente, objetos 
manipuláveis. 

    

Resolve e elabora problemas que envolvam situações de compra e 
venda e formas de pagamento, utilizando termos como troco e 
desconto (com uso ou não de porcentagem), enfatizando o consumo 
ético, consciente e responsável. 

        

ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Identifica, entre eventos aleatórios cotidianos, aqueles que têm 
maior chance de ocorrência, reconhecendo características de 
resultados mais prováveis, sem utilizar frações. 

        

Apresenta todos os possíveis resultados de um experimento 
aleatório, estimando se esses resultados são igualmente prováveis 
ou não. 

        

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

    

Resolve problemas envolvendo interpretação e análise de dados 
apresentados em tabelas e gráficos de diferentes tipos. 

        

Analisa e interpreta dados apresentados em tabelas simples ou de 
dupla entrada e em gráficos de barras ou colunas, pictóricos, de 
setores e de linha, com base em informações das diferentes áreas 
do conhecimento ou a outros contextos, como saúde e trânsito, 
produzindo texto com a síntese de sua análise. 

        

Realiza pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, 
organizar dados coletados por meio de tabelas, gráficos de colunas, 
pictóricos, de linhas e de setores, com e sem uso de tecnologias 
digitais, apresentando texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e 
a síntese dos resultados. 

        

 

Ciências da Natureza 

MATÉRIA E ENERGIA 
4° ANO 5° ANO 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Diferenciar misturas homogêneas de heterogêneas reconhecendo 
sua composição e seus métodos de separação. 

        

Conhecer as propriedades físicas dos materiais (densidade, 
condutibilidade térmica e elétrica). 

        

Identificar as transformações que afetam a qualidade dos alimentos.         
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Experienciar as transformações que ocorrem nos materiais do dia a 
dia quando expostos a diferentes condições (aquecimento, 
resfriamento, luz e umidade). 

        

Compreender que a água pode ser encontrada em três estados 
físicos (sólido, líquido e gasoso). 

        

Explicar as etapas do ciclo hidrológico.         

Relacionar as interferências do ciclo da água na agricultura, clima, 
geração de energia, provimento da água potável e no equilíbrio dos 
ecossistemas regionais (ou locais). 

        

Descrever o processo de tratamento de água e esgoto.         

Reconhecer a importância do ar e sua composição.         

Perceber que a matéria ocupa espaço em seus diferentes estados.         

Colaborar com o processo de reciclagem (5Rs).         

Conhecer o processo da logística reversa.         

Compreender o conceito de obsolescência programada. 
(durabilidade) 

        

Conhecer formas de sustentabilidade.         

Classificar as diferentes fontes de energia. (Eólica, elétrica, pilhas, 
térmica, magnética) 

        

Compreender o funcionamento de um circuito elétrico.         

Expor a importância da eletricidade no seu cotidiano e o consumo 
consciente. 

        

VIDA E EVOLUÇÃO 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Diferenciar os microrganismos. (fungos, bactérias, protozoários, 
vírus) 

        

Conhecer as formas de transmissão de alguns microrganismos 
(vírus, bactérias e protozoários), atitudes e medidas adequadas para 
a prevenção de doenças. 

        

Diferenciar os fungos e as bactérias no processo de decomposição, 
reconhecendo a importância ambiental desse processo. 

        

Conhecer as semelhanças e diferenças entre o ciclo da matéria e o 
fluxo de energia entre os componentes vivos e não vivos de um 
ecossistema. 

        

Compreender a cadeia alimentar como fator de equilíbrio para o 
ecossistema. 

        

Relacionar os hábitos de higiene e sua importância para uma vida 
saudável. 

        

Perceber a importância da vacinação para o combate de doenças.         

Conhecer o uso de medicamentos.         

Entender que a tecnologia pode trazer benefícios e malefícios para 
o avanço da medicina. 

        

Conhecer as características dos animais. (locomoção, habitat, 
alimentação e revestimento do corpo). 

        

Identificar os predadores, as formas de camuflagem e mimetismo.         

Reconhecer que o ambiente é formado por componentes vivos e 
não vivos. 

        

Conhecer os alimentos que fazem parte de uma alimentação 
saudável, para a manutenção da vida. 

        

Conhecer os alimentos industrializados, bem como a relação da 
alimentação saudável. 

        

Entender que algumas doenças (diabetes, obesidade e outras) 
podem ser evitadas ou amenizadas com hábitos de alimentação. 
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Identificar a composição do solo, os desgastes e a importância de 
preservar o solo para a manutenção da vida. 

        

Identificar os diferentes ecossistemas e suas características.         

Caracterizar os biomas brasileiros (Pantanal, Floresta Amazônica, 
Mata Atlântica, Campos, Cerrado e Caatinga). 

        

Conhecer a célula como unidade básica, estrutural e funcional dos 
seres vivos. 

        

Conhecer o corpo como um sistema integrado identificando as suas 
relações. 

        

Conhecer o sistema digestório.         

Identificar os vermes e os sintomas causados no corpo humano, bem 
como formas de tratamento. 

        

Conhecer o sistema respiratório.         

Conhecer o sistema excretor.         

Conhecer o sistema cardiovascular.         

Conhecer o sangue como um conjunto de diferentes tipos de células, 
bem como suas funções e componentes. 

        

Conhecer o sistema reprodutor.         

Perceber as transformações pelo qual o corpo passa na 
adolescência. 

        

Conhecer a forma como a gestação e o parto acontecem.         

Conhecer os nutrientes presentes nos alimentos, bem como os 
alimentos das diferentes regiões do Brasil. 

        

Conhecer os transgênicos presentes na agricultura, alimentação, 
saúde e demais áreas. 

        

Perceber como acontece o transporte de gases e nutrientes.         

Perceber a importância da saúde coletiva e mental, bem como a 
ação dos programas governamentais para a sua efetivação. 

        

TERRA E UNIVERSO 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Conhecer o surgimento do Universo e o Sistema Solar.         

Conhecer os planetas do Sistema Solar, suas características, 
comparando com o planeta Terra. 

        

Identificar a Terra como planeta habitável.         

Conhecer a Astronomia e sua importância para o dia a dia.         

Observar os movimentos cíclicos da Terra e da Lua identificando 
suas fases. 

        

Conhecer os recursos utilizados para explorar o Universo 
(telescópio, periscópio, lupas, luneta etc.) e a sua evolução. 

        

Compreender o movimento de Rotação e Translação.         

Identificar os pontos cardeais, com base no registro de diferentes 
posições relativas do Sol (relógio do Sol) e da sombra de uma vara 
de (Gnômon). 

        

Comparar as indicações dos pontos cardeais resultantes da 
observação das sombras de uma vara (Gnômon) com aquelas 
obtidas por meio de uma bússola. 

        

Conhecer a força gravitacional da Terra e sua influência sobre os 
corpos, associando aos acontecimentos do cotidiano. 

        

Conhecer as camadas de atmosfera e suas características.         

Identificar as consequências do efeito estufa. (Aquecimento Global).         
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Ciências Humanas - História 
4° ANO 5° ANO 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Reconhece a história como resultado da ação do ser humano no 
tempo e no espaço, com base na identificação de mudanças e 
permanências ao longo do tempo. 

     

Identifica as relações entre os indivíduos e a natureza e compreende 
o significado do nomadismo, o desenvolvimento da agricultura e do 
pastoreio, criação da indústria, como grandes marcos da história da 
humanidade. 

    

Respeita as diferenças étnicas e culturais dos diversos grupos que 
compõe a sociedade brasileira. 

    

Identifica as transformações ocorridas na cidade ao longo do tempo 
e discute suas interferências nos modos de vida de seus habitantes, 
tomando como ponto de partida o presente. 

    

Identifica as transformações ocorridas nos processos de 
deslocamento das pessoas e mercadorias, analisando as formas de 
adaptação ou marginalização. 

    

Identifica e descreve a importância dos caminhos terrestres, fluviais 
e marítimos para a dinâmica da vida comercial. 

    

Reconhece a fundação de Ponta Grossa na dinâmica comercial do 
Tropeirismo. 

    

Destaca aspectos relevantes da fundação de Ponta Grossa como os 
primeiros habitantes: indígenas, fazendeiros e escravos. 

    

Identifica as relações de poder estabelecidas entre a sua localidade 
e os demais centros políticos, econômicos e culturais em diferentes 
tempos. 

    

Identifica as transformações ocorridas nos meios de comunicação 
(cultura oral, imprensa, rádio, TV, cinema, Internet e demais 
tecnologias digitais de informação e comunicação). E reconhece 
seus significados para os diferentes grupos ou estratos sociais. 

    

Identifica as motivações dos processos migratórios em diferentes 
tempos e espaços e avalia o papel desempenhado pela migração nas 
regiões de destinos. 

    

Analisa diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a 
formação da sociedade brasileira. 

    

Identifica em seus lugares de vivência e em suas histórias familiares, 
elementos de distintas culturas (europeias, latino-americanas, 
asiáticos afrodescendentes, indígenas, ciganas, mestiças etc. 

    

Valoriza o que é próprio de cada uma das matizes formadoras da 
cultura local e brasileira. 

    

Reconhece o significado das datas comemorativas.     

Identifica os processos de formação das culturas e dos povos 
relacionando-os com o espaço geográfico ocupado. 

     

Reconhece a importância dos grandes rios nos continentes, como 
fator primordial para a sedentarização do homem e marco 
civilizatório. 

    

Identifica os mecanismos de organização do poder político com 
vistas à compreensão da ideia de Estado e/ou de outras formas de 
ordenação social. 

    

Compreende o processo de organização político, social, cultural e 
econômico da estrutura administrativa dos portugueses no Brasil. 

    

Conhece e compreende algumas das consequências das 
transformações da natureza, causadas pelas ações humanas, 
presentes na paisagem local. 
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Compreende o processo de ocupação do território paranaense: 
litoral; (1º Planalto de Curitiba, 2º Planalto dos Campos Gerais e 3º 
planalto dos Campos de Guarapuava, através de suas peculiaridades 
regionais). 

    

Reconhece a fundação de Curitiba e da emancipação política do 
Paraná como consolidação do poder constituído dos portugueses 
sobre o território paranaense. 

    

Identifica a forma como ocorreu o início do povoamento do Norte 
do Paraná. 

    

Reconhece a importância do cultivo do café como alavancador do 
desenvolvimento da região norte e do   seu impacto na cafeicultura 
brasileira. 

    

Compreende o processo de ocupação do Oeste do Paraná ligado ao 
Tropeirismo e a atividade do extrativismo da erva mate e 
madeireiro. 

    

Compreende a vinda da Família Real para o Brasil como mudança 
política e econômica estratégica que assegurava o poder de Portugal 
na Europa. 

    

Reconhece no processo das revoltas emancipacionistas e 
independência do Brasil como ruptura dos laços coloniais com a 
metrópole. 

    

Compreende o Período Republicano como marco da modernização 
e transformações ocorridas a partir da Revolução Industrial. 

    

Analisa o papel das culturas e das religiões na composição idenitária 
dos povos antigos. 

    

Analisa o papel das religiões na organização das sociedades 
humanas ao longo do tempo e identifica religiões monoteístas e 
politeístas. 

    

Reflete sobre a importância da tolerância religiosa e do respeito a 
diversidade cultural. 

    

Compreende a diferença entre religiões monoteístas e politeístas.     

Identifica elementos centrais para a formação das tradições 
culturais e religiosas. 

    

Associa a noção de cidadania com os princípios de respeito à 
diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos. 

    

Respeita as diferenças étnicas e culturais dos diversos grupos que 
compõe a sociedade brasileira. 

    

Compara o uso de diferentes linguagens e tecnologias no processo 
de comunicação e avalia os significados sociais, políticos e culturais 
atribuídos a eles. 

    

Reconhece a importância da preservação da memória dos 
patrimônios naturais, materiais e imateriais como reconhecimento 
da identidade cultural do povo brasileiro. 

    

Analisa mudanças e permanências dos patrimônios materiais e 
imateriais ao longo do tempo. 

    

Identifica formas de marcação da passagem do tempo em distintas 
sociedades, incluindo os povos indígenas originários e os povos 
africanos. 

    

Reconhece o significado das datas comemorativas.     
 

Ciências Humanas - Geografia 
4° ANO 5° ANO 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Localizar-se no planeta, continente, país, estado.         

Reconhecer especificidades e analisar a interdependência do campo 
e da cidade. 
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Utilizar as direções cardeais na localização de componentes físicos e 
humanos nas paisagens rurais e urbanas. (Localização) 

        

Comparar tipos variados de mapas, identificando suas 
características, elaboradores, finalidades, diferenças e semelhanças. 

        

Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas 
(relevo, cobertura vegetal, rios, clima etc.) no ambiente em que vive, 
bem como a ação humana na conservação ou degradação dessas 
áreas. (Ponta Grossa) 

        

Identificar os limites e distritos de Ponta Grossa.         

Selecionar, em seus lugares de vivência e em suas histórias 
familiares e/ou da comunidade, elementos de distintas culturas 
(indígenas, afro-brasileiras, de outras regiões do país, latino-
americanas, europeias, asiáticas etc.), identificando o que é próprio 
em cada uma delas e sua contribuição para a formação da cultura 
local, regional e brasileira 

        

Descrever e discutir o processo de produção (transformação de 
matérias-primas), circulação e consumo de diferentes produtos. 
(Atividade econômicas em Ponta Grossa) 

        

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

        

Distinguir funções e papéis dos órgãos do poder públicos de acordo 
com as divisões das grandes regiões brasileiras) 

        

Comparar as características do trabalho no campo e na cidade.         

Descrever e discutir o processo de circulação e consumo de 
diferentes produtos. (Modais de transporte de Ponta Grossa) 

        

Distinguir unidades político-administrativas oficiais nacionais 
(Distrito, Município, Unidade da Federação e grande região), suas 
fronteiras e sua hierarquia, localizando seus lugares de vivência. 

        

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

        

Descrever e discutir o processo de produção e transformação da 
indústria. 

        

Comparar tipos variados de mapas, identificando os pontos 
turísticos da cidade de Ponta Grossa. 

        

Identificar e descrever territórios étnico-culturais existentes no 
Brasil, tais como terras indígenas e de comunidades remanescentes 
de quilombos, reconhecendo a legitimidade da demarcação desses 
territórios. 

        

Discutir e elaborar, coletivamente, regras de convívio em diferentes 
espaços (sala-de-aula, escola, praças, etc.) 

        

Elaborar e utilizar mapas simples para localizar elementos do local 
de vivência, considerando referenciais espaciais. 

        

Construir propostas ao consumo consciente, considerando a 
ampliação de hábitos de redução, reuso e reciclagem, descarte de 
materiais consumidos em casa, na escola e no entorno. 

        

Criar mapas mentais e desenhos com base em itinerários, contos 
literários, histórias inventadas e brincadeiras. 

        

Descrever e analisar dinâmicas populacionais na Unidade da 
Federação em que vive. 

        

Identificar os estados e países que fazem limite com o Paraná.         

Analisar transformações de paisagens nas cidades, comparando as 
transformações ocorridas no território paranaense. 

        

Reconhecer a localização do Brasil.         
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Reconhecer e comparar os aspectos físicos do Paraná referente ao 
meio ambiente. 

        

Compreender como o Paraná é dividido em microrregiões e quais 
são elas. 

        

Estabelecer conexões e hierarquias entre diferentes cidades, 
utilizando mapas temáticos e representações gráficas. 

        

Identificar e comparar mudanças ocorridas no campo e na cidade.         

Diferenciar as formas do relevo paranaense.         

Nomear e classificar as características do clima e vegetação do 
Paraná. 

        

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

        

Identificar e comparar transformações dos meios de transporte e 
sua importância para o desenvolvimento do estado do Paraná. 

        

Analisar transformações de paisagens das cidades, comparando 
sequência de fotografias, fotografias aéreas e imagens de satélites 
de épocas diferentes. 

        

Nomear e caracterizar a hidrografia do Paraná.         

Identificar e descrever problemas ambientais que ocorrem no 
entorno da escola e da residência (lixões, indústrias poluentes, 
destruição do patrimônio histórico etc.), propondo soluções 
(inclusive tecnológicas) para esses problemas. 

        

Identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e 
desenvolvimento tecnológico na agropecuária, na indústria, no 
comércio e nos serviços no estado do Paraná. 

        

Identificar órgãos do poder público e canais de participação social 
responsáveis por buscar soluções para a melhoria da qualidade de 
vida (em áreas como meio ambiente, mobilidade, moradia e direito 
à cidade) e discutir as propostas implementadas por esses órgãos 
que afetam a comunidade em que vive. 

        

Descrever e analisar dinâmicas populacionais na Unidade da 
Federação em que vive. 

        

Analisar transformações de paisagens nas cidades, comparando as 
transformações ocorridas no território paranaense. 

        

 

Formação Humana 
4° ANO 5° ANO 

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Respeita as diversas maneiras das pessoas manifestarem seus 
valores, culturas e religiosidade. 

        

Compreende que as diferentes religiões nasceram da busca do 
homem por um ser superior a ele, que o amparassem em suas 
necessidades e respondesse suas perguntas. 

        

Identifica os símbolos mais importantes de cada tradição religiosa 
estabelecendo a relação com seus significados.  

        

Reconhecer e valorizar a capacidade de escolher e de tomar 
decisões. 

        

Reconhece que o cumprimento das normas, regulamentos ou leis 
facilita o convívio das pessoas no grupo. 

        

Considera a justiça como um direito legítimo de todas as pessoas, 
sem qualquer distinção. 

        

Reconhece que como todas as pessoas, as crianças também têm 
direitos para reivindicar e deveres para cumprir. 

        

Desenvolve atitudes de respeito, de cuidado e de responsabilidade 
com o Meio Ambiente. 
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6.3. FICHA DE PRÉ-CONSELHO 

ESCOLA: _______________________________________________________________________ 
TURMA: ____________ PERÍODO:  _______________ DATA DO CONSELHO:  _____/_____/____ 
PROFESSOR (ES): ________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

FICHA DE PRÉ-CONSELHO DE CLASSE 

1. CARACTERIZAÇÃO DA TURMA (no trimestre em que está) 

Registro dos aspectos gerais da turma referente a assiduidade, envolvimento nas atividades escolares (projetos, 
apresentações etc.), participação nas aulas, autonomia para realização das tarefas de aula proposta pelos 
professores, do nível geral de aprendizagem etc. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
2. DESEMPENHO DOS ALUNOS  

Registro dos encaminhamentos decorrentes da análise da situação do aluno (inclusive dos alunos laudados) e do 
trabalho desenvolvido; investimentos pedagógicos necessários para a superação das dificuldades e/ou progressão 
das aprendizagens no caso de superdotações (ações que mobilizem alternativas de trabalho pedagógico, por 
exemplo: organização de grupos de trabalho, encaminhamentos para o apoio à aprendizagem/sala de recursos, 
trabalho diversificado entre outros). 
 

Alunos  
Descrição das 

dificuldades ou das 
superdotações  

Encaminhamentos de ações para superação 
das dificuldades e/ou progressão da 

aprendizagem 

   

   

   

   

3. FREQUÊNCIA DISCENTE 

Registro apenas dos alunos com maiores números de faltas (no trimestre em que estão) e as ações desenvolvidas 
para amenizar e/ou erradicar as faltas. 
 

Alunos faltosos Providências tomadas 

  

  

  

  

4. CONDIÇÕES COMPORTAMENTAIS (registro dos alunos com problemas de comportamento) 

Alunos Ações de intervenção 

  

  

  

  

5. VERIFICAÇÕES/REFLEXÕES DAS AÇÕES ACORDADAS NO TRIMESTRE ANTERIOR 

Registro de ações/encaminhamentos referentes a aprendizagem, frequência, prática pedagógica etc., apontadas no 
trimestre anterior, se elas foram desenvolvidas e apresentaram resultados. 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
6. AUTO AVALIAÇÃO DOCENTE  

Avalie sua pontualidade e assiduidade, prática pedagógica, comprometimento com a aprendizagem dos alunos, 
envolvimento com as atividades escolares etc. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
7. AVALIAÇÃO DA EQUIPE GESTORA PELO PROFESSOR 

Avalie a equipe gestora quanto: comprometimento com a aprendizagem e frequência dos alunos; envolvimento com 
as atividades escolares (comemorações, passeios, apresentações etc.); subsídio aos professores com materiais 
necessários para o desenvolvimento do seu trabalho (papelaria, recursos didáticos etc.); comprometimento com seu 
papel formativo (acompanhamento do planejamento, observação de sala de aula, prática de feedback, 
envolvimento com a formação continuada) 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
8. AVALIAÇÃO DO PROFESSOR PELA EQUIPE GESTORA NA ATA DO CONSELHO 

(Desempenho profissional pontualidade e assiduidade; prática pedagógica; comprometimento com a aprendizagem 
dos alunos; envolvimento com as atividades escolares, participação nas formações e construção de portfólio etc.) 

9. OUTRAS INFORMAÇÕES PERTINENTES QUE NÃO FORAM APONTADAS NOS ITENS 

ANTERIORES. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Os registros dos Conselhos precisam ser organizados para facilitar a busca de informações importantes sobre as aprendizagens 
dos alunos e propostas de trabalho. Deve estar em ATA PRÓPRIA e conter: nome da escola e data em que ocorreu o Conselho. 
Nome do Coordenador Pedagógico e do Diretor. Indicação de cada turma, do período, e nome (s) do (s) respectivo (s) professor 
(es) que trabalham com a turma. Registros esses, das informações refletidas/discutidas no conselho, referentes aos itens desta 
ficha. 

 
__________________________________________________________________ 

Professor (es/as) da turma
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Secretaria Municipal de 

EDUCAÇÃO 

César Nunes 

Ponta Grossa: Cidade que educa, escolas que humanizam. 
César Nunes 


