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1.

INTRODUÇÃO

A educação Brasileira está passando por intensas mudanças. Busca-se uma nova concepção de escola e o desafio é adaptar o ensino
às mudanças. A Base Nacional Comum Curricular, documento normativo, veio para orientar as habilidades que todos os alunos devem
desenvolver ao logo das etapas e modalidades de ensino na Educação Básica, de modo que tenham assegurados seus direitos de
aprendizagem e desenvolvimento.
A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 205 reconhece a educação como um direito Fundamental compartilhado entre Estado,
família e sociedade ao determinar que: “A educação é um 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”.
O Rio Grande do Sul elaborou seu próprio “Referencial Curricular Gaúcho”, com enfoque nos esforços entre estado e os municípios
gaúchos e suas escolas, um documento especifico para o nosso estado com suas especificidades. Um documento curricular se consolida de
forma territorial e não um engessamento do currículo, entendendo como uma construção social respeitando seus contextos para a garantia da
educação como um bem público e de direito social.
Paraiso do Sul pertence à região de abrangência da 24ª Coordenadoria Regional da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande
do Sul, localizada no município de Cachoeira do Sul. Desde 1993 temos o nosso próprio Conselho Municipal de Educação. A rede Municipal de
Ensino é constituía por níveis de ensino considerados de competência e obrigação da esfera municipal. A educação Infantil e o Ensino
Fundamental. Na educação Especial possuímos profissionais qualificados e itinerantes para atender toda a demanda da rede.
A rede municipal de ensino possuí 8 escolas sendo 3 na zona urbana e 5 na zona rural. Predominância de números de escolas na zona
rural devido o município ser minifundiário baseado na agricultura diversificada. O município é favorecido por estar localizado na parte Sul pela
RST 287, viabilizando o escoamento da produção e favorecendo também a instalação de indústrias. Possuímos uma Escola de Educação
Infantil que atende crianças de 0 a 5 anos de idade. A expansão da educação Infantil no município vem ocorrendo de forma crescente
acompanhando a intensificação da urbanização e da mulher no mercado de trabalho. Deve-se considerar que recentemente as Creches
passam a ser consideradas como instituições educacionais.
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A rede municipal de ensino está atendendo no ano de 2019 aproximadamente 617 alunos, sendo assim distribuídos: Educação Infantil:
191, Anos Iniciais: 252, Anos Finais: 174, a maioria utilizam transporte escolar, a responsabilidade do traslado é da Prefeitura Municipal, está
também atende aos alunos da Rede Estadual de Ensino que são aproximadamente 450 alunos.
Com objetivo de proporcionar melhores condições de trabalho aos professores, instituiu-se um plano de carreira no ano de 2004, que
estabelece regime de trabalho de 25 horas semanais para professores que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental, na educação Infantil,
Educação Especial e, 20 horas para professores dos anos finais do ensino fundamental.
Para desenvolvermos um trabalho de qualidade e com a especificidade de cada educandário, elaborou-se Propostas Pedagógicas e
Regimentos Internos específicos que vem ao encontro da realidade de cada Comunidade Escolar.
A Secretaria Municipal de Educação, mantem dois serviços essenciais para melhor atender às necessidades dos alunos e dos
professores: O Serviço de Supervisão Escolar com o objetivo de acompanhar, assessorar, orientar e avaliar os trabalhos dos professores junto
às suas escolas e alunos e o serviço administrativo, responsável pelo controle do transporte escolar, merenda, pessoal e projetos.
2.

ESCOLAS PARTICIPANTES

Escola Municipal de Educação Infantil Pastora Liane Boeck Schimitt
Localidade: RuaTravessa Lauri Lauro Katzer nº 123
Nome da diretora: Janine Elza Schlesner
Número de alunos: 109
Número de professores: 19
Número de funcionários: 3
Número de estagiários: 10
Filosofia da escola: “Educar para a vida, visando o desenvolvimento integral da criança, baseado em três funções indissociáveis: integrar,
educar e cuidar.”
Escola Municipal de Ensino Fundamental Cristian Gädtke
Localidade: Linha Sinimbu
Nome da diretora: Caroline Fagundes
Número de alunos: 11
Número de professores: 2
Número de funcionários: 1
Número de estagiários: 0
Filosofia da escola: “Educar para a formação integral do indivíduo formando uma pessoa livre, responsável, participativa e consciente de seus
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direitos e deveres.”
Escola Municipal de Ensino Fundamental Gaspar Barreto
Localidade: Linha Astral
Nome da diretora: Gladis Kegler
Número de alunos: 18
Número de professores: 3
Número de funcionários: 1
Número de estagiários: 0
Filosofia da escola: “Educar para a formação integral do indivíduo formando uma pessoa livre, responsável, participativa e consciente de seus
direitos e deveres”.
Escola Municipal de Ensino Fundamental Salgado Filho
Localidade: Linha Contenda
Nome da diretora: Cândida Lüdtke Ferreira
Número de alunos: 21
Número de professores: 2
Número de funcionários: 1
Número de estagiários: 1
Filosofia da escola: “Educar a criança de hoje para não castigar o homem de amanhã.”
Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Max Paulo Schlösser
Localidade: Linha Travessão
Nome do diretor: Amilson Machado da Silva
Número de alunos: 50
Número de professores: 4
Número de funcionários: 1
Número de estagiários: 1
Filosofia da escola: “Traçar caminhos na construção da cidadania”.
Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Célia Milda Schlesner Scheifelbein
Localidade: Boa Vista
Nome da diretora: Gladis Hoppe Friedrich
Número de alunos: 94
Número de professores: 13
Número de funcionários: 2
Número de estagiários: 0
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Filosofia da escola: “Integração: o caminho para o bom desenvolvimento escolar”.
Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Altermann
Localidade: Mangueirinha
Nome da diretora: Tatiane Maus Bernardt
Número de alunos: 170
Número de professores: 22
Número de funcionários: 3
Número de estagiários: 1
Filosofia da escola: “O desejo de fazer algo em prol da educação é a semente que deve ser lançada na escola”.
Escola Municipal de Ensino Fundamental Rodrigues Alves
Localidade: Boa Vista
Nome da diretora: Tatiane Taise Gehrke
Número de alunos: 101
Número de professores: 16
Número de funcionários: 2
Número de estagiários: 0
Filosofia da escola: “Proporcionar ao educando situações que o levem ao desenvolvimento social, crítico e cultural, resgatando valores,
tornando-o capaz de viver e transformar a sua realidade com responsabilidade”.
Escola Estadual de Ensino Fundamental Duque de Caxias
Localidade: Mangueirinha
Nome da diretora: Émerson Luis Orquiz Ferreira
Número de alunos: 74
Número de professores: 12
Número de funcionários: 1
Filosofia da escola: “Educar, orientando para o desenvolvimento integral do ser humano”.
Escola Estadual de Ensino Médio Presidente Afonso Pena
Localidade: Avenida Afonso Pena, 307, Centro
Nome da diretora: Raquel Beskow de Oliveira
Número de alunos: 350
Número de professores: 29
Número de funcionários: 09
Filosofia da escola: “Educar com ética, na paz em favor da humanização”
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3.

APRESENTAÇÃO

Atualmente a BNCC é referência nacional para os sistemas de ensino e para as instituições ou redes escolares públicas e privadas da
Educação Básica, esta deve fundamentar a construção, revisão e implementação dos documentos curriculares e projetos pedagógicos das
redes estaduais e municipais de ensino, contribuindo para a articulação de políticas públicas em educação no âmbito dos entes federados.
Assim, tal construção requer relações de interdependência entre os entes federados, sendo a educação essencial quando pensamos no
bem estar e no futuro de nossas crianças e jovens. Neste contexto a escola precisa ser um espaço permanente de discussão e reflexão, uma
vez que as demandas que se apresentam no cotidiano escolar estão sempre em movimento.
Com o objetivo de proporcionar uma maior qualidade de ensino e construir o Documento Orientador Municipal (DOM) a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura promoveu vários encontros com educadores, integrando a rede Estadual e Municipal de Ensino pertencente
ao território do município. A elaboração deste documento norteador da educação em âmbito Municipal foi fruto de um amplo trabalho
colaborativo e participativo. O DOM caracteriza-se por ser um documento que abrange as aprendizagens essenciais que todos os educandos
devem desenvolver ao longo de seu percurso de formação.
Ademais, o Documento Orientador Municipal (DOM) é um documento muito importante para os profissionais da educação, para
estudantes e para a sociedade em geral. Ele tem como função primordial nortear as aprendizagens que os alunos devem desenvolver nas
escolas, desde a Educação Infantil até a última etapa do Ensino Fundamental. Este documento é formado pelos conteúdos apresentados pela
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), pelo Referencial Curricular Gaúcho (RCG) e complementado pelos conteúdos que abrangem as
especificidades de Paraíso do Sul, englobando uma formação completa para a formação do cidadão paraisense.
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4.

COMPETÊNCIAS

A Base Nacional Comum Curricular tem como fio condutor 10 Competências Gerais a serem desenvolvidas ao longo da Educação
Básica, ou seja, da Educação Infantil ao Ensino Médio. Essas competências visam assegurar aos alunos uma formação integral humanizada.
Esta complexidade das transformações sociais, culturais, tecnológicas, entre outras, têm ampliado a relevância e necessidade de compor outras
competências para além das cognitivas, para isso a formação do educando perpassa ainda pelas competências pessoais e sociais que podem
ser definidas em: autoconsciência, autogestão, consciência social, habilidades de relacionamento e tomada de decisão responsável.
Neste contexto a BNCC apresenta dez competências gerais que devem ser seguidas em todo o território nacional, onde o aluno é
convidado a propor e testar soluções em situações verdadeiras, conectadas à sua realidade local. O estudante também é motivado a interagir,
assumindo um papel mais participativo na sociedade, de forma que ele seja capaz de construir e expor argumentos, expressando seus
princípios e valores.
Em consonância com a BNCC, o Documento Orientador Municipal (DOM) reforça as competências e habilidades locais que deverão ser
articuladas e desenvolvidas dentro de cada área do conhecimento, observando sempre os componentes curriculares que compõe este
documento.
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5.

EDUCAÇÃO ESPECIAL

A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis e etapas da educação. Para promover um ensino de
qualidade o atendimento educacional especializado – AEE, tem como objetivo proporcionar os recursos, serviços e orientações ao longo de
todo o processo de escolarização, sendo que este atendimento deve estar sempre articulado com a proposta pedagógica da escola.
O atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade
que eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas
no AEE diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula, não sendo substitutivas à escolarização, apenas uma complementação e/ou
suplementação a formação dos estudantes com vistas à autonomia e independência no cotidiano escolar.
Do ponto de vista pedagógico, o trabalho com o AEE deve facilitar o acesso ao currículo comum a todos, por meio de estratégias,
materiais, recursos e serviços que permitam ao estudante com deficiência ou altas habilidades/superdotação, participar de todas as atividades
escolares. Entende-se que um currículo facilitado e acessível deve prever, de acordo com as necessidades do estudante, um planejamento de
AEE, estratégias para autonomia, ensino do uso de recursos pedagógicos/tecnológicos, planos para o desenvolvimento de processos
cognitivos; propostas para evolução curricular, entre outras.
Na perspectiva da educação inclusiva, lança um olhar para a singularidade do sujeito dentro do contexto coletivo, oportunizando o que
for necessário para que todos possam aprender, reconhecendo e valorizando as diferenças humanas. Para isso as escolas necessitam garantir
o acesso, a participação, a interação, a autonomia e a inclusão de todos os estudantes.
Deve ser considerado tanto o conhecimento prévio e o nível atual de desenvolvimento do estudante, quanto às possibilidades de
aprendizagens futuras, configurando uma ação pedagógica processual e formativa que analisa o desempenho do estudante em relação ao seu
progresso individual, prevalecendo na avaliação os aspectos qualitativos que indiquem as intervenções pedagógicas do professor. No processo
de avaliação, o professor da sala de aula juntamente com o professor do AEE, devem criar estratégias avaliativas, considerando que alguns
estudantes podem apresentar demandas específicas.
Assim, a educação especial passa a integrar além do Plano Municipal de Educação, o Documento Orientador Municipal de Educação e
a Proposta Pedagógica da Escola regulando e promovendo o atendimento às necessidades educacionais específicas de todos os estudantes
de nosso município.
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6. ENSINO FUNDAMENTAL

O Ensino Fundamental, segunda etapa da Educação Básica, é composto pelos Anos Iniciais (faixa etária de 6 a 10 anos) e
pelos anos finais (faixa etária de 11 a 14 anos). É ofertado prioritariamente pelos municípios (LDB, 1996, Artigo 11, inciso V), em
colaboração com os Estados, respeitada as distribuições proporcionais das responsabilidades e dos recursos financeiros em cada uma
das esferas do Poder Público (LDB, 1996, Artigo 10, Inciso II).
Os Anos Iniciais são a continuidade da Educação Infantil, e tem como finalidade atender aos interesses e necessidades das
crianças que são peculiares nesta faixa etária, visando desenvolver ao máximo suas capacidades e potencialidades. Traz mudanças no
que se refere a rotina escolar e, apesar de algumas diferenças, temos por compromisso, desde a Educação Infantil realizar ações que
visem a formação integral do aluno.
O Ensino Fundamental dos Anos Finais, traz o aprendizado dos conteúdos sistematizados e sua aplicação possível (prática ou
abstrata) no cotidiano, construindo conhecimentos de forma global. Entendemos que formar o aluno globalmente seja desenvolver
habilidades e competências que o tornem apto a participar de forma crítica, criativa e autônoma na vida social, aprendendo conteúdos,
compreendendo informações, sendo extremamente atuante na construção do conhecimento.
Para a construção do Documento Orientador Municipal da Educação (DOM), os conteúdos do Ensino Fundamental estão
organizados em blocos, com o objetivo de favorecer o desenvolvimento das habilidades e competências necessários para a formação do
educando. Estas foram determinadas em nível federal na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em nível Estadual no Referencial
Curricular Gaúcho (RCG) e no município estão no Documento Orientador Municipal da Educação
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7. LÍNGUA PORTUGUESA
O componente Língua Portuguesa integra a Área de Linguagens e tem como proposta levar os alunos a aprendizagens relacionadas à
ampliação da participação em práticas inseridas nos mais diversos campos da atividade humana. Para tanto, concebe a língua como uma forma de
interação humana.
O processo de aquisição da língua escrita pelo aluno faz-se necessário a fim de conhecer a estrutura da Língua Portuguesa padrão, para
saber diferenciar e usar as habilidades linguísticas de acordo com o contexto.
Nos anos iniciais o aluno ingressa no mundo da língua escrita, e para que esta seja efetiva e relevante o conhecimento perpassa por três
etapas: introduzir, significa levar o aluno a se familiarizar com conteúdos e conhecimentos, ou retomar, eventualmente, quando se tratar de
conceitos ou capacidades já dominadas ou consolidadas anteriormente; aprofundar, indica trabalhar sistematicamente para favorecer o
desenvolvimento da aprendizagem dos alunos e na etapa final consolidar, que visa concretizar os avanços em seus conhecimentos e capacidades,
tornando o conhecimento realmente efetivo na vida cotidiana.
Nos anos finais, faz-se necessário consolidar algumas competências específicas da Língua Portuguesa padrão para o domínio das
linguagens, que são:


Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso,

reconhecendo-a como meio de construção de identidades.


Ler, escutar, produzir textos orais, escritos, 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, sentimentos e continuação do aprendizado.


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.


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.


Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e sistema de ideias.



Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetivos, interesses e projetos pessoais (estudo, formação pessoal,

entretenimento, pesquisa, trabalho etc.).
Enfim,

à Língua Portuguesa compete, portanto, proporcionar aos educandos experiências que contribuam para a ampliação dos

conhecimentos, possibilitando, por meio da linguagem, a participação significativa e crítica nas diversas práticas que permeiam e constituem a
performance dos falantes de língua portuguesa.
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ENSINO FUNDAMENTAL
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA
ANO/
FAIXA

CAMPOS DE
ATUAÇÃO

1º

TODOS OS CAM
POS DE
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE LINGUAGEM

1ºANO
OBJETOS DE CONHECIMENTO
HABILIDADES BNCC
(EF01LP01) Reconhecer que
textos são lidos e escritos da
esquerda para a direita e de
cima para baixo da página.
(EF01LP02) Escrever,
espontaneamente ou por ditado,
palavras e frases de forma
alfabética– usando
letras/grafemas que representem
fonemas.

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Protocolos de leitura

Escrita (compartilhada e autônoma)

Correspondên cia fonemagrafema

Escrita (compartilhada e autônoma)

Construção do sistema alfabético
/ Convenções da escrita

(EF01LP03) Observar escritas
convencionais, comparando-as
às suas produções escritas,
percebendo semelhanças e
diferenças.

Análise linguística /semiótica
(Alfabetização)

Conhecimento do alfabeto do
português do Brasil

(EF01LP04) Distinguir as letras
do alfabeto de outros sinais
gráficos.

Análise linguística /semiótica
(Alfabetização)

Construção do sistema
alfabético

Análise linguística /semiótica
(Alfabetização)

Construção do sistema
alfabético e da ortografia

(EF01LP05) Reconhecer o
sistema de escrita alfabética
como representação dos sons
da fala.
(EF01LP06) Segmentar
oralmente palavras em sílabas.

Análise linguística /semiótica
(Alfabetização)

Construção do sistema
alfabético e da ortografia

(EF01LP07) Identificar fonemas
e sua representação por letras.

Análise linguística /semiótica
(Alfabetização)

Construção do sistema alfabético
e da ortografia

(EF01LP08) Relacionar
elementos sonoros (sílabas,

HABIL
PARA
SUL

HABILIDADES RS
(EF01LP01RS-1) Perceber o
funcionamento do processo de
leitura, sabendo a direção em que
se lê e escreve.
(EF01LP02RS-1) Diferenciar letra
de número e de desenhos.
(EF01LP02RS-2) Utilizar letras na
escrita das palavras. (EF01LP02RS3) Reconhecer e escrever o próprio
nome. (EF01LP02RS-4) Organizar
palavras e imagens de acordo com
a ordem alfabética.
(EF01LP03RS-1) Identificar
semelhanças e diferenças entre
palavras com escritas distintas.
(EF01LP03RS-2) Identificar e
comparar o número de letras e de
sílabas das palavras.
(EF01LP04RS-1) Identificar em um
texto a diferença entre letras,
números e sinais de pontuação.
(EF01LP05RS-1) Compreender que
o que está escrito se pode ler e o
que se fala pode escrever usando
as letras.
(EF01LP06RS-1) Identificar sílabas
de palavras ouvidas e/ou lidas.
(EF01LP06RS-2) Perceber que há
sílabas mais fortes na palavra.
(EF01LP07RS-1) Compreender que
cada letra pode representar um som
e assim se formam as palavras.
(EF01LP08RS-1) Perceber que
determinada parte de uma palavra
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fonemas, partes de palavras)
com sua representação escrita.

Análise linguística /semiótica
(Alfabetização)

Construção do sistema alfabético
e da ortografia

Análise linguística /semiótica
(Alfabetização)

Conhecimento do alfabeto do
português do Brasil

Análise linguística /semiótica
(Alfabetização)

Conhecimento das diversas
grafias do alfabeto/ Acentuação

Análise linguística /semiótica
(Alfabetização)

Segmentação de
palavras/Classificação de
palavras por número de sílabas

Análise linguística /semiótica
(Alfabetização)

Construção do sistema alfabético

Análise linguística /semiótica
(Alfabetização)

Pontuação

Análise linguística /semiótica
(Alfabetização)

Sinonímia e
antonímia/Morfologia/Pontuação

(EF01LP09) Comparar palavras,
identificando semelhanças e
diferenças entre sons de sílabas
iniciais, mediais e finais.
(EF01LP10) Nomear as letras
do alfabeto e recitá-lo na ordem
das letras.

(EF01LP11) Conhecer,
diferenciar e relacionar letras em
formato imprensa e cursiva,
maiúsculas e minúsculas.
(EF01LP12) Reconhecer a
separação das palavras, na
escrita, por espaços em branco.

(EF01LP13) Comparar palavras,
identificando semelhanças
e
diferenças entre sons de sílabas
iniciais, mediais e finais.
(EF01LP14) Identificar outros
sinais no texto além das letras,
como pontos finais, de
interrogação e exclamação e
seus efeitos na entonação.
(EF01LP15) Agrupar palavras
pelo critério de aproximação de
significado (sinonímia) e separar
palavras pelo critério de
oposição de significado

tem um som específico, que é
formado por letras ou por um grupo
de letras.
(EF01LP08RS-2) Relacionar o
fonema a letras ou a um grupo de
letras correspondentes.

(EF01LP10RS-1) Relacionar as
letras do alfabeto à inicial do seu
nome.
(EF01LP10RS-2) Perceber que as
vogais estão presentes em todas as
sílabas da Língua Portuguesa.

(EF01LP12RS-1) Compreender a
orientação e o alinhamento da
escrita, percebendo o espaçamento
entre as palavras.
(EF01LP12RS-2) Compreender a
função da segmentação de espaços
em branco, na delimitação de
palavras em textos escritos
(consciência de palavras).
(EF01LP13RS-1) Perceber, nas
palavras, semelhanças e diferenças
entre sons de sílabas iniciais,
mediais e finais.
(EF01LP14RS-1) Perceber, na
leitura, o efeito de sentido do uso da
pontuação no texto.
(EF01LP14RS-2) Relacionar o sinal
de pontuação mais adequado com a
intenção de significação.
(EF01LP15RS-1) Entender o
significado de algumas palavras
para poder separá- las em grupo
pelo critério de oposição.
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(antonímia).

1º

CAMPO DA
VIDA
COTIDIANA

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Compreensão em leitura

Escrita (compartilhada e autônoma)

Escrita autônoma e
compartilhada

Escrita (compartilhada e autônoma)

Escrita autônoma e
compartilhada

Oralidade

Produção de texto oral

(EF01LP16) Ler e compreender,
em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor,
quadras, quadrinhas, parlendas,
trava- línguas, dentre outros
gêneros do campo da vida
cotidiana, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto e
relacionando sua forma de
organização à sua finalidade.
(EF01LP17) Planejar e produzir,
em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor,
listas, agendas, calendários,
avisos, convites, receitas,
instruções de montagem e
legendas para álbuns, fotos ou
ilustrações (digitais ou
impressos), dentre outros
gêneros do campo da vida
cotidiana, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto/ finalidade do
texto.
(EF01LP18) Registrar, em
colaboração com os colegas e
com a ajuda do professor,
cantigas, quadras, quadrinhas,
parlendas, trava-línguas, dentre
outros gêneros do campo da vida
cotidiana, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto/finalid ade do
texto.
(EF01LP19) Recitar parlendas,
quadras, quadrinhas, travalínguas, com entonação
adequada e observando as
rimas.

(EF01LP16RS-1) Compreender e
conhecer o repertório de textos de
tradição oral como parlendas,
quadrinhas, adivinhas, com diversos
gêneros textuais.

(EF01LP17RS-1) Conhecer os usos
e funções sociais da escrita, tendo
acesso a diferentes gêneros do
campo da vida cotidiana.
(EF01LP17RS-2) Reconhecer as
características estruturais e gráficas
de cada gênero.

(EF01LP18RS-1) Identificar e
escrever na ordem os versos,
relacionando o que é falado com o
escrito.

(EF01LP19RS-1) Criar, recitar,
dramatizar e inventar parlendas,
quadras, quadrinhas, trava-línguas,
com entonação adequada e
observando as rimas.
(EF01LP19RS-2) Recontar histórias
conhecidas, recuperando algumas
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características da linguagem do
texto lido pelo professor.

1º

CAMPO DAS
PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA

Análise linguística/semió tica
(Alfabetização)

Forma de composição do texto

Escrita
(compartilhada e autônoma)

Escrita compartilhada

Escrita (compartilhada e autônoma)

Produção de textos

(EF01LP20) Identificar e
reproduzir, em listas, agendas,
calendários, regras, avisos,
convites, receitas, instruções de
montagem e legendas para
álbuns, fotos ou ilustrações
(digitais ou impressos), a
formatação e diagramação
específica de cada um desses
gêneros.
(EF01LP21) Escrever, em
colaboração com os colegas e
com a ajuda do professor, listas
de regras e regulamentos que
organizam a vida na comunidade
escolar, dentre outros gêneros
do campo da atuação cidadã,
considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto
do texto.
(EF01LP22) Planejar e produzir,
em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor,
diagramas, entrevistas,
curiosidades, dentre outros
gêneros do campo investigativo,
digitais ou impressos,
considerando a situação
comunicativa e o
tema/assunto/finalid ade do
texto.

(EF01LP20RS-1) Reconhecer na
leitura as características gráficas
que constituem cada gênero.
(EF01LP20RS-2) Produzir, com
colaboração do professor, legendas
para fotos de família, palavraschaves para ilustrações.

(EF01LP21RS-1) Compreender e
valorizar o uso da escrita com
diferentes funções e diferentes
gêneros textuais.

(EF01LP22RS-1) Utilizar letras na
escrita das palavras respeitando a
hipótese de escrita do estudante.
(EF01LP22RS-2) Escrever palavras
estabelecendo correspondências
entre as letras e seu valor sonoro,
mesmo omitindo, mudando a ordem
ou trocando letras.
(EF01LP22RS-3) Usar
conhecimentos sobre as
características estruturais de
bilhetes, das cartas e e-mails ao
produzir um texto, respeitando a
hipótese de escrita do estudante.
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1º

1º, 2º

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Oralidade

Planejamento de texto oral
Exposição oral

Análise linguística /semiótica
(Alfabetização)

Forma de composição dos
textos/Adequa ção do texto às
normas escrita

Escrita (compartilhada e autônoma)

Escrita autônoma e
compartilhada

Análise linguística /semiótica
(Alfabetização)

Formas composição de
narrativas de

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Decodificação/ Fluência de
leitura

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Formação de leitor

(EF01LP23) Planejar e produzir,
em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor,
entrevistas, curiosidades, dentre
outros gêneros do campo
investigativo, que possam ser
repassados oralmente por meio
de ferramentas digitais, em
áudio ou vídeo, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.
(EF01LP24) Identificar e
reproduzir, em enunciados de
tarefas escolares, diagramas,
entrevistas, curiosidades, digitais
ou impressos, a formatação e
diagramação específica de cada
um desses gêneros, inclusive
em suas versões orais.
(EF01LP25) Produzir, tendo o
professorncomo escriba,
recontagens de histórias lidas
pelo professor, histórias
imaginadas ou baseadas em
livros de imagens, observando a
forma de composição de textos
narrativos (personagens, enredo,
tempo e espaço).
(EF01LP26) Identificar
elementos de uma narrativa lida
ou escutada, incluindo
personagens, enredo, tempo e
espaço.
(EF12LP01) Ler palavras novas
com precisão na decodificação,
no caso de palavras de uso
frequente, ler globalmente, por
memorização.

(EF12LP02) Buscar, selecionar
e ler, com a mediação do
professor (leitura compartilhada),
textos que circulam em meios

(EF01LP23RS-1) Relatar fatos que
componham episódios cotidianos,
ainda que com apoio de recursos
e/ou do professor.

(EF01LP24RS-1) Identificar e
produzir, em colaboração com os
colegas, gravações de áudio e
filmagens de entrevistas e
curiosidades.

(EF01LP25RS-1) Escrever textos
introduzindo personagens, mudando
suas características e criando outro
início, meio e fim.
(EF01LP25RS-1) Observar as
histórias e sua formação produzir
frases, palavras, sons.

(EF01LP26RS-1) Elaborar
hipóteses sobre a leitura realizada
pelo professor, criando novo
início/meio/final, introduzindo,
retirando, modificando personagens.
(EF12LP01RS1-1) Ler, com auxílio
do professor, diferentes palavras
com associação de sons iniciais e
finais de nomes e de outros (nomes
de
amigos, parentes, palavras
conhecidas) estabelecendo
a
relação gráfico- sonora que facilite a
memorização.
(EF12LP02RS1-1) Buscar,
selecionar e ler, com a mediação do
professor (leitura compartilhada),
textos que circulam em meios
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Escrita (compartilhada e autônoma)

1º, 2º

CAMPO

DALeitura/escuta
VIDA COTIDIANA

(compartilhada e

impressos ou digitais, de acordo
com as necessidades e
interesses.

impressos ou digitais, de acordo
com as necessidades e interesses,
atribuindo sentido a sua leitura.

Construção do sistema
alfabético/ Estabelecimen to de
relações anafóricas na
referenciação e construção da
coesão

(EF12LP03) Copiar textos
breves, mantendo suas
características e voltando para
o texto sempre que tiver dúvidas
sobre sua distribuição gráfica,
espaçamento entre as palavras,
escrita das palavras e
pontuação.

Compreensão em leitura

(EF12LP04) Ler e
compreender, em colaboração
com os colegas e com a ajuda
do professor ou já com certa
autonomia, listas, agendas,
calendários, avisos, convites,
receitas, instruções de
montagem (digitais ou
impressos), dentre outros
gêneros do campo da vida
cotidiana, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto e
relacionando sua forma de
organização à sua finalidade.
(EF12LP05) Planejar e produzir,
em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor,
(re)contagens de histórias,
poemas e outros textos
versificados (letras de canção,
quadrinhas, cordel), poemas
visuais, tiras e histórias em
quadrinhos, dentre outros
gêneros do campo artísticoliterário, considerando a situação
comunicativa e a finalidade do
texto.

(EF12LP03RS1-1) Copiar e saber
distribuir a escrita na folha em
branco obedecendo ao
espaçamento entre palavras.
Entender a
sequência do texto
nas páginas dos livros e cadernos
(frente e verso, página da esquerda
e página da direita), numeração;
disposição da escrita na página
(margens, parágrafos, espaçamento
entre as partes), como meio de
aperfeiçoar gradativamente sua
forma de registro.
(EF12LP04RS1-1) Ler de forma
colaborativa pequenos textos,
compreendendo o que estão lendo.
(EF12LP04RS1-2) Ler com a ajuda
do professor, fazendo relação de
sentido. (EF12LP04RS1-3) Ler e
compreender com certa autonomia
textos variados, a fim de,
gradativamente, apropriar-se dos
elementos constitutivos desses
gêneros.

autônoma)

Escrita (compartilhada e autônoma)

Escrita compartilhada

(EF12LP05RS1-1) Recontar e
reescrever, com a ajuda do
professor, de forma coletiva,
cantigas de roda, parlendas, travalínguas, versos, provérbios e ditos
populares já lidos e trabalhados na
aula, a fim de, gradativamente,
apropriar-se dos elementos
constitutivos desses gêneros.
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Oralidade

Produção de texto oral

Análise linguística /semiótica
(Alfabetização)

1º, 2º

CAMPO

DALeitura/escuta
VIDA PÚBLICA

Forma de composição do texto

(compartilhada e

Compreensão em leitura

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Compreensão em leitura

autônoma)

(EF12LP06) Planejar e
produzir, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do
professor, recados, avisos,
convites, receitas, instruções de
montagem, dentre outros
gêneros do campo da vida
cotidiana, que possam ser
repassados oralmente por meio
de ferramentas digitais, em
áudio ou vídeo, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do
texto.
(EF12LP07) Identificar e
(re)produzir, em cantiga,
quadras, quadrinhas, parlendas,
trava- línguas e canções, rimas,
aliterações, assonâncias, o ritmo
de fala relacionado ao ritmo e à
melodia das músicas e seus
efeitos de sentido.

(EF12LP08) Ler e
compreender, em colaboração
com os colegas e com a ajuda
do professor, fotolegendas em
notícias, manchetes e lides
em notícias, álbum de fotos
digital noticioso e notícias
curtas para público infantil,
dentre outros gêneros do
campo jornalístico,
considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto
do texto.
(EF12LP09) Ler e compreender,
em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor,
slogans, anúncios publicitários e
textos de campanhas de
conscientização destinados ao

(EF12LP06RS1-1) Usar a
falada diferentes situações
escolares, buscando empregar
variedade linguística adequada,
usando recursos multimídia.

(EF12LP07RS1-1) Identificar e
(re)produzir, em cantigas, quadras,
quadrinhas, parlendas, travalínguas e canções, rimas,
aliterações, assonâncias, o ritmo de
fala relacionado ao ritmo e à
melodia das músicas e seus efeitos
de sentido, de modo a adequar,
progressivamente, seu discurso ao
estilo do gênero, percebendo o
ritmo, afluência e a entonação, por
meio da leiturafeita pelo professor.
(EF12LP08RS1-1) Ler e
compreender, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do
professor, fotolegendas em notícias,
manchetes e lides em notícias,
álbum de fotos digital noticioso e
notícias curtas para público infantil,
dentre outros gêneros do campo
jornalístico, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do
texto, de forma a possibilitar o
contato com esses diferentes textos
e os recursos inerentes a eles.
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público infantil, dentre outros
gêneros do campo publicitário,
considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto
do texto.
Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Compreensão em leitura

Escrita (compartilhada e autônoma)

Escrita compartilhada

Escrita (compartilhada e autônoma)

Escrita compartilhada

Oralidade

Produção de texto oral

(EF12LP10) Ler e compreender,
em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor,
cartazes, avisos, folhetos, regras
e regulamentos que organizam a
vida na comunidade escolar,
dentre outros gêneros do campo
da atuação cidadã, considerando
a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.
(EF12LP11) Escrever, em
colaboração com os colegas e
com a ajuda do professor,
fotolegendas em notícias,
manchetes e lides em notícias,
álbum de fotosdigital noticioso e
notícias curtas para público
infantil, digitais ou impressos,
dentre outros gêneros do campo
jornalístico, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto
(EF12LP12) Escrever, em
colaboração com os colegas e
com a ajuda do professor,
slogans, anúncios publicitários e
textos de campanhas de
conscientização destinados ao
público infantil, dentre outros
gêneros do campo publicitário,
considerando a situação
comunicativa e o tema/
assunto/finalidade do texto.
(EF12LP13) Planejar, em
colaboração com os colegas e
com a ajuda do professor,
slogans e peça de campanha de
conscientização destinada ao

(EF12LP10RS1-1) Compreender a
funcionalidade de textos, tais como
cartazes, avisos, folhetos, regras e
regulamentos, que ajudam a
estabelecer regras em uma
comunidade escolar.

(EF12LP11RS1-1) Construir
coletiva, individualmente, em grupo
e em duplas de palavras, digitais ou
impressos, frases e pequenos textos
significativos, contemplando
diferentes gêneros textuais.

(EF12LP12RS1-1) Escrever e
reescrever textos publicitários,
observando as características e
finalidades dos diferentes gêneros
relativos a esse segmento.

(EF12LP13RS1-1) Perceber e
identificar as diferenças de textos
em relação à imagem visual e à
escrita, no sentido de persuadir o
leitor por meio da propaganda.
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1º, 2º

CAMPO DAS
PRÁTICAS DE
ESTUDO E PES
QUISA

público infantil que possam ser
repassados oralmente por meio
de ferramentas digitais, em
áudio ou vídeo, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto
(EF12LP14) Identificar e
reproduzir, em fotolegendas de
notícias, álbum de fotos digital
noticioso, cartas de leitor (revista
infantil), digitais ou impressos, a
formatação e diagramação
específica de cada um desses
gêneros, inclusive em suas
versões orais.

Análise linguística/semiótica
(Alfabetização)

Forma composição do texto

Análise linguística /semiótica
(Alfabetização)

Forma de composição do texto

(EF12LP15) Identificar a forma
de composição de slogans
publicitários.

Análise linguística /semiótica
(Alfabetização)

Forma de composição do texto

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Compreensão em leitura

(EF12LP16) Identificar e
reproduzir, em anúncios
publicitários e textos de
campanhas de conscientização
destinados ao público infantil
(orais e escritos, digitais ou
formatação e diagramação
específica de cada um desses
gêneros, inclusive o uso de
imagens.
(EF12LP17) Ler e compreender,
em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor,
enunciados de tarefas escolares,
diagramas, curiosidades,
pequenos relatos de
experimentos, entrevistas,

(EF12LP14RS1-1) Identificar e
reproduzir, com a mediação do
professor, em fotolegendas de
notícias, álbum de fotos digital
noticioso, cartas de leitor (revista
infantil), digitais ou impressos, a
formatação e diagramação
específica de cada um desses
gêneros, inclusive em suas versões
orais, a fim de permitir o contato
com as diferentes formas de
composição do texto.
(EF12LP15RS1-1) Entender o
objetivo do slogan, identificando
suas ideias implícitas.
(EF12LP15RS1-2) Identificar a
forma de composição de slogans
publicitários, em parceria com os
colegas e a Mediação do professor,
para que progressivamente
aproprie-se da forma de composição
desses gêneros.
(EF12LP16RS1-1) Compreender
com a ajuda do professor,
características do gênero de texto
produzido e aos objetivos que se
quer alcançar com o texto, para,
assim, apropriar-se,
gradativamente, da forma de
organização desses textos.

(EF12LP17RS1-1) Entender, com
a ajuda do professor, enunciados de
tarefas, de exercícios, assuntos e
temas de gêneros de texto do
campo investigativo
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1º, 2º

1º;
2º;
3º;
4º; 5º

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

TODOS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

verbetes de enciclopédia infantil,
entre outros gêneros do campo
investigativo, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.
(EF12LP18) Apreciar poemas e
outros textos versificados,
observando rimas sonoridades,
jogos de palavras, reconhecendo
seu pertencimento ao mundo
imaginário e sua dimensão de
encantamento, jogo e fruição.

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Apreciação estética/Estilo

Análise linguística /semiótica
(Alfabetização)

Formas composição de textos
poéticos de

(EF12LP19) Reconhecer, em
textos versificados, rimas,
sonoridades, jogos de palavras,
palavras, expressões,
comparações, relacionando-as
com sensações e associações.

Leitura/escuta (compartilhada e

Reconstrução das condições de
produção e recepção textos

(EF15LP01) Identificar a função
social de textos que circulam em
campos da vida social dos quais
participa cotidianamente (a casa,
a rua, a comunidade, a escola) e
nas mídias impressa, de massa
e digital, reconhecendo
para que foram
produzidos, onde circulam, quem
os produziu e a quem se
destinam.
(EF15LP02) Estabelecer
expectativas em relação ao
texto que vai ler
(pressuposições antecipadoras
dos sentidos, da forma e da
função social do texto),
apoiando-se em seus
conhecimentos prévios sobre as
condições de produção e
recepção desse texto, o gênero,
o suporte e o universo temático,

OSautônoma)

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Estratégia de leitura

(EF12LP18RS1-1) Apreciar poemas
e outros
textos versificados,
observando rimas, sonoridades,
jogos de palavras, reconhecendo
seu pertencimento ao mundo
imaginário e sua dimensão de
encantamento, jogo e fruição, a fim
de desenvolver a sensibilidade
estética própria para esses gêneros.
(EF12LP19RS1-1) Perceber, em
textos versificados, rimas,
sonoridades, jogos de palavras,
palavras, expressões,
comparações, relacionando-as
com sensações e associações, de
modo a ser capaz de perceber as
formas de composição dos textos
poéticos.
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bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos,
imagens, dados da própria obra
(índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e
inferências realizadas antes e
durante a leitura de textos,
checando a adequação das
hipóteses realizadas.
(EF15LP03) Localizar
informações explícitas em
textos.

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Estratégia de leitura

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Estratégia de leitura

(EF15LP04) Identificar o efeito
de sentido produzido pelo uso de
recursos expressivos gráficovisuais em textos
multissemióticos.

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Planejamento de texto

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Revisão de textos

(EF15LP05) Planejar, com a
ajuda do professor, o texto que
será produzido, considerando a
situação comunicativa, os
interlocutores (quem
escreve/para quem escreve); a
finalidade ou o propósito
(escrever para quê); a
circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o
portador do texto); a linguagem,
organização e forma do texto e
seu tema, pesquisando em
meios impressos ou digitais,
sempre que for preciso,
informações necessárias à
produção do texto, organizando
em tópicos os dados e as fontes
pesquisadas.
(EF15LP06) Reler e revisar o
texto produzido com a ajuda do
professor e a colaboração dos
colegas, para corrigi- lo e
aprimorá-lo, fazendo cortes,
acréscimos, reformulações,
correções de ortografia e

(EF15LP03RS1-1) Localizar
informações explícitas em textos,
desenvolvendo a compreensão
leitora.
(EF15LP04RS1-1) Compreender
gradativamente o uso de recursos
expressivos gráfico-visuais em
textos multissemióticos,
identificando, o efeito de sentido
produzido pelo seu uso.
(EF15LP05RS1-1) Planejar a
escrita de diferentes gêneros de
textos, considerando a situação
comunicativa dos interlocutores
(quem escreve/para quem
escreve); a finalidade ou o
propósito (escrever para quê); a
circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o
portador do texto); a linguagem,
organização e forma do texto e seu
tema, pesquisando, em meios
impressos ou digitais, sempre que
for preciso, informações
necessárias à produção do texto,
organizando em tópicos os dados e
as fontes
pesquisadas.
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pontuação.

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Edição de textos

(EF15LP07) Editar a versão
final do texto, em colaboração
com os colegas e com a ajuda
do professor, ilustrando, quando
for o caso, em suporte
adequado, manual ou digital.

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Utilização de tecnologia digital

Oralidade

Oralidade pública/ Intercâmbio
conversacional em sala de aula

(EF15LP08) Utilizar software,
inclusive programas de edição
de texto, para editar e publicar
os textos produzidos,
explorando os recursos
multissemióticos disponíveis.
(EF15LP09) Expressar-se em
situações de intercâmbio oral
com clareza, preocupando-se
em ser compreendido pelo
interlocutor e usando a palavra
com tom de voz audível, boa
articulação e ritmo adequado.

Oralidade

Escuta atenta

(EF15LP10) Escutar, com
atenção, falas de professores e
colegas, formulando perguntas
pertinentes ao tema e solicitando
esclarecimentos sempre que
necessário.

Oralidade

Características da conversação
espontânea

(EF15LP11) Reconhecer
características da conversação

(EF15LP07RS-1) Editar a versão
final do texto, em colaboração com
os colegas e com a ajuda do
professor, ilustrando, quando for o
caso, em suporte adequado,
manual ou digital, para apropriar-se
gradativamente dos seus aspectos
estruturantes.
(EF15LP08RS1-1) Digitar textos
produzidos em sala de aula
utilizando todos os recursos
disponíveis.

(EF15LP09RS1-1) Utilizar canais de
comunicação(blogs e redes sociais)
para divulgar os trabalhos
produzidos. (EF15LP09RS-2)
Compreender o que lê, utilizando as
mídias e associando a leitura com a
realidade local.
(EF15LP09RS1-3) Expressar-se em
situações de intercâmbio oral com
clareza, preocupando-se em ser
compreendido pelo interlocutor e
usando a palavra com tom de voz
audível, boa articulação e ritmo
adequado, a fim de demonstrar
clareza e organização nas
exposições orais de ideias.
(EF15LP10RS1-1) Escutar, com
atenção, falas de professores e
colegas, formulando perguntas
pertinentes ao tema e solicitando
esclarecimentos sempre que
necessário, de modo a
compreender que a escuta atenta
contribui para o aprendizado.
(EF15LP11RS1-1) Reconhecer
características da conversação
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espontânea presencial,
respeitando os turnos de fala,
selecionando e utilizando,
durante a conversação, formas
de tratamento adequadas, de
acordo com a situação e a
posição do interlocutor.

1º; 2º;
3º; 4º;
5º

1º;
2º;
3º;
4º; 5º

Oralidade

Aspectos não linguísticos
(paralinguístic os) no ato da fala

(EF15LP12) Atribuir significado
a aspectos não linguísticos
(paralinguísticos) observados
na fala, como direção do olhar,
riso, gestos, movimentos da
cabeça (de concordância ou
discordância), expressão
corporal, tom de voz.

Oralidade

Relato oral/Registro formal e
informal

(EF15LP13) Identificar
finalidades interação oral em
diferentes contextos
comunicativos(solicitar
informações, apresentar
opiniões, informar, relatar
experiências etc.).

CAMPO DA
VIDA
COTIDIANA

Leitura/escuta(compartilhada e
autônoma)

Leitura de imagens em
narrativas visuais

(EF15LP14) Construir o sentido
de histórias em quadrinhos e
tirinhas, relacionando imagens e
palavras e interpretando
recursos gráficos(tipos de
balões, de letras,
onomatopeias).

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Formação do leitor literário

(EF15LP15) Reconhecer que os
textos literários fazem parte do
mundo do imaginário e
apresentam uma dimensão
lúdica, de encantamento,
valorizando-os, em sua
diversidade cultural, como

espontânea presencial, respeitando
os turnos de fala, selecionando e
utilizando, durante a conversação,
formas de tratamento adequadas,
de acordo com a situação e a
posição do interlocutor, de forma a
melhor interagir na vida social e
escolar.
(EF15LP12RS1-1) Perceber e
estabelecer significado a
aspectos não linguísticos
(paralinguísticos) observados na
fala, como direção do olhar, riso,
gestos, movimentos da cabeça (de
concordância ou discordância),
expressão corporal, tom de voz, a
fim de compreender que esses
elementos colaboram com a
produçãonde sentido do texto oral.
(EF15LP13RS1-1) Identificar
finalidades da interação oral em
diferentes contextos
comunicativos(solicitar informações,
apresentar opiniões, informar,
relatar experiências etc.), a fim de
perceber as diferenças entre os
diversos usos da linguagem.
(EF15LP14RS1-1) Atribuir, em
cooperação com os colegas e com
a mediação do professor, o sentido
de histórias em quadrinhos e
tirinhas, relacionando imagens e
palavras e interpretando recursos
gráficos(tipos de balões, de letras,
onomatopeias), para que,
gradativamente, se aproprie da
linguagem utilizada nesses
gêneros.
(EF15LP15RS1-1) Perceber que a
literatura faz parte do mundo do
imaginário e apresenta uma
dimensão lúdica, de encantamento,
assim, valorizando- os, em sua
diversidade cultural, como
patrimônio artístico da humanidade,
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Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Leitura colaborativa e autônoma

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Apreciação estética/Estilo

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Formação do leitor
literário/Leitura multissemiótica

Oralidade

Contagem de histórias

patrimônio artístico da
humanidade.

de modo a contribuir para sua
formação como leitor literário.

(EF15LP16) Ler e
compreender, em colaboração
com os colegas e com a ajuda
do professor e, mais tarde, de
maneira autônoma, textos
narrativos de maior porte, como
contos (populares, de fadas,
acumulativos, de assombração
etc.) e crônicas.
(EF15LP17) Apreciar poemas
visuais e concretos, observando
efeitos de sentido criados pelo
formato do texto na página,
distribuição e diagramação das
letras, pelas ilustrações e por
outros efeitos visuais.
(EF15LP18) Relacionar texto
com ilustrações e outros
recursos gráficos.

(EF15LP16RS1-1) Conhecer e
ampliar a capacidade leitora por
meio de textos narrativos de maior
porte, como contos(populares, de
fadas, acumulativos, de
assombração etc.) e crônicas.

(EF15LP19) Recontar
oralmente, com e sem apoio de
imagem, textos literários lidos
pelo professor.

(EF15LP18RS1-1) Relacionar texto
com ilustrações e outros recursos
gráficos, para que se compreenda,
de forma gradativa, a relação
existente entre os textos imagéticos
e os textos escritos.
(EF15LP19RS1-1) Empregar os
elementos da narrativa (tema,
personagens, espaço, enredo,
marcas linguísticas próprias do
tipo), recontando oralmente, com e
sem apoio de imagem, textos
literários lidos pelo professor.

2º ANO
2º

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Escrita (compartilhada e autônoma)

Construção do sistema
alfabético/ Convenções da
escrita

(EF02LP01) Utilizar, ao produzir
o texto, grafia correta de palavras
conhecidas ou com estruturas
silábicas já dominadas, letras
maiúsculas em início de frases e
em substantivos próprios,
segmentação entre as palavras,
ponto final, ponto de
Interrogação e ponto de

(EF02LP01RS-1) Reconhecer e utilizar
os diferentes tipos de letras, saber
quando usar letra maiúscula e
minúscula, ponto final, de exclamação e
interrogação, de modo a apropriar- se,
gradativamente, das convenções de uso
da linguagem escrita.
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exclamação.

Análise linguística /sem iótica
(Alfabetização)

Construção sistema alfabético e
da ortografia

(EF02LP02) Segmentar palavras
em sílabas e remover e substituir
sílabas iniciais, mediais ou finais
para criar novas palavras

(EF02LP02RS-1) Explorar e identificar
semelhanças e diferenças (número de
letras, letras iniciais, letras finais) entre
palavras.
(EF02LP02RS-2) Formar palavras,
através de acréscimo, troca e supressão
de letras.
(EF02LP03RS-1) Ler e escrever
palavras com correspondências
regulares diretas entre letras e fonemas
(f, v, t, d, p, b) e correspondências
regulares contextuais (c e q; e e o, em
posição átona em final de palavra),
apropriando-se progressivamente da
ortografia.
(EF02LP04RS-1) Ler e escrever
corretamente, de forma gradativa,
palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV,
identificando que existem vogais em
todas as sílabas, explorando sílabas
canônicas e complexas.
(EF02LP05RS-1) Representar e
reconhecer sons nasais (til, m, n) nas
palavras.

Análise linguística /semiótica
(Alfabetização)

Construção sistema alfabético e
da ortografia

Análise linguística /semiótica
(Alfabetização)

Construção do sistema
alfabético e da ortografia

(EF02LP03) Ler e escrever
palavras com correspondências
regulares diretas entre letras e
fonemas (f, v, t, d, p, b) e
correspondências regulares
contextuais (c e q; e e o, em
posição átona em final de
palavra).
(EF02LP04) Ler e escrever
corretamente palavras com
sílabas CV, V, CVC, CCV,
identificando que existem vogais
em todas as sílabas.

Análise linguística /semiótica
(Alfabetização)

Construção do sistema
alfabético e da ortografia

(EF02LP05) Ler e escrever
corretamente palavras com
marcas de nasalidade (til, m, n).

Análise linguística
/semiótica(Alfabetização)

Conhecimento do alfabeto do
português Brasil

(EF02LP06RS-1) Perceber que na
maioria das vezes cada letra pode
representar um som.

Análise linguística /semiótica
(Alfabetização)

Conhecimento das diversas
grafias do alfabeto /Acentuação

(EF02LP06) Perceber o
princípio acrofôniconque opera
nos nomes das letras do
alfabeto.
(EF02LP07) Escrever palavras,
frases, textos curtos nas formas
imprensa e cursiva.

Análise linguística
/semiótica(Alfabetização)

Segmentação de palavras
/Classificação palavras por
número sílabas

(EF02LP08) Segmentar
corretamente as palavras ao
escrever frases e textos.

(EF02LP08RS-1) Segmentar
corretamente as palavras ao escrever
frases e textos.
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2º

CAMPO VIDA
COTIDIANA

Análise linguística /semiótica
(Alfabetização)

Pontuação

(EF02LP09) Usar
adequadamente ponto final,
ponto de interrogação e ponto de
exclamação.

Análise linguística /semiótica
(Alfabetização)

Sinonímia
antonímia/Morfologia/Pontuação

Análise linguística /semiótica
(Alfabetização)

Morfologia

(EF02LP10) Identificar
sinônimos de palavras de texto
lido, determinando a diferença
de sentido entre eles, e formar
antônimos de palavras
encontradas em texto lido pelo
acréscimo do prefixo de negação
in-/im-.
(EF02LP11) Formar o
aumentativo e o diminutivo de
palavras com os sufixos-ão e inho/-zinho.

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Compreensão em leitura

Escrita (compartilhada e autônoma)

Escrita autônoma

Escrita (compartilhada e autônoma)

Escrita autônoma

(EF02LP12) Ler e
compreender com certa
autonomia cantigas, letras de
canção, dentre outros gêneros
do campo da vida cotidiana,
considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto
do texto e relacionando sua
forma de organização à sua
finalidade.
(EF02LP13) Planejar e produzir
bilhetes e cartas, em meio
impresso e/ou digital, dentre
outros gêneros do campo da
vida cotidiana, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto/finali dade do
texto.
(EF02LP14) Planejar e produzir
pequenos relatos de observação
de processos, de fatos, de
experiências pessoais,
mantendo as características
gênero, considerando situação
comunicativa tema/assunto
texto.

(EF02LP09RS-1) Usar adequadamente
ponto final, ponto de interrogação e ponto
de exclamação, a fim de compreender o
efeito de sentido que eles conferem ao
texto.
(EF02LP10RS-1) Identificar sinônimos
de palavras de texto lido, determinando
a diferença de sentido entre eles, e
formar antônimos de palavras
encontradas em texto lido pelo
acréscimo do prefixo de negação in-/im-,
para que, gradativamente, amplie o
campo lexical.
(EF02LP11RS-1) Usar os sufixos -ão einho/-zinho, formando o aumentativo e o
diminutivo, a fim de perceber os efeitos
de sentidos provocados pelos seus usos
nas palavras.
(EF02LP12RS-1) Ler e compreender
com certa autonomia cantigas, letras de
canção, dentre outros gêneros do
Campo da Vida Cotidiana, considerando
a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto e relacionando
sua forma de organização à sua
finalidade, de modo a compreender o
conteúdo presente nesses gêneros
discursivos.
(EF02LP13RS-1) Planejar e produzir
bilhetes e cartas, em meio impresso e/ou
digital, dentre outros gêneros do Campo
da Vida Cotidiana, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto/finalid ade do texto, a fim
de demonstrar autonomia na produção
desses gêneros.
(EF02LP14RS-1) Escrever sobre
experiências cotidianas. (EF02LP14RS2) Planejar e produzir pequenos relatos
de observação de processos, de fatos,
de experiências pessoais, mantendo as
características do gênero, considerando
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CAMPO

Oralidade

Produção de texto oral

Análise linguística /sem iótica
(Alfabetização)

Forma de composição do texto

Análise linguística
/semiótica(Alfabetização)

Forma composição texto

Escrita (compartilhada e autônoma)

Escrita compartilhada

Oralidade

Produção de texto oral

(EF02LP15) Cantar cantigas e
canções, obedecendo ao ritmo e
à melodia.
(EF02LP16) Identificar e
reproduzir, em bilhetes, recados,
avisos, cartas, e- mails, receitas
(modo de fazer), relatos (digitais
ou impressos), a formatação e
diagramação específica de cada
um desses gêneros.
(EF02LP17) Identificar e
reproduzir, em relatos de
experiências pessoais, a
sequência dos fatos, utilizando
expressões que marquem a
passagem do tempo (“antes”,
“depois”, “ontem”, “hoje”,
“amanhã”, “outro dia”,
“antigamente”, “há muito tempo”
etc.), e o nível de
informatividade necessário.
(EF02LP18) Planejar e produzir
cartazes e folhetos para divulgar
eventos da escola ou da
comunidade, utilizando
linguagem persuasiva e
elementos textuais e visuais
(tamanho da letra, leiaute,
imagens) adequados ao gênero,
considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto
do texto.
(EF02LP19) Planejar e produzir,
em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor,
notícias curtas para público
infantil, para compor jornal
falado que possa ser repassado
oralmente ou em meio digital, em
áudio ou vídeo, dentre outros
gêneros do campo jornalístico,
considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto
do texto.

(EF02LP15RS-1) Perceber a sonoridade
presente em cantigas e canções.
(EF02LP16RS-1) Ler, produzir e formatar
bilhetes, recados, avisos, cartas, e-mails,
receitas (modo de fazer), relatos (digitais
ou impressos), utilizando a formatação e
diagramação específica de cada um
desses gêneros, de modo a apreender
gradativamente a estrutura, a composição
e o estilo de cada um.
(EF02LP17RS-1) Localizar no texto
marcas de sequência lógico-temporal
(início meio e fim; presente, passado,
futuro).

(EF02LP18RS-1) Entender, planejar e
produzir textos de gêneros de divulgação
de eventos, valendo-se de linguagem
persuasiva e de recursos visuais.

(EF02LP19RS-1) Planejar e produzir, em
colaboração com os colegas e com ajuda
do professor, textos do domínio
jornalístico, para que possam ser
oralizados.
(EF02LP19RS-2) Ter clareza na
exposição de ideias.
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2º

CAMPO DAS
PRÁ TICAS DE
ESTUDO E PES
QUISA

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Imagens analíticas em textos

(EF02LP20) Reconhecer a
função de textos utilizados para
apresentar informações
coletadas em atividades de
pesquisa (enquetes, pequenas
entrevistas, registros de
experimentações).

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Pesquisa

Escrita (compartilhada e autônoma)

Produção

Escrita (compartilhada e autônoma)

Escrita autônoma

(EF02LP21) Explorar, com a
mediação do professor, textos
informativos de diferentes
ambientes digitais de pesquisa,
conhecendo suas possibilidades.
(EF02LP22) Planejar e produzir,
em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor,
pequenos relatos de
experimentos, entrevistas,
verbetes de enciclopédia infantil,
dentre outros gêneros do campo
investigativo, digitais ou
impressos, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto/finali dade do
texto.
(EF02LP23) Planejar e produzir,
com certa autonomia, pequenos
registros de observação de
resultados de pesquisa,
coerentes com um tema
investigado.

Oralidade

Planejamento de texto oral
Exposição oral

(EF02LP24) Planejar e produzir,
em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor,
relatos de experimentos,
registros de observação,
entrevistas, dentre outros
gêneros do campo investigativo,
que possam ser
repassados oralmente por meio
de ferramentas digitais, em
áudio ou vídeo, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto/ finalidade do

(EF02LP20RS-1) Reconhecer a função
de textos utilizados para apresentar
informações coletadas em atividades de
pesquisa (enquetes, pequenas
entrevistas, registros de
experimentações), para,
progressivamente, reconhecer a função
das atividades de pesquisa.
(EF02LP21RS-1) Realizar
progressivamente pesquisas, por meio
da exploração de textos informativos em
diferentes mídias.
(EF02LP22RS-1) Planejar e produzir, em
colaboração com os colegas e com a
ajuda do professor, pequenos relatos de
experimentos, entrevistas, verbetes de
enciclopédia infantil, dentre outros
gêneros do campo investigativo, digitais
ou impressos, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto/finalid ade
do texto, a fim de, gradativamente,
produzir sozinhos este tipo de texto.

(EF02LP23RS-1) Perceber, planejar e
produzir, com certa autonomia, pequenos
registros de observação de resultados de
pesquisa, coerentes com um tema
investigado, a fim de manter a adequação
ao tema e produzir com gradativa
autonomia.
(EF02LP24RS-1) Planejar e produzir,
progressivamente, relatos, registros e
entrevistas.
(EF02LP24RS-1) Perceber a finalidade
do texto e planejar textos orais com
progressiva autonomia.

29

texto.

2º

2º

1º, 2º

CAMPO
ARTÍSTICOLITE RÁRIO

CAMPO
ARTÍSTICO-LITE
RÁRIO

TODOS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise linguística /sem iótica
(Alfabetização)

Forma de composição dos
textos/Adequaç ão do texto às
normasde escrita

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Formação do leitor literário

Escrita (compartilhada e autônoma)

Escrita autônoma e
compartilhada

Análise linguística /semiótica
(Alfabetização)

Formas de composição de
narrativas

Análise linguística /sem iótica
(Alfabetização)

Formas de Composição de
textos poéticos visuais

Leitura/escuta (compartilhada e

Decodificação /Fluência de
leitura

OS autônoma)

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Formação de leitor

(EF02LP25) Identificar e
reproduzir, em relatos de
experimentos, entrevistas,
verbetes de enciclopédia infantil,
digitais ou impressos, a
formatação e diagramação
específica de cada um desses
gêneros, inclusive em suas
versões orais.
(EF02LP26) Ler e compreender,
com certa autonomia, textos
literários, de gêneros variados,
desenvolvendo o gosto pela
leitura.
(EF02LP27) Reescrever textos
narrativos literários lidos pelo
professor.
(EF02LP28) Reconhecer o
conflito gerador de uma narrativa
ficcional e sua resolução, além
de palavras, expressões e frases
que caracterizam personagens e
ambientes.
(EF02LP29) Observar, em
poemas visuais, o formato do
texto na página, as ilustrações e
outros efeitos visuais.
(EF12LP01) Ler palavras novas
com precisão na decodificação,
no caso de palavras de uso
frequente, ler globalmente, por
memorização.

(EF12LP02) Buscar, selecionar
e ler, com a mediação do
professor (leitura compartilhada),
textos que circulam em meios
impressos ou digitais, de acordo

(EF02LP25RS-1) Conhecer e apropriarse progressivamente da composição e
estilo dos gêneros relatos de
experimentos, entrevistas, verbetes de
enciclopédia infantil, digitais ou
impressos.

(EF02LP27RS-1) Reescrever textos
narrativos literários lidos pelo professor,
de modo a promover progressivo domínio
da escrita.
(EF02LP28RS-1) Demonstrar
progressivo domínio dos elementos que
compõem a narrativa.

(EF02LP29RS-1) Apropriar-se
gradativamente da composição dos
textos poéticos.
(EF12LP01RS2-1) Ler, com auxílio do
professor, diferentes palavras com
associação de sons iniciais e finais de
nomes e de outros(nomes de amigos,
parentes, palavras conhecidas),
estabelecendo a relação gráfico- sonora
que favoreça a memorização e a
aquisição da fluência na leitura.
(EF12LP02RS2-1) Buscar, selecionar e
ler, com a mediação do professor (leitura
compartilhada), textos que circulam em
meios impressos ou digitais, de acordo
com as necessidades e interesses.
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com as necessidades e
interesses.

1º, 2º

CAMPO VIDA
COTIDIANA

DA

Escrita (compartilhada e autônoma)

Construção do sistema alfabético
/Estabelecimento de relações
anafóricas na referenciação e
construção da coesão

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Compreensão em leitura

Escrita (compartilhada e autônoma)

Escrita compartilhada

Oralidade

Produção de texto oral

(EF12LP03) Copiar textos
breves, mantendo suas
características e voltando para o
texto sempre que tiver dúvidas
sobre sua distribuição gráfica,
espaçamento entre as palavras,
escrita das palavras e
pontuação.
(EF12LP04) Ler e
compreender, em colaboração
com os colegas e com a ajuda
do professor ou já com certa
autonomia, listas, agendas,
calendários, avisos, convites,
receitas, instruções de
montagem (digitais ou
impressos), dentre outros
gêneros do campo da vida
cotidiana, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto e
relacionando sua forma de
organização à sua finalidade.
(EF12LP05) Planejar e produzir,
em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor,
(re)contagens de histórias,
poemas e outros textos
versificados (letras de canção,
quadrinhas, cordel), poemas
visuais, tiras e histórias em
quadrinhos, dentre outros
gêneros do campo artísticoliterário, considerando a situação
comunicativa e a finalidade do
texto.
(EF12LP06) Planejar e produzir,
em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor,
recados, avisos, convites,
receitas, instruções de

(EF12LP02RS2-2) Atribuir sentido à
leitura, para possibilitar contato com
diferentes textos, assim ampliar o
vocabulário.
(EF12LP03RS2-1) Copiar textos breves e
distribuir a escrita na folha em branco,
obedecendo ao espaçamento entre
palavras, utilizando a pontuação
adequada.

(EF12LP04RS2-1) Ler e compreender
listas, agendas, calendários, avisos,
convites, receitas, instruções de
montagem (digitais ou impressos),
dentre outros gêneros do campo da
vida cotidiana, identificando as relações
de sentido e a finalidade de cada texto.
(EF12LP04RS2-2) Relacionar
progressivamente os elementos
inerentes a cada gênero, para auxiliar na
compreensão leitora.

(EF12LP05RS2-1) Recontar, reescrever
e dramatizar cantigas de roda, parlendas,
trava-línguas, versos, provérbios e ditos
populares, já lidas e trabalhas na aula.
(EF12LP05RS2-2) Perceber os
elementos constitutivos desses gêneros.

(EF12LP06RS2-1) Produzir e transmitir,
por
meio de ferramentas digitais,
gêneros de texto tais como recados,
avisos, convites, receitas, entre outros.
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Análise linguística /semiótica
(Alfabetização)

Forma de composição do texto

1º, 2º

CAMPO VIDA
PÚBLICA

1º, 2º

CAMPO DAS
PRÁTICAS DE
ESTUDO E PES
QUISA

Leitura /escuta (compartilhada e
autônoma)

Compreensão em leitura

1º, 2º

CAMPO
ARTÍSTICO-LITE
RÁRIO

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Apreciação estética/Estilo

DA

Análise linguística /semiótica
(Alfabetização)

montagem, dentre outros
gêneros do campo da vida
cotidiana, que possam ser
repassados oralmente por meio
de ferramentas digitais, em
áudio ou vídeo, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.
(EF12LP07) Identificar e
(re)produzir, em cantiga,
quadras, quadrinhas, parlendas,
trava-

(EF12LP16) Identificar e
reproduzir, em anúncios
publicitários e textos de
campanhas de conscientização
destinados ao público
infantil(orais e escritos, digitais
ou impressos), a formatação e
diagramação específica de cada
um
desses gêneros,
inclusive o uso de imagens.
(EF12LP17) Ler e compreender,
em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor,
enunciado de tarefas escolares,
diagramas, curiosidades,
pequenos relatos de
experimentos, entrevistas,
verbetes de enciclopédia infantil,
entre outros gêneros do campo
investigativo, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.
(EF12LP18) Apreciar poemas e
outros textos versificados,
observando rimas, sonoridades,
jogos de palavras, reconhecendo
seu pertencimento ao mundo
imaginário e sua dimensão de
encantamento, jogo e fruição.

(EF12LP07RS2-1) Ler e reproduzir
progressivamente o ritmo, a fluência e a
entonação da leitura em cantigas,
composição desses gêneros.
(EF12LP15RS2-2) Entender o objetivo e
a função do slogan. (EF12LP015RS2-3)
Identificar ideias Implícitas nos slogans.
(EF12LP16RS2-1) Conhecer e utilizar,
gradativamente, as formas de
organização de anúncios publicitários e
textos de campanhas de conscientização
destinados ao público infantil (orais e
escritos, digitais ou impressos).

(EF12LP17RS2-1) Ler e entender, com a
ajuda do professor, enunciados de
tarefas, de exercícios, assuntos e temas
escolares, diagramas, curiosidades,
pequenos relatos de experimentos,
entrevistas, verbetes de enciclopédia
infantil, entre outros gêneros do campo
investigativo.
(EF12LP17RS2-2) Identificar o tema do
texto.

(EF12LP18RS2-1) Apreciar poemas e
outros textos versificados, observando
rimas, sonoridades, jogos de palavras,
reconhecendo seu pertencimento
ao mundo imaginário e sua
dimensão de encantamento, jogo e
fruição.
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1º;
2º;
3º;
4º; 5º

TODOS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise linguística /semiótica
(Alfabetização)

Formas de composição de textos
poéticos

(EF12LP19) Reconhecer, em
textos versificados, rimas,
sonoridades, jogos de palavras,
palavras, expressões,
comparações, relacionando-as
com sensações e associações.

Leitura/escuta (compartilhada e

Reconstrução das condições de
produção e recepção de textos

(EF15LP01) Identificar a função
social de textos que circulam
em campos da vida social dos
quais participa cotidianamente
(a casa, a rua, a comunidade, a
escola) e nas mídias impressa,
de massa e digital,
reconhecendo para que foram
produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se
destinam.
(EF15LP02) Estabelecer
expectativas em relação ao texto
que vai ler(pressuposições
antecipadoras dos sentidos, da
forma e da função social do
texto), apoiando-se em seus
conhecimentos prévios sobre as
condições de produção e
recepção desse texto, o gênero,
o suporte e o universo temático,
bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos,
imagens, dados da própria
obra(índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e
inferências realizadas antes e
durante a leitura de textos,
checando a adequação das
hipóteses realizadas.
(EF15LP03) Localizar
informações explícitas em
textos.

OS autônoma)

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

1º; 2º;
3º; 4º;
5º

TODOS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Estratégia de leitura

Estratégia de leitura

(EF12LP19RS2-1) Perceber e
reconhecer, em textos versificados,
rimas, sonoridades, jogos de palavras,
palavras, expressões, comparações,
relacionando-as com sensações e
associações.
(EF12LP19RS2-2) Perceber as formas
de composição dos textos poéticos.
(EF15LP01RS2-1) Identificar a função
social de textos que circulam em campo
da vida social dos quais participa
cotidianamente (a casa, a rua, a
comunidade, a escola) e nas mídias
impressa, de massa e digital, de modo a
reconhecer seu contexto de produção:
para que foram produzidos, onde
circulam, quem os produziu e a quem se
destinam.
(EF15LP02RS2-1) Pesquisar e
observar recursos visuais envolvendo
escrita na comunidade, redes sociais,
reportagens de jornais, folhetos etc.

(EF15LP03RS2-1) Identificar linguagem
verbal e não verbal.
(EF15LP03RS2-2) Localizar
informações explícitas em textos, como
requisito básico para a compreensão
leitora.
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Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Estratégia de leitura

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Planejamento de texto

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Revisão de textos

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Edição de textos

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Utilização de tecnologia digital

(EF15LP04) Identificar o efeito
de sentido produzido pelo uso de
recursos expressivos gráficovisuais em textos
multissemióticos.
(EF15LP05) Planejar, com a
ajuda do professor, o texto que
será produzido, considerando a
situação comunicativa, os
interlocutores (quem
escreve/para quem escreve); a
finalidade ou o propósito
(escrever para quê); a circulação
(onde o texto vai circular); o
suporte (qual é o portador do
texto); a linguagem, organização
e forma do texto e seu tema,
pesquisando em meios
impressos ou digitais, sempre
que for preciso, informações
necessárias à produção do texto,
organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.
(EF15LP06) Reler e revisar o
texto produzido com a ajuda do
professor e a colaboração dos
colegas, para corrigi-lo e
aprimorá-lo, fazendo cortes,
acréscimos, reformulações,
correções de ortografia e
pontuação.
(EF15LP07) Editar a versão
final do texto, em colaboração
com os colegas e com a ajuda
do professor, ilustrando, quando
for o caso, em suporte
adequado, manual ou digital.

(EF15LP08) Utilizar software,
inclusive programas de edição
de texto, para editar e publicar os
textos produzidos, explorando os
recursos multissemióticos
disponíveis.

(EF15LP04RS2-1) Perceber o efeito de
sentido de imagens em textos.

(EF15LP05RS2-1) Entender e planejar
como se produz um texto, considerando
a situação comunicativa.
(EF15LP05RS2-2) Identificar quem
escreve/para quem escreve;
finalidade/propósito; local de circulação
dos textos.

(EF15LP07RS2-1) Editar a versão final
do texto, em colaboração com os
colegas e com a ajuda do professor,
ilustrando, quando for o caso, em
suporte adequado, manual ou digital,
para apropriar-se gradativamente dos
aspectos estruturantes
dos
gêneros discursivos.
(EF15LP08RS2-1) Digitar textos
produzidos em sala de aula, utilizando
todos os recursos disponíveis.
(EF15LP08RS2-2) Utilizar canais de
comunicação (blogs e redes sociais) para
disseminar os trabalhos produzidos.
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Oralidade

Oralidade pública /Intercâmbio
conversacional em sala de aula

Oralidade

Escuta atenta

Oralidade

Características da conversação
espontânea

Oralidade

Aspectos não linguísticos
(paralinguísticos) no ato da fala

Oralidade

Relato oral/Registro formal e
informal

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Leitura imagens narrativas
visuais de

(EF15LP09) Expressar-se em
situações de intercâmbio oral
com clareza, preocupando-se
em ser compreendido pelo
interlocutor
e usando a
palavra com tom de voz
articulação e ritmo adequado.
(EF15LP10) Escutar, com
atenção, falas de professores e
colegas, formulando perguntas
pertinentes ao tema e solicitando
esclarecimentos sempre que
necessário.
(EF15LP11) Reconhecer
características da conversação
espontânea presencial,
respeitando os turnos de fala,
selecionando e utilizando,
durante a conversação, formas
de tratamento adequadas, de
acordo com a situação e a
posição do interlocutor.
(EF15LP12) Atribuir significado a
aspectos não linguísticos
(paralinguísticos) observados na
fala, como direção do olhar, riso,
gestos, movimentos da cabeça
(de concordância
ou
discordância), expressão
corporal, tom de voz.
(EF15LP13) Identificar
finalidades da interação oral em
diferentes contextos
comunicativos (solicitar
informações, apresentar
opiniões, informar, relatar
experiências etc.).
(EF15LP14) Construir o sentido
de histórias em quadrinhos e
tirinhas, relacionando imagens e
palavras e interpretando
recursos gráficos (tipos de
balões, de letras,
onomatopeias).

(EF15LP09RS2-1) Utilizar canais de
comunicação (blogs e redes sociais) para
disseminar os trabalhos produzidos,
compreendendo o que lê, utilizando as
mídias e associando com a realidade
local.
(EF15LP10RS2-1) Compreender que a
escuta atenta contribui para o
aprendizado.

(EF15LP11RS2-1) Reconhecer
características da conversação
espontânea presencial, respeitando os
turnos de fala, selecionando e utilizando,
durante a conversação, formas de
tratamento adequadas, de acordo com a
situação e a posição do interlocutor, de
forma a melhor interagir na vida social e
escolar.
(EF15LP12RS2-1) Atribuir significado a
aspectos não linguísticos
(paralinguísticos) observados na fala,
como direção do olhar, riso, gestos,
movimentos da cabeça (de concordância
ou discordância), expressão corporal,
tom de voz, a fim de compreender que
esses elementos colaboram com a
produção de sentido do texto.
(EF15LP13RS2-1) Identificar finalidades
da interação oral em diferentes contextos
comunicativos (solicitar informações,
apresentar opiniões, informar, relatar
experiências etc.), a fim de perceber as
diferenças entre os diversos usos da
linguagem.
(EF15LP14RS2-1) Atribuir, em
cooperação com os colegas e com a
mediação do professor, o sentido de
histórias em quadrinhos e tirinhas,
relacionando imagens e palavras e
interpretando recursos gráficos (tipos de
balões, de letras, onomatopeias), para
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que gradativamente aproprie-se da
linguagem utilizada nesses gêneros.

1º;
2º;
3º;
4º; 5º

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Leitura/escuta(compartilhada e
autônoma)

Formação do leitor literário

Leitura colaborativa autônoma

Apreciação estética/Estilo

Leitura/escuta(compartilhada e
autônoma)

Formação literário/Leitura
multissemiótica leitor do

Oralidade

Contagem de histórias

(EF15LP15) Reconhecer que os
textos literários fazem parte do
mundo do imaginário e
apresentam uma dimensão
lúdica, de encantamento,
valorizando-os, em sua
diversidade cultural, como
patrimônio artístico da
humanidade.
(EF15LP16) Ler e compreender,
em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor e,
mais tarde, de maneira
autônoma, textos narrativos de
maior porte como
contos(populares, de fadas,
acumulativos, de assombração
etc.) e crônicas.
(EF15LP17) Apreciar poemas
visuais e concretos, observando
efeitos de sentido criados pelo
formato do texto na página,
distribuição e diagramação das
letras, pelas ilustrações e por
outros efeitos visuais.
(EF15LP18) Relacionar texto
com ilustrações e outros
recursos gráficos.

(EF15LP19) Recontar
oralmente, com e sem apoio de
imagem, textos literários lidos
pelo professor.

(EF15LP15RS2-1) Perceber que a
literatura faz parte do mundo do
imaginário e apresenta uma dimensão
lúdica, de encantamento, assim,
valorizando- os, em sua diversidade
cultural, como patrimônio artístico da
humanidade.

(EF15LP16RS2-1) Ler e ampliar a
capacidade leitora por meio de textos
narrativos de maior porte, como
contos(populares, de fadas,
acumulativos, de assombração etc.) e
crônicas.

(EF15LP18RS2-1) Relacionar texto com
ilustrações e outros recursos gráficos,
para compreender,
de forma
gradativa, a relação existente entre os
textos imagéticos e os textos escritos.
(EF15LP19RS2-1) Empregar os
elementos da narrativa (tema,
personagens, espaço, enredo, marcas
linguísticas próprias da narrativa),
recontando oralmente, com e sem apoio
de imagem, textos literários lidos pelo
professor.

3º ANO
36

3º

TODOS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise

(EF03LP01) Ler e escrever
palavras com correspondências
regulares contextuais entre
grafemas e fonemas – c/qu;
g/gu; r/rr; s/ss; o (e não u) e e (e
não i) em sílaba átona em final
de palavra– e com marcas de
nasalidade (til, m, n).
(EF03LP02) Ler e escrever
corretamente palavras com
sílabas CV, V, CVC, CCV, VC,
VV, CVV, identificando que
existem vogais em todas as
sílabas.

OS linguística/semiótica(Ortografização)

Construção do sistema alfabético
e da ortografia

Análise
linguística/semiótica(Ortografização)

Construção do sistema alfabético
e da ortografia do

Análise linguística/sem
iótica(Ortografização)

Construção do sistema
alfabético e da ortografia

(EF03LP03) Ler e escrever
corretamente palavras com os
dígrafos lh, nh, ch.

Análise
linguística/semiótica(Ortografização)

Conhecimento das diversas
grafias do alfabeto/ Acentuação

Análise
linguística/semiótica(Ortografização)

Segmentação de
palavras/Classificação de
palavras por número de sílabas

Análise linguística/sem
iótica(Ortografização)

Construção do sistema
alfabético

Análise linguística/sem
iótica(Ortografização)

Pontuação

Análise linguística/sem
iótica(Ortografização)

Morfologia

(EF03LP04) Usar acento gráfico
(agudo ou circunflexo) em
monossílabos tônicos
terminados em a, e, o e em
palavras oxítonas terminadas em
a, e, o, seguidas ou não de s.
(EF03LP05) Identificar o número
de sílabas de palavras,
classificando-as em
monossílabas, dissílabas,
trissílabas e polissílabas.
(EF03LP06) Identificar a sílaba
tônica em palavras,
classificando-as em oxítonas,
paroxítonas e proparoxítonas.
(EF03LP07) Identificar a função
na leitura e usar na escrita ponto
final, ponto de interrogação,
ponto de exclamação e, em
diálogos(discurso direto), doispontos e travessão.
(EF03LP08) Identificar e
diferenciar, em textos,
substantivos e verbos e suas
funções na oração: agente,

(EF03LP02RS-1) Ler e escrever
corretamente palavras com sílabas CV,
V, CVC, CCV, VC, VV, CVV,
identificando que existem vogais em
todas as sílabas, para que apresente
domínio das sílabas canônicas e
complexas.
(EF03LP03RS-1) Ler e escrever
corretamente palavras com os dígrafos
lh, nh, ch, a fim de apropriar-se dessas
convenções da escrita.
(EF03LP04RS-1) Ler e escrever
observando o uso correto da acentuação
e a pronúncia correta(sem o uso da
nomenclatura gramatical, ex.: oxítonas).

(EF03LP07RS-1) Perceber a importância
da pontuação através de textos com e
sem pontuação.

(EF03LP08RS-1) Identificar e diferenciar,
em textos, substantivos e verbos e suas
funções na oração (agente, ação, objeto
da ação), para aplicar, de forma
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ação, objeto da ação.

3º

CAMPO

Análise linguística /sem iótica
(Ortografização)

Morfossintaxe

(EF03LP09) Identificar, em
textos, adjetivos e sua função
de atribuição de
propriedades aos substantivos.

Análise linguística/sem
iótica(Ortografização)

Morfologia

(EF03LP10) Reconhecer
prefixos e sufixos produtivos na
formação
de palavras
derivadas de substantivos, de
adjetivos e de verbos, utilizandoos
para compreender
palavras e para formar novas
palavras.
(EF03LP11) Ler e
compreender, com autonomia,
ntextos injuntivos instrucionais
(receitas, instruções de
montagem etc.), com a estrutura
própria desses textos (verbos
imperativos, indicação de passos
a serem seguidos) e mesclando
palavras, imagens e recursos
gráfico- visuais, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.
(EF03LP12) Ler e
compreender, com autonomia,
cartas pessoais e diários, com
expressão de sentimentos e
opiniões, dentre outros gêneros
do campo da vida cotidiana, de
acordo com as convenções do
gênero carta e considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.
(EF03LP13) Planejar e produzir
cartas pessoais e diários, com
expressão de sentimentos e
opiniões, dentre outros gêneros
do campo da vida cotidiana, de
acordo com as convenções dos

DA VIDA
COTIDIANA
Leitura/escuta

(compartilhada e

Compreensão em leitura

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Compreensão em leitura

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Escrita colaborativa

autônoma)

progressiva, esse conhecimento
gramatical em suas produções.
(EF03LP09RS-1) Identificar, em textos,
adjetivos e sua função de atribuição de
propriedades aos substantivos, a fim de
fazer uso deles em suas produções com
o intuito de caracterizar o substantivo.
(EF03LP09RS-2) Identificar a função dos
adjetivos e substantivos em uma frase.
(EF03LP10RS-1) Identificar que algumas
palavras são derivadas de outras e assim
inferir o significado delas.
(EF03LP10RS-2) Perceber a formação
de novas palavras com o acréscimo de
prefixos e sufixos.

(EF03LP11RS-1) Ler e compreender
com autonomia textos injuntivos
instrucionais, a fim de apresentar
independência na leitura e na
compreensão de textos com essa
tipologia.

(EF03LP13RS-1) Planejar e produzir, de
forma gradativa, cartas pessoais e
diárias, com expressão de sentimentos e
opiniões, dentre outros gêneros do
Campo da Vida Cotidiana, de acordo com
as convenções dos gêneros carta e diário
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Escrita (compartilhada e autônoma)

Escrita colaborativa

Oralidade

Produção de texto oral

Análise linguística /semiótica
(Ortografização)

Forma de composição do texto

Análise linguística /semiótica
(Ortografização)

Forma de composição do texto

gêneros carta e diário e
considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto
do texto.

e considerando a situação comunicativa
e o tema/assunto do texto, a fim de
adequar o discurso às especificidades do
gênero.

(EF03LP14) Planejar e produzir
textos injuntivos instrucionais,
com a estrutura própria desses
textos (verbos imperativos,
indicação
de passos a
serem seguidos) e mesclando
palavras, imagens e recursos
gráfico- visuais, considerando a
situação comunicativa e o tema/
assunto do texto.
(EF03LP15) Assistir, em vídeo
digital, a programa de culinária
infantil e, a partir dele, planejar e
produzir receitas em áudio ou
vídeo.
(EF03LP16) Identificar
reproduzir, textos
injuntivos
instrucionais (receitas,
instruções de montagem, digitais
ou impressos), a formatação
própria desses textos (verbos
imperativos, indicação de
passos a serem seguidos) e a
diagramação específica dos
textos desses gêneros (lista de
ingredientes ou materiais e
instruções de execução – "modo
de fazer").
(EF03LP17) Identificar e
reproduzir, em gêneros
epistolares e diários, a
formatação própria desses textos
(relatos de acontecimentos,
expressão de vivências,
emoções, opiniões ou críticas) e
a diagramação específica dos
textos desses gêneros (data,
saudação, corpo do texto,
despedida, assinatura).

(EF03LP14RS-1) Planejar e produzir,
gradativamente, textos injuntivos
instrucionais, com a estrutura própria
desses textos (verbos imperativos,
indicação de passos a serem seguidos)
e mesclando palavras, imagens e
recursos gráfico-visuais, considerando a
situação comunicativa e o tema/ assunto
do texto, a fim de planejar e produzir com
autonomia textos instrucionais.
(EF03LP15RS-1) Produzir receitas em
vídeos ou áudios com sequência e
clareza na exposição de ideias.

(EF03LP16RS-1) Compreender as
especificidades dos textos, textos
injuntivos instrucionais (receitas,
instruções de montagem, digitais ou
impressos).
(EF03LP16RS-2) Identificar e adequar,
quando necessário, de forma gradativa, a
linguagem ao gênero e ao tema.

39

3º

CAMPO

3º

CAMPO DA
VIDA PÚBLICA

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Compreensão em leitura

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Compreensão em leitura

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Escrita colaborativa

DA VIDA
PÚBLICA
Produção
de textos

(escrita
compartilhada e autônoma)

Escrita colaborativa

Oralidade

Planejamento e produção de
texto

(EF03LP18) Ler e
compreender, com autonomia,
cartas dirigidas a veículos da
mídia impressa ou digital (cartas
de leitor e de reclamação a
jornais, revistas) e notícias,
dentre outros gêneros do campo
jornalístico, de acordo com as
convenções
do gênero carta e
considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto
do texto.
(EF03LP19) Identificar e discutir
o propósito do uso de recursos
de persuasão (cores, imagens,
escolha de palavras, jogo de
palavras, tamanho de letras) em
textos publicitários e de
propaganda, como elementos de
convencimento.
(EF03LP20) Produzir cartas
dirigidas a veículos da mídia
impressa ou digital (cartas do
leitor ou de reclamação a jornais
ou revistas), dentre outros
gêneros do campo políticocidadão, com opiniões e críticas,
de acordo com as convenções
do gênero carta e considerando
a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.
(EF03LP21) Produzir anúncios
publicitários, textos de
campanhas de conscientização
destinados ao público infantil,
observando os recursos de
persuasão utilizados nos textos
publicitários e de propaganda
(cores, imagens, slogan, escolha
de palavras, jogo de palavras,
tamanho e tipo de letras,
diagramação).
(EF03LP22) Planejar e produzir,
em colaboração com os colegas,
telejornal para público infantil

(EF03LP18RS-1) Apropriar-se das
especificidades de composição, estrutura
e estilo de cartas dirigidas a veículos da
mídia impressa ou digital (cartas de leitor
e de reclamação a jornais, revistas) e
notícias, dentre outros gêneros do campo
jornalístico, para lê-los e compreendê-los
com autonomia.

(EF03LP19RS-1) Compreender
progressivamente a intencionalidade e a
ideologia presentes nos textos
publicitários, a fim de identificar e
discutir o propósito do uso de recursos
de persuasão.

(EF03LP20RS-1) Desenvolver a
capacidade de argumentação e
identificar as especificidades de cartas
dirigidas a veículos da mídia impressa ou
digital (cartas do leitor ou de reclamação
a jornais ou revistas), dentre outros
gêneros do campo político-cidadão, com
opiniões e críticas.

(EF03LP21RS-1) Expressar domínio da
capacidade de linguagem que o gênero
requer (argumentar e expor).
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3º

CAMPO DA
VIDA PÚBLICA

Análise
linguística/semiótica(Ortografização)

Forma de composição dos textos

3º

CAMPO DAS
PRÁ TICAS DE
ESTUDO E PES
QUISA

Leitura/escuta(compartilhada e
autônoma)

Compreensão em leitura

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Produção de textos

Análise linguística /sem iótica
(Ortografização)

Forma de composição dos
textos Adequação do texto às
normas de escrita

Oralidade

Performances orais

3º

CAMPO
ARTÍSTICO-LITE
RÁRIO

com algumas notícias e textos
de campanhas que possam ser
repassados oralmente ou em
meio digital, em áudio ou vídeo,
considerando a situação
comunicativa, a organização
específica da fala nesses
gêneros eo tema/assunto/
finalidade dos textos.
(EF03LP23) Analisar o uso de
adjetivos em cartas dirigidas a
veículos da mídia impressa ou
digital (cartas do leitor ou de
reclamação a jornais ou
revistas), digitais ou impressas.
(EF03LP24) Ler/ouvir e
compreender, com autonomia,
relatos de observações e de
pesquisas em fontes de
informações, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.
(EF03LP25) Planejar e produzir
textos para apresentar
resultados de observações e de
pesquisas em fontes de
informações, incluindo, quando
pertinente, imagens, diagramas
e gráficos ou tabelas simples,
considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto
do texto.
(EF03LP26) Identificar e
reproduzir, em relatórios de
observação e pesquisa, a
formatação e diagramação
específica desses gêneros
(passos ou listas de itens,
tabelas, ilustrações, gráficos,
resumo dos resultados),
inclusive em suas versões orais.

(EF03LP27) Recitar cordel e
cantar repentes e emboladas,

(EF03LP23RS-1) Compreender o uso
dos adjetivos presentes nos textos da
esfera jornalística e gradativamente
empregá-los em suas produções.

(EF03LP24RS-1) Interpretar e analisar a
fala do outro (interação e sentido).

(EF03LP26RS-1) Identificar e reproduzir,
com gradativa autonomia, relatórios de
observação e pesquisa, com a
formatação e diagramação específica
desses gêneros (passos ou listas de
itens, tabelas, ilustrações, gráficos,
resumo dos resultados), inclusive em
suas versões orais, a fim de
compreender as formas de composição
dos textos e apropriar-se da norma
padrão da escrita.
(EF03LP27RS-1) Declamar poesias
gaúchas, respeitando a entonação e a
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3º,
4º,5º

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Leitura/escuta(compartilhada e
autônoma)

Decodificação /Fluência de
leitura

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Formação de leitor

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Compreensão

observando as rimas e
obedecendo ao ritmo e à
melodia.
(EF35LP01) Ler e compreender,
silenciosamente e, em seguida,
em voz alta, com autonomia e
fluência, textos curtos com nível
de textualidade adequado.

(EF35LP02) Selecionar livros da
biblioteca e/ou do cantinho de
leitura da sala de aula e/ou
disponíveis em meios digitais
para leitura individual,
justificando a escolha e
compartilhando com os colegas
sua opinião, após a leitura.
(EF35LP03) Identificar a ideia
central do texto, demonstrando
compreensão global.

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Estratégia de leitura

(EF35LP04) Inferir informações
Implícitas nos textos lidos.

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Estratégia de leitura

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Estratégia de leitura

(EF35LP05) Inferir o sentido
de palavras ou
expressões desconhecidas em
textos, com base no contexto da
frase ou do texto.
(EF35LP06) Recuperar
relações entre partes de um
texto, identificando
substituições lexicais (de
substantivos por sinônimos) ou
pronominais (uso de pronomes
anafóricos – pessoais,

pontuação, descobrindo novas palavras
do nosso próprio dialeto.
(EF35LP01RS3-1) Realizar a leitura e
compreensão de diferentes gêneros
textuais. Consolidar a leitura de textos do
cotidiano, com autonomia, de diferentes
gêneros textuais, apoiando- se em
conhecimentos sobre o tema do texto, as
características do portador da linguagem
e do sistema de escrita, de modo a
aperfeiçoar a proficiência leitora.
(EF35LP02RS3-1) Estabelecere
questionar critérios para escolha de um
livro.

(EF35LP03RS3-1) Identificar a ideia
central do texto, demonstrando
compreensão global, a fim de
desenvolver a capacidade de
inferenciação, de localização e de
seleção de informações relevantes.
(EF35LP03RS3-2) Compreender ideias
principais e secundárias no texto.
(EF35LP04RS3-1) Inferir informações
implícitas nos textos lidos, para que,
gradativamente, atribua significados que
extrapolem o texto lido.
(EF35LP05RS3-1) Inferir o sentido de
palavras ou expressões, de modo a
aprimorar, progressivamente, essa
capacidade de atribuir sentidos.
(EF35LP06RS3-1) Utilizar e reconhecer
os elementos coesivos de um texto,
assim ampliando o vocabulário.
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possessivos, demonstrativos)
que contribuem para a
continuidade do texto.
Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Construção do sistema
alfabético/ Convenções da
escrita

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Construção do sistema
alfabético / Estabelecimento de
relações anafóricas na
referenciação e construção da
coesão

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Planejamento de texto
/Progressão temática e
paragrafação

Oralidade

Forma de composição de
gêneros orais

(EF35LP07) Utilizar, ao produzir
um texto, conhecimentos
linguísticos e gramaticais, tais
como ortografia, regras básicas
de concordância nominal e
verbal, pontuação (ponto final,
ponto de exclamação, ponto de
interrogação, vírgulas em
enumerações) e pontuação do
discurso direto, quando for o
caso.
(EF35LP08) Utilizar, ao produzir
um texto, recursos de
referenciação (por substituição
lexical ou por pronomes
pessoais, possessivos e
demonstrativos), vocabulário
apropriado ao gênero, recursos
de coesão pronominal
(pronomes anafóricos) e
articuladores de relações de
sentido (tempo, causa, oposição,
conclusão, comparação), com
nível suficiente de
informatividade.
(EF35LP09) Organizar o texto
em unidades de sentido,
dividindo-o em parágrafos
segundo as normas gráficas e de
acordo com as características do
gênero textual.
(EF35LP10) Identificar gêneros
do discurso oral, utilizados em
diferentes situações e contextos
comunicativos, e suas
características linguísticoexpressivas e composicionais
(conversação espontânea,
conversação telefônica,
entrevistas pessoais, entrevistas

(EF35LP07RS3-1) Utilizar, ao produzir
um texto, conhecimentos linguísticos e
gramaticais, tais como ortografia, regras
básicas de concordância nominal e
verbal, pontuação (ponto final, ponto de
exclamação, ponto de interrogação,
vírgulas em enumerações) e Pontuação
do discurso direto, quando for o caso,
com gradativo domínio das convenções
da escrita.
(EF35LP08RS3-1) Produzir pequenos
textos com coerência, evitando
redundâncias.

(EF35LP09RS3-1) Organizar o texto em
unidades de sentido, dividindo-o em
parágrafos, segundo as normas gráficas
e de acordo com as características do
gênero textual.
(EF35LP10RS3-1) Identificar o gênero e
adequar o discurso de acordo com o
interlocutor e com a situação
comunicativa.

43

no rádio ou na TV, debate,
noticiário de rádio e TV,
narração de jogos esportivos no
rádio e TV, aula, debate etc.).

3º,
4º, 5º

CAMPO

Oralidade

Variação linguística

Análise linguística/sem
iótica(Ortografização)

Construção do sistema alfabético
e da ortografia

Análise
linguística/semiótica(Ortografização)

Construção do sistema
alfabético e da
ortografia

Análise
linguística/semiótica(Ortografização)

Morfologia

DA VIDA
PÚBLICA
Produção
de textos

(escrita
compartilhada e autônoma)

Escrita colaborativa

(EF35LP11) Ouvir gravações,
canções, textos falados em
diferentes variedades
linguísticas, identificando
características regionais,
urbanas e rurais da fala e
respeitando as diversas
variedades linguísticas como
características do uso da língua
por diferentes grupos regionais
ou diferentes culturas locais,
rejeitando preconceitos
linguísticos.
(EF35LP12) Recorrer ao
dicionário para esclarecer dúvida
sobre a escrita de palavras,
especialmente no caso de
palavras com relações
irregulares fonema-grafema.
(EF35LP13) Memorizar a grafia
de palavras de uso frequente
nas quais as relações fonemagrafema são irregulares e com h
inicial que não representa
fonema.
(EF35LP14) Identificar em textos
e usar na produção textual
pronomes pessoais, possessivos
e demonstrativos, como
recurso coesivo anafórico.
(EF35LP15) Opinar e defender
ponto de vista sobre tema
polêmico relacionado a situações
vivenciadas na escola e/ou na
comunidade, utilizando registro
formal e estrutura adequada à
argumentação, considerando a
situação comunicativa e o

(EF35LP11RS3-1) Conhecer e
reconhecer as características das
variedades linguísticas.
(EF35LP11RS3-2) Apreciar as
variedades linguísticas do
nosso estado e respeitar as diferentes
culturas, rejeitando o preconceito
linguístico.

(EF35LP12RS3-1) Compreender a
organização das palavras no dicionário.
(EF35LP12RS3-2) Usar e reconhecer a
função do dicionário para auxiliar na
escrita e leitura.
(EF35LP13RS3-1) Reconhecer e aplicar
corretamente e gradativamente a grafia
da letra h.

(EF35LP14RS3-1) Ampliar
progressivamente o uso de pronomes
pessoais nas produções textuais, bem
como identificar a qual referente do texto
esses elementos coesivos se referem.
(EF35LP15RS3-1) Argumentar, opinar e
defender ponto de vistas sobre diversos
temas.
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tema/assunto do texto.

3º,
4º, 5º

CAMPO DAS
PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA

Análise linguística/sem
iótica(Ortografização)

Forma composição dos textos de

Leitura/escuta(compartilhada e
autônoma)

Pesquisa

Oralidade

Escuta de textos orais

Oralidade

Compreensão de textos orais

Oralidade

Planejamento de texto oral
Exposição oral

(EF35LP16) Identificar e
reproduzir, em notícias,
manchetes, lides e corpo de
notícias simples para público
infantil e cartas de
reclamação (revista infantil),
digitais ou impressos, a
formatação e diagramação
específica de cada um desses
gêneros, inclusive em suas
versões orais.
(EF35LP17) Buscar e
selecionar, com o apoio do
professor, informações de
interesse sobre fenômenos
sociais e naturais, em textos
que circulam em meios
impressos ou digitais.
(EF35LP18) Escutar, com
Escutar, com atenção,
apresentações de trabalhos
realizadas
por
colegas, formulando perguntas
pertinentes ao tema e
solicitando esclarecimentos
sempre que necessário.
(EF35LP19) Recuperar as ideias
principais em situações formais
de escuta de exposições,
apresentações e palestras.
(EF35LP20) Expor trabalhos
ou pesquisas escolares,
em sala de aula, com apoio de
recursos multissemióticos
(imagens, diagrama, tabelas
etc.), orientando-se por roteiro
escrito, planejando o tempo de
fala e adequando a Linguagem à
situação comunicativa.

(EF35LP16RS3-1) Identificar as
especificidades da linguagem requerida
em notícias, manchetes, lides e corpo de
notícias simples para público infantil e
cartas de reclamação (revista infantil).
(EF35LP16RS3-2) Adequar
gradativamente os textos à estrutura da
linguagem argumentativa.

(EF35LP17RS3-1) Buscar, selecionar e
refletir sobre textos que falem sobre
fenômenos naturais e sociais da região.

(EF35LP19RS3-1) Analisar e perceber as
intenções na fala do outro.

(EF35LP20RS3-1) Conhecer estratégias
de argumentação, a fim de facilitar a
oralidade.
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3º,
4º, 5º

CAMPO
ARTÍSTICOLITE RÁRIO

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Formação do leitor literário

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Formação do leitor literário/
Leitura multissemiótica

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Apreciação estética/Estilo

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Textos dramáticos

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Escrita autônoma e
compartilhada

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Escrita autônoma e
compartilhada

(EF35LP21) Ler e compreender,
de forma autônoma, textos
literários de diferentes gêneros
e extensões, inclusive aqueles
sem ilustrações,
estabelecendo preferências
por gêneros, temas,
autores.
(EF35LP22) Perceber diálogos
em textos narrativos,
observando o efeito de sentido
de verbos de enunciação e, se
for o caso, o uso de variedades
linguísticas no discurso direto.
(EF35LP23) Apreciar poemas e
outros textos versificados,
observando rimas, aliterações e
diferentes modos de divisão
dos versos, estrofes e
refrões e seu efeito de sentido.
(EF35LP24) Identificar funções
do texto dramático (escrito para
ser encenado) e sua
organização por meio de
diálogos entre personagens e
marcadores das falas das
personagens e de cena.
(EF35LP25) Criar narrativas
ficcionais, com certa autonomia,
utilizando detalhes descritivos,
sequências de eventos e
imagens apropriadas para
sustentar o sentido do texto, e
marcadores de tempo, espaço e
de fala de personagens.
(EF35LP26) Ler e
compreender, com certa
autonomia, narrativas ficcionais
que apresentem cenários e
personagens, observando os
elementos da estrutura narrativa:
enredo, tempo, espaço,
personagens, narrador e a
construção do discurso indireto e
discurso direto.

(EF35LP21RS3-1) Desenvolver o gosto
literário apreciando textos de autores
gaúchos.

(EF35LP22RS3-1) Compreender a
variedade linguística e a estrutura usada
no discurso direto.

(EF35LP23RS3-1) Observar e
identificar características de poemas e
outros textos versificados.

(EF35LP24RS3-1) Apreciar
e
compreender leituras e apresentações
de textos dramáticos.

(EF35LP24RS3-1) Reconhecer e utilizar
gradativamente os marcadores temporais
e espaciais (advérbios de tempo e lugar)
na produção textual.
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1º;
2º;
3º;
4º; 5º

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Escrita autônoma

Oralidade

Declamação

Análise linguística/sem
iótica(Ortografização)

Formas de composição de
narrativas

Análise linguística/sem
iótica(Ortografização)

Discurso direto e indireto

Análise linguística/sem
iótica(Ortografização)

Forma de composição de textos
poéticos

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Reconstrução das condições de
produção e recepção de textos

(EF35LP27) Ler e compreender,
com certa autonomia, textos em
versos, explorando rimas, sons e
jogos de palavras, imagens
poéticas (sentidos figurados) e
recursos visuais e sonoros.
(EF35LP28) Declamar poemas,
com entonação, postura e
interpretação adequadas.
(EF35LP29) Identificar, em
narrativas, cenário, personagem
central,
conflito gerador,
resolução e o ponto de vista com
base no qual histórias são
narradas, diferenciando
narrativas em primeira e terceira
pessoas.
(EF35LP30) Diferenciar discurso
indireto e discurso direto,
determinando o efeito de sentido
de verbos de enunciação e
explicando o uso de variedades
linguísticas no discurso direto,
quando for o caso.
(EF35LP31) Identificar, em
textos versificados, efeitos de
sentido decorrentes do uso de
recursos rítmicos e sonoros e de
metáforas.

(EF15LP01) Identificar a função
social de textos que circulam em
campos da vida social dos quais
participa cotidianamente (a casa,
a rua, a comunidade, a escola) e
nas mídias
impressa, de
massa e digital, reconhecendo
para que foram produzidos, onde
circulam, quem os produziu e a
quem se destinam.

(EF35LP27RS3-1) Conhecer e utilizar
gradativamente a linguagem poética.

(EF35LP28RS3-1) Empregar a
articulação
correta das palavras e
utilizando a postura adequada para cada
situação de declamação.
(EF35LP29RS3-1) Reconhecer e
diferenciar
cenário, personagem
central, conflito
gerador,
resolução e o ponto de vista como base
das histórias narradas.

(EF35LP31RS3-1) Identificar, em textos
versificados, efeitos de sentido
decorrentes do uso de recursos
rítmicos e sonoros e de metáforas, a fim
de aplicar, progressivamente, esses
recursos na leitura e na escrita de textos
versificados.
(EF15LP01RS3-1) Identificar a função
social de textos que circulam em campo
da vida social dos quais participa
cotidianamente (a casa, a rua, a
comunidade, a escola) e nas mídias
impressa, de massa e digital, de modo a
reconhecer seu Contexto de produção:
para que foram produzidos, onde
circulam, quem os produziu e a quem se
destinam.
(EF15LP01RS3-2) Reconhecer o
contexto de produção e de circulação
dos textos.
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Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Estratégia de leitura

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Estratégia de leitura

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Estratégia de leitura

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Planejamento de texto

(EF15LP02) Estabelecer
expectativas em relação ao
texto que vai ler
(pressuposições antecipadoras
dos sentidos, da forma e da
função social do texto),
apoiando-se em seus
conhecimentos prévios sobre as
condições de produção e
recepção desse texto, o gênero,
o suporte e o universo temático,
bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos,
imagens, dados da própria obra
(índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e
inferências realizadas antes e
durante a leitura de textos,
checando a adequação das
hipóteses realizadas.
(EF15LP03) Localizar
informações explícitas em textos.

(EF15LP04) Identificar o efeito
de sentido produzido pelo uso de
recursos expressivos gráficovisuais em textos
multissemióticos.
(EF15LP05) Planejar, com a
ajuda do professor, o texto que
será produzido, considerando a
situação comunicativa, os
interlocutores (quem
escreve/para quem escreve); a
finalidade ou o propósito
(escrever para quê); a
circulação (onde o texto vai
circular); o suporte (qual é o
portador do texto); a linguagem,
organização e forma do texto e
seu tema, pesquisando em
meios impressos ou digitais,
sempre que for preciso,

(EF15LP02RS3-1) Criar expectativas
em relação ao texto que vai ler
(pressuposições antecipadoras dos
sentidos, da forma e da função social do
texto), apoiando-se em seus
conhecimentos prévios sobre as
condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o
universo temático, bem como sobre
saliências textuais, recursos gráficos,
imagens, dados da própria obra (índice,
prefácio etc.), confirmando antecipações
e inferências realizadas antes e durante
a leitura de textos, checando a
adequação das hipóteses levantadas.

(EF15LP03RS3-1) Localizar informações
explícitas em textos. Perceber as
informações subentendidas nos mais
diferentes elementos de leitura propostos
em aula.
(EF15LP04RS3-1)Identificar e
relacionar o efeito de imagens em textos.

(EF15LP05RS3-1) Produzir textos de
diferentes gêneros, atendendo a
diferentes finalidades, por meio da
atividade de um escriba.
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informações necessárias à
produção do texto, organizando
em tópicos os dados e as fontes
pesquisadas.

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Revisão de textos

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Edição de textos

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Utilização de tecnologia digital

Oralidade

Oralidade pública /Intercâmbio
conversacional em sala de aula

Oralidade

Escuta atenta

(EF15LP06) Reler e revisar o
texto produzido com a ajuda do
professor e a colaboração dos
colegas, para corrigi-lo e
aprimorá-lo, fazendo cortes,
acréscimos,
reformulações, correções
ortografia pontuação.
(EF15LP07) Editar a versão
final do texto, em colaboração
com os colegas e com a ajuda
do professor, ilustrando, quando
for o caso, em suporte
adequado, manual ou digital.
(EF15LP08) Utilizar software,
inclusive programas de edição
de texto, para editar e
publicar os textos produzidos,
explorando os recursos
multissemióticos disponíveis.
(EF15LP09)Expressar-se
situações intercâmbio oral com
clareza, preocupando-se em ser
compreendido pelo interlocutor e
usando a palavra com tom de
voz audível, boa articulação e
ritmo adequado.
(EF15LP10) Escutar, com
atenção, falas de professores e
colegas, formulando perguntas
pertinentes ao tema e solicitando
esclarecimentos sempre que
necessário.

(EF15LP07RS3-1) Perceber
a
disposição gráfica (aspectos
estruturantes dos gêneros discursivos),
para assim apropriar-se gradativamente
dos aspectos estruturantes dos gêneros
discursivos.

(EF15LP09RS3-1) Utilizar canais de
comunicação (blogs e redes sociais) para
disseminar os trabalhos produzidos.

(EF15LP10RS3-1) Reconhecer que a
escuta com atenção contribui para o
aprendizado.

49

Oralidade

Características da conversação
espontânea

Oralidade

Aspectos não
linguísticos(paralinguísticos) no
ato da fala

Oralidade

Relato oral/Registro formal e
informal

1º; 2º;
3º; 4º;
5º

CAMPO DA
VIDA
COTIDIANA

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Leitura de Imagens em
narrativas visuais

1º; 2º;
3º; 4º;
5º

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Formação do leitor literário

(EF15LP11) Reconhecer
características da conversação
espontânea presencial,
respeitando os turnos de fala,
Selecionando e utilizando,
durante a conversação, formas
de tratamento adequadas,
de acordo com a situação
e
a posição do interlocutor.
(EF15LP12) Atribuir significado a
aspectos não
linguísticos(paralinguísticos)
observados na fala, como
direção do olhar, riso, gestos,
movimentos da cabeça (de
concordância ou discordância),
expressão corporal, tom de voz.
(EF15LP13) Identificar
finalidades da interação oral em
diferentes contextos
comunicativos(solicitar
informações, apresentar
opiniões, informar, relatar
experiências etc.).
(EF15LP14) Construir o sentido
de histórias em quadrinhos e
tirinhas, relacionando imagens e
palavras e interpretando
recursos gráficos(tipos de
balões, de letras,
onomatopeias).

(EF15LP15) Reconhecer que os
textos literários fazem parte do
mundo do imaginário e
apresentam uma dimensão
lúdica, de encantamento,
valorizando-os, em sua
diversidade cultural, como
patrimônio artístico da
humanidade.

(EF15LP11RS3-1) Interagir oralmente de
forma espontânea, respeitando o
momento de fala e as formas de
tratamento,de acordo com a situação.

(EF15LP12RS3-1) Compreender que
esses elementos(risos, gestos, fala...)
colaboram com a produção de sentido do
texto oral.

(EF15LP13RS3-1) Perceber as
diferenças entre os diversos usos
da linguagem, levando em conta o
contexto em que se dá a comunicação.

(EF15LP14RS3-1) Construir, em
cooperação com os colegas e com
a
mediação do professor, o sentido de
histórias em quadrinhos e tirinhas,
relacionando imagens e palavras e
interpretando recursos gráficos(tipos de
balões, de letras, onomatopeias), para
que gradativamente aproprie-se da
linguagem utilizada nesses gêneros.
(EF15LP15RS3-1) Reconhecer que a
literatura faz parte do mundo do
imaginário e apresenta uma dimensão
lúdica, de encantamento, assim,
valorizando- os, em sua diversidade
cultural, como patrimônio artístico da
humanidade, de modo a contribuir para
sua formação como leitor literário.
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Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Leitura colaborativa e autônoma

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Apreciação estética/Estilo

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Formação do leitor
literário/Leitura multissemiótica

Oralidade

Contagem de histórias

(EF15LP16) Ler e compreender,
em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor e,
mais tarde, de maneira
autônoma, textos narrativos de
maior porte como contos
(populares, de fadas,
acumulativos, de assombração
etc.) e crônicas.
(EF15LP17) Apreciar poemas
visuais e concretos, observando
efeitos de sentido criados pelo
formato do texto na página,
distribuição e diagramação das
letras, pelas ilustrações e por
outros efeitos visuais.
(EF15LP18) Relacionar texto
com ilustrações e outros
recursos gráficos.

(EF15LP19) Recontar
oralmente, com e sem apoio de
imagem, textos literários lidos
pelo professor.

(EF15LP16RS3-1) Ampliar e diversificar
sua capacidade leitora e atribuir sentido
ao texto lido.

(EF15LP17RS3-1) Compreender,
gradativamente, as formas de
representação dos poemas visuais.

(EF15LP18RS3-1) Relacionar texto com
ilustrações e outros recursos gráficos,
para que compreenda de forma gradativa
a relação existente entre os textos
imagéticos e os textos escritos.
(EF15LP19RS3-1) Recontar oralmente,
com e sem apoio de imagem, textos
literários lidos pelo professor, a fim de
empregar os elementos da narrativa
(tema, personagens, espaço, enredo,
marcas linguísticas próprias da narrativa).

4º ANO
4º

TODOS
CAMPOS DE
ATU AÇÃO

Análise
OS linguística/semiótica(Ortografização)

Construção do sistema alfabético
e da ortografia

(EF04LP01) Grafar palavras
utilizando regras
de
correspondência fonemagrafema regulares diretas e
contextuais.

Análise
linguística/semiótica(Ortografização)

Construção do sistema alfabético
e da ortografia

Análise linguística /semiótica
(Ortografização)

Conhecimento do alfabeto do
português do Brasil/Ordem
alfabética /Polissemia

(EF04LP02) Ler e escrever,
corretamente, palavras com
sílabas VV e CVV em casos nos
quais a combinação VV(ditongo)
é reduzida na língua oral (ai, ei,
ou).
(EF04LP03) Localizar palavras
no dicionário para esclarecer
significados, reconhecendo
o

(EF04LP01RS-1) Registrar, com
autonomia, palavras, usando regras
de correspondência fonemagrafema(sons parecidos) regulares
diretas e contextuais (em que o contexto
da palavra determina que letra usar:
R/RR, M/N, NH).
(EF04LP02RS-1) Ler e escrever,
corretamente, palavras com sílabas VV e
CVV em casos nos quais a combinação
VV(ditongo) é reduzida na língua oral (ai,
ei, ou), desenvolvendo sua apropriação
em práticas de leitura e escrita.
(EF04LP03RS-1) Localizar palavras no
dicionário para esclarecer
dúvidas/significados, escolhendo a
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significado mais plausível
para o contexto que deu
origem à consulta.

4º

CAMPO VIDA
COTIDIANA

DA

Análise linguística/semiótica
(Ortografização)

Conhecimento das diversas
grafias do alfabeto/ Acentuação

(EF04LP04) Usar acento
gráfico(agudo ou circunflexo) em
paroxítonas terminadas em - i(s),
-l, -r, -ão(s).

Análise linguística /semiótica
(Ortografização)

Pontuação

(EF04LP05) Identificar a função
na leitura e usar,
adequadamente, na escrita
ponto final,
de interrogação,
de exclamação, dois- pontos e
travessão em diálogos(discurso
direto), vírgula em enumerações
e em separação
de
vocativo e de aposto.

Análise linguística/sem
iótica(Ortografização)

Morfologia

Análise
linguística/semiótica(Ortografização)

Morfossintaxe

Análise
linguística/semiótica(Ortografização)

Morfologia

Leitura/escuta(compartilhada e
autônoma)

Compreensão em leitura

(EF04LP06) Identificar em textos
e usar na produção textual a
concordância entre substantivo
ou pronome pessoal e verbo
(concordância verbal).
(EF04LP07) Identificar em textos
e usar na produção textual a
concordância entre artigo,
substantivo e adjetivo
(concordância no grupo
nominal).
(EF04LP08) Reconhecer e
grafar, corretamente, palavras
derivadas com os sufixos agem, -oso, -eza, - izar/-isar
(regulares morfológicas).
(EF04LP09) Ler e
compreender, com autonomia,
boletos, faturas e carnês,
dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana, de
acordo com as convenções do
gênero (campos, itens
elencados, medidas de

acepção adequada para o contexto do
texto e reconhecendo os diversos
significados que a mesma palavra pode
ter.
(EF04LP04RS-1) Reconhecer sinais
gráficos
como o acento agudo
(para vogais abertas) e circunflexo (para
vogais fechadas), em paroxítonas
terminadas em -i(s), -l,, -r, -ão(s),
empregando-os na produção textual.
(EF04LP05RS-1) Identificar a função na
leitura e na escrita, do uso do ponto final,
de interrogação, de exclamação, dos dois
pontos e do travessão em diálogos
(discurso direto), da vírgula em
enumerações e em separações de
vocativos e aposto, de modo que o uso
adequado desses sinais nas produções
possam garantir legibilidade e provocar
os efeitos de sentido desejados.
(EF04LP06RS-1) Compreender e
estabelecer a devida relação de
concordância estre verbo e sujeito,
prescindindo o uso de nomenclaturas
específicas.
(EF04LP07RS-1) Estabelecer a
concordância nominal entre artigo,
substantivo e adjetivo, na constituição da
coesão e coerência das produções
textuais.

(EF04LP09RS-1) Ler e compreender,
com autonomia, boletos, faturas e
carnês, dentre outros gêneros do campo
da vida Cotidiana(organização interna;
marcas linguísticas; conteúdo
temático) e dos textos específicos a
serem lidos, comparando- os entre textos
do mesmo gênero e de gêneros
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Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Compreensão em leitura

Produção e textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Escrita colaborativa

Oralidade

Produção de texto oral

Análise linguística /semiótica
(Ortografização)

Forma de composição do texto

consumo,
código de
barras) e
considerando a situação
comunicativa e a finalidade do
texto.
(EF04LP10) Ler e compreender,
com autonomia, cartas pessoais
de reclamação, dentre outros
gêneros do campo da vida
cotidiana,
de acordo com as
convenções do gênero carta e
considerando a situação
comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.
(EF04LP11) Planejar e produzir,
com autonomia, cartas pessoais
de reclamação, dentre outros
gêneros do campo da vida
cotidiana, de acordo com as
convenções do gênero carta e
com a estrutura própria desses
textos (problema, opinião,
argumentos), considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto/finali dade do
texto.
(EF04LP12) Assistir, em vídeo
digital, a programa infantil
com instruções de
montagem,
de jogos e
brincadeiras e, a partir dele,
planejar e produzir tutoriais em
áudio ou vídeo.
(EF04LP13) Identificar e
reproduzir, em textos injuntivos
instrucionais (instruções de
jogos digitais ou impressos), a
formatação própria desses
textos (verbos imperativos,
indicação de passos a serem
seguidos) e formato específico
dos textos orais ou escritos
desses gêneros (lista/
apresentação de materiais e
instruções/passos de jogo).

diferentes, estabelecendo semelhanças e
diferenças.

(EF04LP10RS-1) Ler e compreender,
com autonomia, cartas pessoais de
reclamação, dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana, identificando a
organização interna, as marcas
linguísticas, e o conteúdo temático,
considerando a situação comunicativa.

(EF04LP11RS-1) Planejar e produzir,
com autonomia, cartas pessoais e de
reclamação, considerando situação/tema
ou assunto/finalidade.

(EF04LP12RS-1) Assistir, em vídeo
digital, a programa infantil com
instruções de montagem de jogos e
brincadeiras e, a partir dele, planejar e
produzir tutoriais em áudio ou vídeo,
observando a clareza na oralidade, com
instruções acessíveis.
(EF04LP13RS-1) Reconhecer os
recursos linguísticos e discursivos
pertinentes
que constituem os
gêneros previstos, de modo que seja
possível empregá- los com autonomia
na produção própria.
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4º

CAMPO

DA VIDA
PÚBLICA
Leitura/escuta

(compartilhada e

Compreensão em leitura

(EF04LP14) Identificar, em
notícias, fatos, participantes,
local e momento/tempo da
ocorrência do fato noticiado.

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Compreensão em leitura

(EF04LP15) Distinguir fatos de
opiniões/sugestõe s em textos
(informativos, jornalísticos,
publicitários etc.).

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Escrita colaborativa

Oralidade

Planejamento e produção de
texto

Análise
linguística/semiótica(Ortografização)

Forma de composição dos textos

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Compreensão em leitura

(EF04LP16) Produzir notícias
sobre fatos ocorridos no universo
escolar, digitais ou impressas,
para o jornal da escola,
noticiando os fatos e seus atores
e comentando decorrências, de
acordo com as convenções do
gênero notícia e considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.
(EF04LP17) Produzir jornais
radiofônicos ou televisivos e
entrevistas veiculadas em rádio,
TV e na internet, orientando-se
por roteiro ou texto e
demonstrando conhecimento
dos gêneros jornal
falado/televisivo e entrevista.
(EF04LP18) Analisar o padrão
entonacional e a expressão
facial e corporal de âncoras de
jornais radiofônicos
ou
televisivos e de
entrevistadores/ent revistados.
(EF04LP19) Ler e compreender
textos expositivos de divulgação
científica para crianças,
considerando a situação
comunicativa e o tema/ assunto
do texto.

autônoma)

4º

CAMPO DAS
PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA

(EF04LP14RS-1) Identificar as
características de uma notícia
(organização interna; marcas linguísticas;
conteúdo temático), analisando como é
feita a construção de informações, a
inferenciação e a ativação no repertório
prévio.
(EF04LP15RS-1) Distinguir fatos de
opiniões/sugestões em textos
(informativos, jornalísticos, publicitários
etc.), considerando a organização interna,
as marcas linguísticas e o conteúdo
temático, também identificando os valores
éticos e/ou políticos no texto, a situação
comunicativa e o espaço de circulação.
(EF04LP16RS-1) Produzir notícias sobre
fatos ocorridos no universo escolar,
digitais ou impressas, a partir da
organização das ideias e a utilização de
informações coletadas por pesquisa
(como fatos socialmente relevantes que
aconteceram na escola ou comunidade),
considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.
(EF04LP17RS-1) Produzir material
jornalístico veiculados em rádio, TV e na
internet, orientando-se por roteiro
ou texto, a partir do estudo dos recursos
a serem empregados nesse
material, considerando a especificidade
da mídia e ambiente no qual será
veiculado.
(EF04LP18RS-1) Analisar os usos
sociais e culturais das expressões orais
observando a que contexto estão
inseridos.

(EF04LP19RS-1) Ler e compreender
textos expositivos de divulgação
científica para crianças, de forma
colaborativa, identificando as
características do gênero.
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Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Imagens analíticas em textos

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Produção de textos

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Escrita autônoma

Análise linguística /semiótica
(Ortografização)

Forma de composição dos
textos Coesão e articuladores

Análise linguística /sem
iótica(Ortografização)

Forma de composição dos textos
Adequação do texto às normas
de escrita

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Escrita autônoma

(EF04LP20) Reconhecer a
função de gráficos, diagramas e
tabelas em textos, como forma
de apresentação de dados e
informações.
(EF04LP21) Planejar e produzir
textos sobre temas de interesse,
com base em resultados de
observações e pesquisas em
fontes de informações impressas
ou eletrônicas, incluindo, quando
pertinente, imagens e gráficos
ou tabelas simples,
considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto
do texto.
(EF04LP22) Planejar e produzir,
com certa autonomia, verbetes
de enciclopédia infantil, digitais
ou impressos, considerando a
situação comunicativa e o tema/
assunto/finalidade do texto.

(EF04LP23) Identificar e
reproduzir, em verbetes de
enciclopédia infantil, digitais ou
impressos, a formatação e
diagramação específica desse
gênero (título do verbete,
definição, detalhamento,
curiosidades), considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto/finali dade do
texto.
(EF04LP24) Identificar e
reproduzir, em seu formato,
tabelas, diagramas e gráficos em
relatórios de observação e
pesquisa, como forma de
apresentação de dados e
informações.
(EF04LP25) Representar cenas
de textos dramáticos,
reproduzindo a fala das

(EF04LP20RS-1) Reconhecer que os
textos podem ser compostos por
diferentes recursos, que servem para
uma melhor compreensão da questão
neles expostas.
(EF04LP21RS-1) Planejar e produzir
textos sobre temas de interesse, com
base em resultados de observações e
pesquisas em fontes de informações
impressas ou eletrônicas, utilizando
gráficos ou tabelas para a análise de
dados, considerando a situação
comunicativa, o tema/assunto do texto,
construindo registros que possam
repertoriar a produção.
(EF04LP22RS-1) Planejar e produzir,
com certa autonomia, verbetes de
enciclopédia infantil, digitais ou
impressos, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto/finalid ade
do texto, a partir do estudo
de
ambientes digitais, construindo registros
que possam repertoriar a produção.
(EF04LP23RS-1) Reconhecer, no
processo de leitura, recursos linguísticos
e discursivos que constituem os gêneros
previstos, elaborando verbetes para
enciclopédias digitais e/ou produzindo um
dossiê impresso sobre um tema estudado
pela classe.

(EF04LP24RS-1) Identificar
e
reproduzir, em seu formato, tabelas,
diagramas e gráficos em relatórios de
observação e pesquisa.

(EF04LP25RS-1) Representar cenas de
textos dramáticos, a partir da leitura e
estudos prévios do texto a ser
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4º

3º,
4º, 5º

CAMPO
ARTÍSTICOLITE RÁRIO

TODOS OS CAM
POS DE
ATUAÇÃO

personagens, de acordo com as
rubricas de interpretação e
movimentos indicados pelo
autor.
(EF04LP26) Observar, em
poemas concretos, o formato, a
distribuição
e a diagramação
das letras do texto na página.

Análise linguística/sem
iótica(Ortografização)

Forma de composição de textos
poéticos visuais

Análise linguística/sem
iótica(Ortografização)

Forma de Composição de textos
dramáticos

(EF04LP27) Identificar, em
textos dramáticos, marcadores
das falas das personagens e de
cena.

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Decodificação/Fluência de
leitura

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Formação de leitor

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Compreensão

(EF35LP01) Ler e compreender,
silenciosamente e, em seguida,
em voz alta, com autonomia e
fluência, textos curtos com nível
de textualidade adequado.
(EF35LP02) Selecionar livros
da biblioteca e/ou do cantinho
da leitura da sala de aula e/ou
disponíveis em meios digitais
para a leitura individual,
justificando a escolha e
compartilhando com colegas
sua opinião, após a leitura.
(EF35LP03) Identificar a ideia
central do texto, demonstrando
compreensão global.

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Estratégia de leitura

(EF35LP04) Inferir informações
implícitas nos textos lidos.

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Estratégia de leitura

(EF35LP05) Inferir o sentido
de palavras ou
expressões desconhecidas em
textos, com base no contexto da
frase ou do texto.

representado, enfatizando as indicações
autorais constantes das rubricas.

(EF04LP26RS-1) Observar, em poemas
concretos, o formato, a distribuição
e
a diagramação das letras do texto na
página, analisando os efeitos de sentido
produzidos pelo modo de ocupação
desse espaço.
(EF04LP27RS-1) Identificar, em textos
dramáticos, o modo como a fala dos
personagens são marcadas: pontuação,
rubricas de cena e as indicações de
como devem portar-se os atores em
cena.
(EF35LP01RS45-1) Ler e compreender,
silenciosamente e, em seguida, em voz
alta, demonstrando fluência, textos curtos
adequados às suas possibilidades e
interesses.
(EF35LP02RS45-1) Selecionar materiais
para leitura individual, justificando a
escolha de acordo com os critérios de
apreciação pessoal e, posteriormente,
compartilhando sua opinião a respeito
dos textos lidos.

(EF35LP03RS45-1) Identificar a ideia
central do texto, demonstrando
compreensão global, a partir da
construção de informações, identificando
o que é mais relevante.
(EF35LP04RS45-1) Estabelecer, no
processo de leitura, inferências
(informações subentendidas e/ou
pressupostas), com base nos
conhecimentos prévios ou no contexto.
(EF35LP05RS45-1) Inferir o sentido de
palavras ou expressões desconhecidas
em textos, percebendo os sentidos, as
funções e os usos dessas palavras com
base no contexto da frase ou do texto.
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Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Estratégia de leitura

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Construção do sistema
alfabético/ Convenções da
escrita

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Construção do sistema
alfabético/ Estabeleciment o de
relações anafóricas na
referenciação e construção da
coesão

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Planejamento de texto/
Progressão temática e
paragrafação

Oralidade

Forma de composição de
gêneros orais

(EF35LP06) Recuperar relações
entre partes de um texto,
identificando substituições
lexicais (de substantivos por
sinônimos) ou pronominais (uso
de pronomes anafóricos–
pessoais, possessivos,
demonstrativos) que contribuem
para a continuidade do texto.
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir
um texto, conhecimentos
linguísticos e gramaticais, tais
como ortografia, regras básicas
de concordância nominal e
verbal, pontuação (ponto final,
ponto de exclamação, ponto de
interrogação, vírgulas em
enumerações) e pontuação do
discurso direto, quando for o
caso.
(EF35LP08) Utilizar, ao produzir
um texto, recursos de
referenciação (por substituição
lexical ou por pronomes
pessoais, possessivos e
demonstrativos), vocabulário
apropriado ao gênero, recursos
de coesão pronominal
(pronomes anafóricos) e
articuladores de relações de
sentido (tempo, causa, oposição,
conclusão, comparação), com
nível suficiente de
informatividade.
(EF35LP09) Organizar o texto
em unidades de sentido,
dividindo-o em parágrafos
segundo as normas gráficas e de
acordo com as características do
gênero textual.

(EF35LP06RS45-1) Recuperar relações
entre as partes de um texto, resolvendo
problemas de compreensão, a partir de
substituições lexicais na constituição do
texto escrito, validando a compreensão e
os sentidos.

(EF35LP10) Identificar gêneros
do discurso oral, utilizados em
diferentes situações e contextos

(EF35LP10RS45-1) Identificar as
características de gêneros do discurso

(EF35LP07RS45-1) Utilizar
conhecimentos linguísticose gramaticais
básicos necessários para a produção de
texto.

(EF35LP08RS45-1) Produzir textos,
utilizando recursos de referenciação,
observando os efeitos de sentido
pretendidos, coesão e coerência, com
nível suficiente de informatividade.

(EF35LP09RS45-1) Organizar o texto em
unidades de sentido, de modo coeso e
coerente, ou seja, dividindo o texto em
parágrafos, respeitando as normas de
pontuação, o encadeamento de ideias e a
hierarquia das informações presentes, de
acordo com as características do gênero
e a finalidade comunicativa.
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3º,
4º, 5º

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

3º,
4º, 5º

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

3º,
4º, 5º

CAMPOS
DE
ATUAÇÃO

Oralidade

Variação linguística

Análise
linguística/semiótica(Ortografização)

Construção do sistema
alfabético e da ortografia

Análise
linguística/semiótica(Ortografização)

Construção do sistema
alfabético e da ortografia

Análise linguística
/semiótica(Ortografização)

Morfologia

Produção de textos (escrita
e autônoma)

Escrita colaborativa

compartilhada
DA VIDA
PÚBLICA

comunicativos, e suas
características linguísticoexpressivas e composicionais
(conversação espontânea,
conversação telefônica,
entrevistas pessoais, entrevistas
no rádio
ou na TV, debate,
noticiário de rádio e TV, narração
de jogos esportivos no rádio e
TV, aula, debate etc.).
(EF35LP11) Ouvir gravações,
canções, textos falados em
diferentes variedades
linguísticas, identificando
características regionais,
urbanas e rurais da fala e
respeitando as diversas
variedades linguísticas como
Características do uso da língua
por diferentes grupos regionais
ou diferentes culturas locais,
rejeitando preconceitos
linguísticos.
(EF35LP12) Recorrer ao
dicionário para esclarecer dúvida
sobre a escrita de palavras,
especialmente no caso de
palavras com relações
irregulares fonema-grafema.
(EF35LP13) Memorizar a grafia
de palavras de uso
Frequente nas quais as relações
fonema-grafema são irregulares
e com h inicial que não
representa fonema.
(EF35LP14) Identificar em textos
e usar na produção textual
pronomes pessoais, possessivos
e demonstrativos, como
recurso coesivo anafórico.
(EF35LP15) Opinar e defender
ponto de vista sobre tema
polêmico relacionado a situações
vivenciadas na escola e/ou na

oral, a situação comunicativa as marcas
linguísticas apresentadas.

(EF35LP11RS45-1) Ouvir gravações,
canções, textos falados em diferentes
variedades linguísticas que contemplem
produções locais e de diferentes regiões
do estado e/ou país, Favorecendo o
convívio respeitoso com a diversidade
linguística, compreendendo as diferenças
e as similaridades como constitutivas das
identidades de seus falantes.

(EF35LP12RS45-1) Recorrer ao uso do
Dicionário para esclarecer dúvidas sobre
a escrita de palavras (ortografia) e
identificar a acepção correspondente ao
uso que gerou a busca.
(EF35LP13RS45-1) Memorizar, através
da leitura, os
registros corretos das grafias de
algumas ocorrências irregulares
presentes na língua.
(EF35LP14RS45-1) Identificar em textos
e usar na produção textual pronomes
pessoais, demonstrativos e possessivos,
percebendo os papéis que
desempenham na constituição da coesão
do texto.
(EF35LP15RS45-1) Expressar pontos de
vista sobre temas controversos da
vivência do aluno na escola e/ou
comunidade, utilizando adequadamente o
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3º,
4º, 5º

CAMPOS
DE
ATUAÇÃO

3º,
4º, 5º

CAMPO DAS
PRÁTICAS DE
ESTUDOE
PESQUISA

Análise linguística/semió tica
(Ortografização)
DA VIDA
PÚBLICA

Forma de composição dos
textos

Leitura/escuta(compartilhada e
autônoma)

Pesquisa

Oralidade

Escuta de textos orais

Oralidade

Compreensão de textos orais

Oralidade

Planejamento de texto oral
Exposição oral

comunidade, utilizando registro
formal e estrutura adequada à
argumentação, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.
(EF35LP16) Identificar e
reproduzir, em notícias,
manchetes, lides e corpo de
notícias simples
para
público infantil e cartas de
reclamação(revista infantil),
digitais ou impressos, a
formatação e diagramação
específica de cada um desses
gêneros, inclusive em suas
versões orais.
(EF35LP17) Buscar e
selecionar, com o apoio do
professor, informações de
interesse sobre fenômenos
sociais e naturais, em textos que
circulam em meios impressos
ou digitais.
(EF35LP18) Escutar, com
atenção, apresentações de
trabalhos realizadas por colegas,
formulando perguntas
pertinentes ao tema e solicitando
esclarecimentos sempre que
necessário.
(EF35LP19) Recuperar as ideias
principais em situações formais
de escuta de exposições,
apresentações e palestras.
(EF35LP20) Expor trabalhos
ou pesquisas escolares,
em sala de aula, com apoio de
recursos multissemióticos
(imagens, diagrama, tabelas
etc.), orientando-se por roteiro
escrito, planejando o tempo de
fala e adequando a linguagem à
situação comunicativa.

registro formal e os recursos de
argumentação para legitimar as opiniões,
de forma ética e respeitável.

(EF35LP16RS45-1) Reconhecer, no
processo de leitura, recursos linguísticos
e
discursivos que constituem alguns
gêneros jornalísticos, de modo que seja
possível empregá- los adequadamente
nos textos a serem produzidos.

(EF35LP17RS45-1) Buscar e selecionar
textos sobre fenômenos sociais e
naturais,
com o auxílio do
professor, considerando as
características dos espaços onde são
veiculados e a confiabilidade.
(EF35LP18RS45-1) Escutar, com
atenção, apresentações orais em
contexto escolar e, a partir da
compreensão, formular perguntas para
esclarecimentos e/ou posicionamentos
em relação à fala.
(EF35LP19RS45-1) Recuperar as ideias
principais em situações formais de escuta
de exposições orais, fazendo registros,
esquemas
ou tabelas que possibilitem
o entendimento do que foi ouvido.
(EF35LP20RS45-1) Expor trabalhos e
pesquisas em contextos escolares,
reconhecendo a articulação
entre fala
e o uso de roteiro escrito e recursos
multissemióticos próprios ou compatíveis
com o gênero usado.
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3º,
4º, 5º

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Formação do leitor literário

3º,
4º, 5º

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Formação do leitor literário/
Leitura multissemiótica

3º,
4º, 5º

CAMPO
ARTÍSTICOLITE RÁRIO

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Apreciação estética/Estilo

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Textos dramáticos

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Escrita autônoma e
compartilhada

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Escrita autônoma e
compartilhada

(EF35LP21) Ler e compreender,
de forma autônoma, textos
literários de diferentes gêneros e
extensões, inclusive aqueles
sem ilustrações,
estabelecendo preferências por
gêneros, temas, autores.
(EF35LP22) Perceber diálogos
em textos narrativos, observando
o efeito de sentidode verbos de
enunciação e, se for o caso, o
uso de variedades linguísticas no
discurso direto.

(EF35LP23) Apreciar poemas e
outros textos versificados,
observando rimas, aliterações e
diferentes modos de divisão dos
versos, estrofes e refrões e seu
efeito de sentido.
(EF35LP24) Identificar funções
do texto dramático (escrito para
ser encenado) e sua
organização por meio de
diálogos entre personagens e
marcadores das falas das
personagens e de cena.
(EF35LP25) Criar narrativas
ficcionais, com certa autonomia,
utilizando detalhes descritivos,
sequências de eventos e
imagens apropriadas para
sustentar o sentido do texto, e
marcadores de tempo, espaço e
de fala de personagens.
(EF35LP26) Ler e
compreender, com certa
autonomia, narrativas ficcionais
que apresentem cenários e
personagens, observando os
elementos da estrutura narrativa:
enredo, tempo, espaço,
personagens, narrador e a

(EF35LP21RS45-1) Ler e compreender,
com autonomia, gêneros literários
diversos, inclusive dramáticos e poéticos,
manifestando os critérios de apreciação
estética e afetiva e trocando informações
sobre os materiais lidos.
(EF35LP22RS45-1) Perceber os efeitos
de sentido produzidos nos textos
narrativos, considerando os verbos
introdutórios de fala de terceiros e o uso
das variedades linguísticas na
representação das falas do discurso,
compreendendo o caráter e a dinâmica
de personagens numa trama, assim
como a organização textual da narrativa.
(EF35LP23RS45-1) Apreciar poemas e
outros textos versificados, observando os
diferentes modos de divisão dos versos e
os efeitos de sentido produzidos.

(EF35LP25RS45-1) Produzir narrativas
ficcionais, com certa autonomia,
utilizando detalhes descritivos,
sequências de eventos e imagens
apropriadas para sustentar o sentido do
texto, empregando representações de
cultura local, estadual, nacional e
universal.
(EF35LP26RS45-1) Ler e compreender,
com certa
autonomia, narrativas ficcionais,
analisando sua organização
(enredo/personagen s/tempo/
espaço/discurso reportado) na
constituição do texto.
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construção do discurso indireto e
discurso direto.

1º;
2º;
3º;
4º; 5º

TODOS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Escrita autônoma

(EF35LP27) Ler e compreender,
com certa autonomia, textos em
versos, explorando rimas, sons e
jogos de palavras, imagens
poéticas (sentidos figurados) e
recursos visuais e sonoros.

Oralidade

Declamação

(EF35LP28) Declamar poemas,
com entonação, postura e
interpretação adequadas.

Análise linguística /semió tica
(Ortografização)

Formas de composição de narra
tivas

Análise linguística
/semiótica(Ortografização)

Discurso direto e indireto

Análise linguística
/semiótica(Ortografização)

Forma de composição de textos
poéticos

(EF35LP29) Identificar, em
narrativas, cenário, personagem
central, conflito gerador,
resolução e o ponto de vista com
base no qual histórias são
narradas, diferenciando
narrativas em primeira e terceira
pessoas.
(EF35LP30) Diferenciar discurso
indireto e Discurso direto,
determinando o efeito de sentido
de verbos de enunciação e
explicando o uso de variedades
linguísticas no discurso direto,
quando for o caso.
(EF35LP31) Identificar, em
textos versificados, efeitos de
sentido decorrentes do uso de
recursos rítmicos e sonoros e de
metáforas.

Leitura/escuta(compartilhada e
OS autônoma)

Reconstrução das condições de
produção e recepção de textos

(EF15LP01) Identificar a função
social de textos que circulam em
campos da vida social dos
quais participa
cotidianamente (a casa, a rua, a
comunidade, a escola) e nas

(EF35LP27RS45-1) Ler e compreender,
com certa
autonomia, gêneros poéticos,
percebendo e explorando seus recursos
expressivos (rimas, sons, jogo de
palavras, sentidos figurados, recursos
visuais, etc.)
(EF35LP28RS45-1) Declamar poemas
com entonação, postura e interpretação
adequadas, demonstrando
sentimento/envolvimento, atenção e
concentração.
(EF35LP29RS45-1) Reconhecer, em
narrativas, cenário, personagem central,
conflito gerador, resolução e o ponto de
vista em que os textos lidos/escutados
são narrados, identificando a pessoa do
discurso e as diferenças que podem
apresentar.
(EF35LP30RS45-1) Reconhecer as
diferenças e semelhanças entre o
discurso direto e indireto, focalizando não
apenas a pontuação, mas o efeito de
sentido dos verbos de enunciação e as
variedades linguísticas usadas na
narração do texto.
(EF35LP31RS45-1) Identificar, em textos
versificados, efeitos de sentido
decorrentes do uso de recursos rítmicos
e sonoros e de metáforas, analisados a
partir da leitura oral e da compreensão
do contexto.
(EF15LP01RS45-1) Identificar a função
social de textos que circulam em campo
da vida social dos quais participa
cotidianamente (a casa, a rua, a
comunidade, a escola) e nas mídias
impressa, de massa e digital, de modo a
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mídias impressa, de massa e
digital, reconhecendo para que
foram produzidos, onde
circulam, quem os produziu e a
quem se destinam.
(EF15LP02)Estabelecer
expectativas em relação ao texto
que vai ler(pressuposições
antecipadoras dos sentidos, da
forma e da função social do
texto), apoiando-se em seus
conhecimentos prévios sobre as
condições de produção e
recepção desse texto, o gênero,
o suporte e o universo temático,
bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos,
imagens, dados da própria
obra(índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e
inferências realizadas antes e
durante a leitura de textos,
checando a adequação das
hipóteses realizadas.
(EF15LP03 ) Localizar
informações
explícitas em
textos.

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Estratégia de leitura

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Estratégia de leitura

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Estratégia de leitura

(EF15LP04) Identificar o efeito
de sentido produzido pelo uso de
recursos expressivos gráficovisuais em textos
multissemióticos.

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Planejamento de texto

(EF15LP05) Planejar, com a
ajuda do professor, o texto que
será produzido, considerando a
situação comunicativa, os
interlocutores (quem
escreve/para quem escreve); a
finalidade ou o propósito
(escrever para quê); a circulação

reconhecer seu contexto de produção:
para que foram produzidos, onde
circulam, quem os produziu e a quem se
destinam, analisando e refletindo, de
forma crítica a confiabilidade desses
textos.
(EF15LP02RS45-1) Formular hipóteses
em relação ao texto que vai
ler(pressuposições antecipadoras dos
sentidos, da forma e da função social do
texto), apoiando-se em seus
conhecimentos prévios sobre as
condições de produção e recepção desse
texto, o gênero, o suporte e o universo
temático, bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos, imagens,
dados da
própria obra (índice,
prefácio etc.), confirmando antecipações
e inferências realizadas antes e durante
a leitura de textos, checando a
adequação das hipóteses levantadas.

(EF15LP03RS45-1) Localizar
informações explícitas em textos.
Perceber as informações subentendidas
nos mais diferentes elementos de leitura
propostos em aula, levando em conta o
material utilizado e sua intencionalidade.
(EF15LP04RS45-1) Identificar e
relacionar o efeito de imagens em textos,
percebendo o papel de textos verbais e
não- verbais e os efeitos de sentido de
cada um deles a partir dos recursos
utilizados.
(EF15LP05RS45-1) Produzir textos de
diferentes gêneros, atendendo a
diferentes finalidades, realizando
diferentes pesquisas antes de iniciar a
escrita.
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Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Revisão de textos

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Edição de textos

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Utilização de tecnologia digital

Oralidade

Oralidade pública /Intercâmbio
conversacional em sala de aula

Oralidade

Escuta atenta

(onde o texto vai circular); o
suporte (qual é o portador do
texto); a
linguagem,
organização e forma do texto e
seu tema, pesquisando em meios
impressos ou digitais, sempre
que for preciso, informações
necessárias à produção do texto,
organizando em tópicos os
dados e as fontes pesquisadas.
(EF15LP06) Reler e revisar o
texto produzido com a ajuda do
professor e
a colaboração
dos colegas, para corrigi-lo e
aprimorá-lo, fazendo cortes,
acréscimos, reformulações,
correções de Ortografia e
pontuação.
(EF15LP07) Editar a versão
final do texto, em colaboração
com os colegas e com a ajuda
do professor, ilustrando, quando
for o caso, em suporte
adequado, manual ou digital.
(EF15LP08) Utilizar software,
inclusive programas de edição
de texto, para editar e
publicar os textos produzidos,
explorando os recursos
multissemióticos disponíveis.
(EF15LP09) Expressar-se em
situações de Intercâmbio oral
com clareza, preocupando-se
em ser compreendido pelo
interlocutor e usando a palavra
com tom de voz audível, boa
articulação e ritmo adequado.
(EF15LP10) Escutar, com
atenção, falas de
Professores e colegas,
formulando perguntas
pertinentes ao tema e solicitando
esclarecimentos
sempre que necessário.

(EF15LP06RS45-1) Reler e
revisar o
texto produzido para corrigi-lo e aprimorálo, fazendo cortes, acréscimos,
reformulações, correções de ortografia e
pontuação, bem como a própria estrutura
do texto (parágrafos, sequência de ideias
etc.), garantindo a coesão e coerência.
(EF15LP07RS45-1) Perceber a
disposição gráfica (aspectos
estruturantes dos gêneros discursivos),
para assim apropriar-se gradativamente
dos aspectos estruturantes dos gêneros
discursivos, atendendo às variadas
finalidades.
(EF15LP08RS45-1) Utilizar software,
inclusive programas de edição de texto,
com ajuda/supervisão do professor, para
editar e publicar os textos
produzidos, explorando os
recursos multissemióticos disponíveis.
(EF15LP09RS45-1) Utilizar canais de
comunicação (blogs e redes sociais) para
disseminar
os trabalhos produzidos,
associando-os à realidade local e
compreendendo o que é apreciação e
réplica.
(EF15LP10RS45-1) Desenvolver a
escuta atenta,
observando a situação comunicativa,
tomando notas e
solicitando formalmente a intervenção,
quando apropriada.
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Oralidade

Características da conversação
espontânea

Oralidade

Aspectos não
linguísticos(paralinguísticos) no
ato da fala

Oralidade

Relato oral/Registro formal e
informal

1º; 2º;
3º; 4º;
5º

CAMPO VIDA
COTIDIANA

Leitura/escuta(compartilhada e
autônoma)

Leitura de imagens em
narrativas visuais

1º; 2º;
3º; 4º;
5º

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Leitura/escuta(compartilhada e
autônoma)

Formação do leitor literário

(EF15LP11) Reconhecer
características da conversação
espontânea presencial,
respeitando os
turnos de fala, selecionando e
utilizando, durante
a conversação, formas de
tratamento adequadas, de
acordo com a situação e a
posição do interlocutor.
(EF15LP12) Atribuir significado a
aspectos não
linguísticos (paralinguísticos)
observados na fala, como
direção do olhar, riso, gestos,
movimentos da
cabeça (de concordância ou
discordância), expressão
corporal, tom de voz.
(EF15LP13) Identificar
finalidades da interação oral em
diferentes contextos
comunicativos (solicitar
informações, apresentar
opiniões, informar, relatar
experiências etc.).
(EF15LP14) Construir o sentido
de histórias em
quadrinhos e tirinhas,
relacionando imagens e palavras
e interpretando recursos gráficos
(tipos de balões, de letras,
onomatopeias).

(EF15LP15) Reconhecer que os
textos literários
fazem parte do mundo do
imaginário
e apresentam
uma dimensão lúdica, de
encantamento, valorizando-os,
em sua diversidade cultural,

(EF15LP11RS45-1) Interagir oralmente
de forma
espontânea, respeitando o momento de
fala e as formas de tratamento,
considerando o contexto da situação
de comunicação e a organização dos
turnos do(s)
interlocutor(es).

(EF15LP12RS45-1) Reconhecer e
analisar as expressões corporais
associadas à fala e determinar seu
papel na construção dos sentidos dos
textos orais,
selecionando os recursos mais
adequados às intenções de significação
do discurso a ser produzido.
(EF15LP13RS45-1) Perceber as
diferenças entre os
diversos usos da linguagem, levando em
conta a
variedade linguística (na oralidade) e a
formalidade/escrita padrão (na escrita) na
construção dos sentidos do texto.
(EF15LP14RS45-1) Construir o sentido
de histórias em
quadrinhos e tirinhas, relacionando
imagens e palavras
e interpretando recursos gráfico- visuais
(tipos de
balões, de letras, onomatopeias); o eixo
temporal; a
linguagem coloquial; entre outros
aspectos, analisando os efeitos
provocados e onde esses gêneros são
publicados.
(EF15LP15RS45-1) Reconhecer que a
literatura faz parte do mundo do
imaginário
e apresenta uma
dimensão lúdica, de encantamento,
assim, valorizando os textos literários em
sua diversidade cultural, como patrimônio
artístico da humanidade, de modo a
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como patrimônio artístico da
humanidade.

1º;
2º;3º;
4º; 5º

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Leitura colaborativa e autônoma

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Apreciação estética/Estilo

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Formação do leitor
literário/Leitura multissemiótica

Oralidade

Contagem de histórias

(EF15LP16) Ler e compreender,
em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor e,
mais tarde, de maneira
autônoma, textos narrativos de
maior porte como contos
(populares, de fadas,
acumulativos, de assombração
etc.) e crônicas.
(EF15LP17) Apreciar poemas
visuais
e concretos,
observando efeitos de sentido
criados pelo formato do texto na
página, distribuição
e
diagramação das
letras, pelas ilustrações e por
outros efeitos visuais.
(EF15LP18) Relacionar texto
com ilustrações e
outros recursos gráficos.

(EF15LP19) Recontar
oralmente, com e sem apoio de
imagem, textos literários lidos
pelo professor.

contribuir para sua formação como leitor
literário, compreendendo a natureza e os
objetivos das diferentes práticas de
leitura, assim como os pactos de leitura
que se estabelecem.
(EF15LP16RS45-1) Ampliar e diversificar
sua capacidade leitora, a partir das
características dos gêneros e dos textos
literários narrativos de maior extensão e
complexidade, atribuindo sentido ao texto
lido.

(EF15LP17RS45-1) Compreender as
formas de representação de poemas
visuais e concretos, considerando
as
características, o repertório literário
específico e as marcas linguísticas,
desenvolvendo a modelização de
procedimentos e comportamentos
leitores adequados.
(EF15LP18RS45-1) Relacionar texto com
ilustrações
e
outros recursos gráficos e compreender a
relação existente entre os textos
imagéticos e os textos escritos,
percebendo que as apreciações estéticas
e afetivas das diferentes perspectivas
pelas quais uma obra pode ser vista.
(EF15LP19RS45-1) Recontar oralmente,
com e sem apoio de imagem, textos
literários lidos pelo professor, a fim de
empregar os elementos da narrativa
(tema, personagens, espaço, enredo,
marcas linguísticas próprias da narrativa),
com entonação expressiva
ea
prosódia que melhor ajustam os
discursos orais ao contexto

5º ANO
5º

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise linguística /semió tica
(Ortografização)

Construção do sistema
alfabético e da ortografia

(EF05LP01) Grafar palavras,
utilizando regras
de
correspondência fonemagrafema regulares, contextuais

(EF05LP01RS-1) Compreender e
registrar palavras, fazendo a
correspondência fonema-grafema
regulares, contextuais e morfológicas e
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Análise linguística /semiótica
(Ortografização)

Conhecimento do alfabeto do
português do
Brasil/Ordem
alfabética/Polissemia

Análise linguística
/semiótica(Ortografização)

Conhecimento das diversas
grafias do alfabeto / Acentuação

Análise
linguística/semiótica(Ortografização)

Pontuação

Análise linguística
/semiótica(Ortografização)

Morfologia

Análise linguística
/semiótica(Ortografização)

Morfologia

Análise linguística
/semiótica(Ortografização)

Morfologia

e morfológicas e palavras de
uso frequente com
correspondências irregulares.

palavras de uso frequente com
correspondências irregulares, analisando
as ocorrências para a construção da
regra.

(EF05LP02) Identificar o caráter
polissêmico das
Palavras (uma mesma palavra
com diferentes
significados, de acordo com o
contexto de uso),
comparando o significado de
determinados termos utilizados
nas áreas científicas com
esses mesmos
termos utilizados na
linguagem
usual.
(EF05LP03) Acentuar
corretamente palavras oxítonas,
paroxítonas e proparoxítonas.

(EF05LP02RS-1) Interpretar o sentido da
palavra nas várias situações do
cotidiano, reconhecendo
a grafia e
o significado que apresentam de acordo
com o contexto.

(EF05LP04) Diferenciar, na
leitura de
textos, vírgula,
ponto e vírgula, dois- pontos e
reconhecer, na leitura de textos,
o efeito de sentido que decorre
do uso de reticências, aspas,
parênteses.
(EF05LP05) Identificar a
expressão de presente, passado
e futuro em tempos verbais
do modo
indicativo.
(EF05LP06) Flexionar,
adequadamente, na escrita e
na oralidade, os verbos em
concordância com pronomes
pessoais/nomes sujeitos da oração.
(EF05LP07) Identificar, em
textos, o uso de
conjunções e a relação que
estabelecem entre
partes do texto: adição,
oposição, tempo, causa,
condição, finalidade.

(EF05LP04RS-1) Enfatizar
a
entonação de voz na leitura, respeitando
os diferentes sinais de pontuação.

(EF05LP03RS-1) Identificar
a
tonicidade nas palavras, empregando a
acentuação corretamente.

(EF05LP05RS-1) Utilizar corretamente os
verbos, nos
diferentes tempos do modo indicativo, na
linguagem oral e escrita.
(EF05LP06RS-1) Identificar a
necessidade de estabelecer a
concordância verbal na construção da
coesão e da coerência do texto,
flexionando
os verbos corretamente.
(EF05LP07RS-1) Compreender as
relações
estabelecidas pelas conjunções, entre os
segmentos do texto, observando que seu
uso inadequado pode produzir sentidos
não desejados.
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5º

CAMPO VIDA
COTIDIANA

DA

Análise linguística
/semiótica(Ortografização)

Morfologia

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Compreensão em leitura

Leitura/escuta(compartilhada e
autônoma)

Compreensão em leitura

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Escrita colaborativa

Escrita
(compartilhada e autônoma)

Escrita colaborativa

Oralidade

Produção de texto oral

(EF05LP08) Diferenciar palavras
primitivas,
derivadas e compostas, e
derivadas por adição de prefixo
e de sufixo.
(EF05LP09) Ler e
compreender, com autonomia,
textos instrucionais de regras
de jogo, dentre outros
gêneros do campo da vida
cotidiana, de acordo com as
convenções do gênero e
considerando a situação
comunicativa e a finalidade do
texto.
(EF05LP10) Ler e
compreender, com autonomia,
anedotas, piadas e cartuns,
dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana, de
acordo com as convenções do
gênero e considerando a
situação comunicativa e a
finalidade do texto.
(EF05LP11) Registrar, com
autonomia, anedotas, piadas e
cartuns, dentre outros gêneros
do campo da vida cotidiana, de
acordo com as convenções do
gênero e considerando a
situação comunicativa e a
finalidade do texto.
(EF05LP12) Planejar e produzir,
com autonomia, textos
instrucionais de regras de jogo,
dentre outros gêneros do campo
da vida cotidiana, de acordo com
as convenções do gênero e
considerando a situação
comunicativa e a finalidade do
texto.
(EF05LP13) Assistir, em vídeo
digital, a postagem
de vlog infantil de críticas de
brinquedos e livros

(EF05LP08RS-1) Diferenciar
substantivos
primitivos, derivados e compostos,
elaborando o entendimento da formação
das palavras.
(EF05LP09RS-1) Ler e compreender
textos instrucionais,
Com autonomia, considerando suas
características,
observando a adequação ao portador, ao
espaço
de circulação e à finalidade, atentando
para a linguagem usada.

(EF05LP10RS-1) Ler e compreender
textos, com autonomia, atentando para a
organização, as marcas linguísticas, os
recursos visuais e o conteúdo temático,
considerando a situação comunicativa.

(EF05LP11RS-1) Registrar, de forma
atenta e com autonomia, textos de
gêneros orais lúdicos e/ou humorísticos
da vida cotidiana, considerando a
situação comunicativa e a finalidade do
texto.

(EF05LP12RS-1) Planejar e produzir,
com autonomia, textos instrucionais de
regras de jogo, dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana, de acordo com
as convenções do gênero e
considerando a situação comunicativa e
a finalidade do texto, de modo a explicitar
suas características na organização das
ideias.
(EF05LP13RS-1) Praticar a expressão
oral, com o uso das diversas mídias,
planejando criteriosamente e com
criticidade gêneros que circulam
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Análise linguística
/semiótica(Ortografização)

Forma composição texto

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Compreensão em leitura

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Compreensão em leitura

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Escrita colaborativa

Oralidade

Planejamento e produção de
texto

de literatura infantil e, a partir
dele, planejar e produzir
resenhas digitais em áudio ou
vídeo.
(EF05LP14) Identificar e
de
do
reproduzir, em textos de
resenha crítica de
brinquedos
ou livros
de literatura
infantil, a formatação
própria desses textos
(apresentação e
avaliação do produto).
(EF05LP15) Ler/assistir e
compreender, com
autonomia, notícias,
reportagens, vídeos em vlogs
argumentativos, dentre outros
gêneros do campo
político-cidadão, de acordo com
as convenções dos
gêneros e considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.
(EF05LP16) Comparar
informações sobre um mesmo
fato veiculadas em diferentes
mídias e concluir sobre qual é
mais confiável e por quê.
(EF05LP17) Produzir roteiro
para edição de uma reportagem
digital sobre temas de interesse
da turma, a partir de buscas de
informações, imagens, áudios e
vídeos na internet, de acordo
com as convenções do gênero e
considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto
do texto.
(EF05LP18) Roteirizar, produzir
e editar vídeo para
vlogs argumentativos sobre
produtos de mídia para público
infantil (filmes, desenhos

neste domínio, tendo em vista o
público alvo e meio de circulação.

(EF05LP14RS-1) Reconhecer, no
processo de leitura,
recursos linguísticos e discursivos que
constituem os
gêneros previstos, de modo que seja
possível
empregálos adequadamente nos textos a serem
produzidos.
(EF05LP15RS-1) Ler/assistir e
compreender, com autonomia, textos do
campo político-cidadão e jornalístico,
contextualizando-os quanto à extensão, à
orientação
de valores, às
características gráficas e aos recursos
digitais disponíveis, considerando a
finalidade e situação comunicativa em
que circulam.

(EF05LP16RS-1) Comparar informações
sobre um mesmo fato veiculadas em
diferentes mídias, concluindo sobre qual
é mais confiável e por quê,
considerando as finalidades e intenções
das mídias utilizadas.
(EF05LP17RS-1) Produzir roteiro para
edição de uma reportagem digital sobre
temas de interesse da turma, a partir da
análise de ambientes digitais, como sites,
blogs, páginas de jornais online, para
repertoriar a produção, adequando às
convenções do gênero.

(EF05LP18RS-1) Roteirizar, produzir e
editar vídeo para vlogs argumentativos
sobre produtos de mídia para público
infantil, construindo novos
conhecimentos por meio de pesquisa do
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CAMPO DAS
PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA

animados,
HQs,
games etc.), com base em
conhecimentos sobre os
mesmos, de acordo com as
convenções do gênero e
considerando a situação
comunicativa e o tema/
assunto/finalidade do texto.
(EF05LP19) Argumentar
oralmente sobre acontecimentos
de interesse social, com base
em
conhecimentos sobre fatos
divulgados em TV,
rádio, mídia impressa e digital,
respeitando pontos
de vista diferentes.
(EF05LP20) Analisar a validade
e força de
argumentos em argumentações
sobre produtos de
mídia para público infantil
(filmes, desenhos animados,
HQs, games etc.), com base em
conhecimentos sobre os
mesmos.
(EF05LP21) Analisar o padrão
entonacional, a expressão facial
e corporal e as escolhas de
variedade e registro linguísticos
de vloggers de
vlogs opinativos ou
argumentativos.

Oralidade

Produção de texto

Análise linguística
/semiótica(Ortografização)

Forma de composição dos
textos

Análise linguística
/semiótica(Ortografização)

Forma de composição dos
textos

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Compreensão em leitura

(EF05LP22) Ler e compreender
verbetes de dicionário,
identificando a estrutura, as
informações gramaticais
(significado de abreviaturas) e as
informações semânticas.

Leitura/escuta(compartilhada e
autônoma)

Imagens analíticas
em textos

(EF05LP23) Comparar
informações apresentadas em
gráficos ou tabelas.

conteúdo
temático, de acordo com
as convenções do gênero e
considerando a situação em que irá
circular.

(EF05LP19RS-1) Argumentar oralmente
sobre temas de interesse da região e/ou
de temas recorrentes da realidade
brasileira, praticando, também, a escuta
atenta e respeitando pontos de vista
diferentes.

(EF05LP20RS-1) Analisar a validade, a
força de argumentos e o poder de
persuasão a respeito de produtos apresentados
pela mídia para o público Infantil (filmes,
desenhos animados, HQs, games, etc.),
com base no conhecimento desses
produtos, refletindo sobre o tipo de
impacto que pode causar ao público alvo.
(EF05LP21RS-1) Perceber e avaliar o
papel persuasivo do padrão
entonacional, da expressão corporal e da
variedade linguística selecionada no
discurso argumentativo de vloggers de
vlogs opinativos ou argumentativos,
refletindo e analisando sobre os aspectos
mencionados e a situação comunicativa.
(EF05LP22RS-1) Ler e compreender
verbetes
do
dicionário, identificando a estrutura, as
informações
gramaticais (significado de abreviaturas)
e as informações semânticas,
considerando o contexto da palavra para
selecionar as acepções adequadas.
(EF05LP23RS-1) Ler e interpretar
dados de gráficos e
tabelas, compreendendo as diferenças e
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Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Produção de textos

(EF05LP24) Planejar e produzir
texto sobre tema de interesse,
organizando resultados de
pesquisa em fontes de
informação impressas ou digitais,
incluindo imagens e gráficos ou
tabelas, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

5º

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Oralidade

Performances orais

(EF05LP25) Representar cenas
de textos dramáticos,
reproduzindo as falas das
personagens, de acordo com as
rubricas de interpretação e
movimento indicadas pelo autor.

5º

CAMPO DAS
PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA

Análise linguística /sem iótica
(Ortografização)

Forma de composição dos
textos Adequação do texto às
normas de escrita

(EF05LP26) Utilizar, ao produzir
o texto, conhecimentos
linguísticos e gramaticais: regras
sintáticas de concordância
nominal e verbal, convenções de
escrita de citações, pontuação
(ponto final, dois-pontos, vírgulas
em enumerações) e regras
ortográficas.

Análise
linguística/semiótica(Ortografização)

Forma de composição dos
textos Coesão e articuladores

(EF05LP27) Utilizar, ao produzir
o texto, recursos de coesão
pronominal (pronomes anafóricos)
e articuladores de relações de
sentido (tempo,
causa,
oposição, conclusão,
comparação), com nível
adequado de informatividade.

semelhanças de apresentação
correspondentes a cada um.
(EF05LP24RS-1) Planejar e produzir
texto sobre tema de interesse,
organizando resultados de pesquisa em
fontes de informação impressas ou
digitais, incluindo imagens e gráficos ou
tabelas, prevendo procedimentos
de
busca de Informações em ambientes
digitais e uso de programas que
permitam a construção de tabelas e
gráficos, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do texto.
(EF05LP25RS-1) Representar cenas de
textos dramáticos, reproduzindo as falas
das personagens, de acordo com as
rubricas de interpretação e movimento
indicadas pelo autor, ou inserindo novas
posturas, de acordo com sua ótica,
considerando o contexto em que a cena
acontece.
(EF05LP26RS-1) Utilizar, ao produzir o
texto, conhecimentos linguísticos e
gramaticais, gerais e específicos, de
gêneros que envolvem o uso tanto da
norma quanto de citações padronizadas
(como relatórios de experimentos, de
observação e pesquisa, entrevistas, etc.),
como ferramentas para
garantir a
coesão e a coerência, analisando a
adequação dos textos produzidos.
(EF05LP27RS-1) Utilizar, ao produzir o
texto, recursos de coesão pronominal
(pronomes anafóricos) e articuladores de
relações de sentido (tempo, causa,
oposição, conclusão, comparação),
empregando-os adequadamente nas
produções, garantindo a coerência e
legibilidade do texto.

70

5º

3º,
4º, 5º

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise linguística/semió tica
(Ortografização)

Forma de composição de textos
poéticos
visuais

(EF05LP28) Observar, em
ciberpoemas e
minicontos infantis em mídia
digital, os recursos
multissemióticos presentes
nesses textos digitais.

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Decodificação/F luência de
leitura

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Formação de leitor

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Compreensão

(EF35LP01) Ler e compreender,
silenciosamente e, em seguida,
em voz alta, com autonomia e
fluência, textos curtos com nível
de textualidade adequado.
(EF35LP02) Selecionar livros da
biblioteca e/ou do cantinho de
leitura da sala de aula e/ou
disponíveis em meios digitais
para leitura individual,
justificando a escolha e
compartilhando com os
colegas sua opinião, após a
leitura.
(EF35LP03) Identificar a ideia
central do texto, demonstrando
compreensão global.

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Estratégia de leitura

(EF35LP04) Inferir informações
implícitas nos textos lidos.

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Estratégia de leitura

(EF35LP05) Inferir o sentido de
palavras ou expressões
desconhecidas em textos, com
base no contexto da frase ou do
texto.

(EF05LP28RS-1) Identificar
de que
modo o espaço é ocupado por
ciberpoemas e minicontos infantis em
mídia digital, como: os recursos
multissemióticos presentes; o modo de
ocupação do espaço - que não pode ser
estático; a presença de recursos de áudio
e movimento e o emprego dos recursos
de interação entre leitor e texto para
definição - ou não – dos rumos do
poema, considerando os efeitos de
sentido produzidos com esses recursos e
a manutenção da coerência.
(EF35LP01RS45-1) Ler e compreender,
silenciosamente e, em seguida, em voz
alta, demonstrando fluência, em textos
curtos adequados às suas possibilidades
e interesses.
(EF35LP02RS45-1) Selecionar materiais
para leitura individual, justificando a
escolha de acordo com os critérios de
apreciação pessoal e, posteriormente,
compartilhando sua opinião a respeito
dos textos lidos.

(EF35LP03RS45-1) Identificar a ideia
central do texto, demonstrando
compreensão global, a partir da
construção de informações, identificando
o que é mais relevante.
(EF35LP04RS45-1) Estabelecer, no
processo de leitura, inferências
(informações subentendidas e/ou
pressupostas), com base nos
conhecimentos prévios ou no contexto.
(EF35LP05RS45-1) Inferir o sentido de
palavras ou expressões desconhecidas
em textos, percebendo os sentidos, as
funções e os usos dessas palavras com
base no contexto da frase ou do texto.
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Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Estratégia de leitura

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Construção do sistema
alfabético/ Convenções da
escrita

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Construção do sistema
alfabético/ Estabeleciment o de
relações anafóricas na
referenciação e construção da
coesão

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Planejamento de texto/
Progressã o temática e
paragrafação

Oralidade

Forma de composição de
gêneros orais

(EF35LP06) Recuperar relações
entre partes de um texto,
identificando substituições
lexicais (de substantivos por
sinônimos) ou pronominais (uso
de pronomes anafóricos–
pessoais, possessivos,
demonstrativos) que contribuem
para a continuidade do texto.
(EF35LP07) Utilizar, ao produzir
um texto, conhecimentos
linguísticose gramaticais, tais
como ortografia, regras básicas
de concordância nominal e
verbal, pontuação (ponto final,
ponto de exclamação, ponto de
interrogação, vírgulas em
enumerações) e pontuação do
discurso direto, quando for o
caso.
(EF35LP08) Utilizar, ao produzir
um texto, recursos de
referenciação (por substituição
lexical ou por pronomes
pessoais, possessivos e
demonstrativos), vocabulário
apropriado ao gênero, recursos
de coesão pronominal
(pronomes anafóricos) e
articuladores de relações de
sentido (tempo, causa, oposição,
conclusão, comparação), com
nível suficiente de
informatividade.
(EF35LP09) Organizar o texto
em unidades de sentido,
dividindo-o em parágrafos
segundo as
normas gráficas e de acordo
com as características do gênero
textual.
(EF35LP10) Identificar gêneros
do discurso oral,
utilizados em diferentes
situações e contextos

(EF35LP06RS45-1) Recuperar relações
entre as partes de um texto, resolvendo
problemas de compreensão, a partir de
substituições lexicais (de substantivos
por sinônimos) ou pronominais
(uso de pronomes anafóricos pessoais,
possessivos, demonstrativos) na
constituição do texto escrito, validando a
compreensão e os sentidos.
(EF35LP07RS45-1) Utilizar
conhecimentos linguísticos e gramaticais
básicos necessários para a produção de
texto.

(EF35LP08RS45-1) Produzir textos,
utilizando recursos de referenciação,
observando o vocabulário adequado, os
efeitos de sentido pretendidos, a
coesão e a coerência, com nível
suficiente de informatividade.

(EF35LP09RS45-1) Organizar o texto em
unidades de sentido, de modo coeso e
coerente, ou seja, dividindo o texto em
parágrafos, respeitando as normas de
pontuação, o encadeamento de ideias, a
hierarquia das características do gênero
e a finalidade.
(EF35LP10RS45-1) Identificar as
características, a situação comunicativa e
as marcas linguísticas de gêneros do
discurso oral.
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Oralidade

Variação linguística

Análise linguística/
semiótica(Ortografização)

Construção do sistema alfabético
e da ortografia

Análise linguística
/semiótica(Ortografização)

Construção do sistema
alfabético e da ortografia

Análise
linguística/semiótica(Ortografização)

Morfologia

comunicativos, e suas
características linguísticoexpressivas e composicionais
(conversação
espontânea, conversação
telefônica, entrevistas
pessoais, entrevistas no rádio
ou na TV, debate, noticiário de
rádio e TV, narração de jogos
esportivos no rádio e TV, aula,
debate etc.).
(EF35LP11) Ouvir gravações,
canções, textos falados em
diferentes variedades
linguísticas, identificando
características regionais,
urbanas e rurais da fala e
respeitando as diversas
variedades linguísticas como
características do uso da língua
por diferentes grupos regionais
ou diferentes culturas locais,
rejeitando preconceitos
linguísticos.
(EF35LP12) Recorrer ao
dicionário para esclarecer dúvida
sobre a escrita de palavras,
especialmente no
caso de palavras com relações
irregulares fonema-grafema.
(EF35LP13) Memorizar a grafia
de palavras de uso frequente
nas quais as relações fonemagrafema são irregulares e com h
inicial que não representa fonema.
(EF35LP14) Identificar em textos
e usar na produção textual
pronomes pessoais, possessivos
e demonstrativos, como
recurso coesivo anafórico.

(EF35LP11RS45-1) Ouvir gravações,
canções, textos falados em diferentes
variedades linguísticas que contemplem
produções locais e de diferentes regiões
do estado/país, favorecendo o convívio
respeitoso com a diversidade linguística,
compreendendo as diferenças e as
similaridades como constitutivas das
identidades de seus falantes.

(EF35LP12RS45-1) Recorrer ao
dicionário, para esclarecer dúvida sobre
a escrita de palavras, especialmente no
caso de palavras com relações
irregulares fonema-grafema, identificando
a acepção adequada ao uso que gerou a
busca.
(EF35LP13RS45-1) Memorizaros
registros corretos das grafias de algumas
ocorrências irregulares presentes na língua.

(EF35LP14RS45-1) Identificar em textos
e usar na produção textual pronomes
pessoais, possessivos e demonstrativos,
percebendo os papéis que
desempenham na constituição da coesão
do texto.
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3º,
4º, 5º

3º,
4º, 5º

CAMPO

CAMPO DAS
PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA

DA VIDA
PÚBLICA
Produção
de textos

(escrita
compartilhada e autônoma)

Escrita colaborativa

Análise linguística/semiótica
(Ortografização)

Forma de composição dos
textos

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Pesquisa

Oralidade

Escuta de textos orais

Oralidade

Compreensão de textos orais

(EF35LP15) Opinar e defender
ponto de vista sobre tema
polêmico relacionado a situações
vivenciadas na escola e/ou na
comunidade, utilizando registro
formal e estrutura adequada à
argumentação, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.
(EF35LP16) Identificar e
reproduzir, em notícias,
manchetes, lides e corpo de
notícias simples para
público infantil e cartas de
reclamação (revista infantil),
digitais ou impressos, a
formatação
e diagramação
específica de cada um desses
gêneros, inclusive em suas
versões orais.
(EF35LP17) Buscar e
selecionar, com o apoio do
professor, informações de
interesse sobre fenômenos
sociais e naturais, em textos que
circulam em meios impressos
ou digitais.
(EF35LP18) Escutar, com
atenção, apresentações de
trabalhos realizadas por colegas,
formulando
Perguntas pertinentes ao tema e
solicitando
esclarecimentos sempre que
necessário.
(EF35LP19) Recuperar as ideias
principais em situações formais
de escuta de exposições,
apresentações e palestras.

(EF35LP15RS45-1) Expressar pontos de
vista sobre temas controversos da
vivência do aluno na escola/comunidade,
utilizando adequadamente o registro
formal e os recursos de argumentação
para legitimar as opiniões, de forma ética
e respeitável.

(EF35LP16RS45-1) Reconhecer, no
processo de leitura,
recursos linguísticos e discursivos que
constituem alguns
gêneros jornalísticos, de modo que seja
possível empregá-los adequadamente
nos textos a serem produzidos.

(EF35LP17RS45-1) Buscar e selecionar
textos sobre
fenômenos sociais e naturais, com o
auxílio do professor, considerando as
características dos espaços onde são
veiculados e a confiabilidade.
(EF35LP18RS45-1) Escutar, com
atenção, apresentações orais em
contexto escolar e, a partir da
compreensão, formular perguntas para
esclarecimentos e/ou posicionamentos
em relação à fala.

(EF35LP19RS45-1) Recuperar as ideias
principais em situações formais de
escuta de exposições orais, fazendo
registros, esquemas ou tabelas que
possibilitem o entendimento do que foi
ouvido.
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3º,
4º, 5º

CAMPO
ARTÍSTICOLITE RÁRIO

Oralidade

Planejamento de texto oral
Exposição oral

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Formação do leitor literário

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Formação do leitor literário/
Leitura multissemiótica

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Apreciação estética/Estilo

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Textos dramáticos

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Escrita autônoma e
compartilhada

(EF35LP20) Expor trabalhos
ou pesquisas escolares,
em sala de aula, com apoio de
recursos multissemióticos
(imagens, diagrama, tabelas
etc.), orientando-se por roteiro
escrito, planejando o tempo de
fala e adequando a linguagem à
situação comunicativa.
(EF35LP21) Ler e compreender,
de forma autônoma, textos
literários de diferentes gêneros e
extensões, inclusive aqueles
sem ilustrações, estabelecendo
preferências por gêneros, temas,
autores.
(EF35LP22) Perceber diálogos
em textos narrativos,
observando o efeito de sentido
de verbos de
enunciação e, se for o caso, o
uso de variedades
linguísticas no discurso direto.

(EF35LP23) Apreciar poemas e
outros textos
versificados, observando rimas,
aliterações
e
diferentes modos de divisão
dos versos, estrofes e
refrões e seu efeito de sentido.
(EF35LP24) Identificar funções
do texto dramático (escrito para
ser encenado) e sua
organização por meio de
diálogos entre personagens e
marcadores das falas das
personagens e de cena.
(EF35LP25) Criar narrativas
ficcionais, com certa autonomia,
utilizando detalhes descritivos,
sequências de eventos e
imagens apropriadas para

(EF35LP20RS45-1) Expor trabalhos
pesquisa em contextos escolares,
reconhecendo a articulação entre a fala e
o uso de roteiro escrito e de recursos
multissemióticos próprios ou compatíveis
com o gênero previsto.

(EF35LP21RS45-1) Ler e compreender,
com autonomia, gêneros literários
diversos, inclusive dramáticos e poéticos,
manifestando os critérios de apreciação
estética e afetiva e compartilhando
informações sobre os materiais lidos.
(EF35LP22RS45-2) Perceber os efeitos
de sentido produzidos nos textos
narrativos, considerando os verbos
introdutórios da fala de terceiros e o uso
das variedades linguísticas na
representação das falas do discurso,
compreendendo o caráter e a dinâmica
de personagens numa trama, assim
como a organização textual da narrativa.
(EF35LP23RS45-1) Apreciar poemas e
outros textos
versificados, observando rimas,
aliterações e os diferentes modos de
divisão dos versos, estrofes e os efeitos
de sentido produzidos, trocando
impressões a respeito.
(EF35LP24RS45-1) Identificar as
características do texto dramático (escrito
para ser encenado) e sua organização,
por meio de diálogos e os marcadores
das falas, percebendo, com a leitura
individual (inicialmente) e colaborativa
(posteriormente), uma melhor
compreensão.
(EF35LP25RS45-1) Produzir narrativas
ficcionais, com certa autonomia,
utilizando detalhes descritivos,
sequências de eventos e imagens
apropriadas para sustentar o sentido do
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3º,
4º, 5º

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Escrita autônoma e
compartilhada

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Escrita autônoma

Oralidade

Declamação

Análise linguística/
semiótica(Ortografização)

Formas de composição
narrativas

Análise linguística/ semiótica
(Ortografização)

Discurso direto e indireto

sustentar o sentido do texto, e
marcadores
de tempo,
espaço e de fala de
personagens.
(EF35LP26) Ler e
compreender, com certa
autonomia, narrativas ficcionais
que apresentem cenários e
personagens, observando os
elementos da estrutura
narrativa: enredo, tempo,
espaço, personagens, narrador
e a construção do discurso
indireto e discurso direto.
(EF35LP27) Ler e
compreender, com certa
autonomia, textos em versos,
explorando rimas, sons e
jogos de palavras, imagens
poéticas (sentidos figurados) e
recursos visuais e sonoros.
(EF35LP28) Declamar poemas,
com entonação, postura e
interpretação adequadas.
(EF35LP29) Identificar,
em narrativas, cenário,
personagem central,
conflito gerador,
resolução
e o ponto de vista com
base no qual histórias
são
narradas, diferenciando
narrativas em primeira e
terceira pessoas.
(EF35LP30) Diferenciar discurso
indireto e discurso direto,
determinando o efeito de sentido
de verbos de
enunciação e explicando o uso de
variedades
linguísticas no discurso direto,
quando for o caso.

de

texto, empregando representações de
cultura local, estadual, nacional e
universal.
(EF35LP26RS45-1) Ler e compreender,
com certa
autonomia, narrativas ficcionais,
analisando sua organização
(enredo/personagens/tempo/espaço/disc
urso reportado) na constituição do texto.

(EF35LP27RS45-1) Ler e compreender,
com certa
autonomia, gêneros poéticos,
percebendo e explorando seus recursos
expressivos (rimas, sons, jogo de
palavras, sentidos figurados, recursos
visuais etc.).
(EF35LP28RS451) Declamar poemas,
com entonação, postura e interpretação
adequadas, e com atenção e
concentração.
(EF35LP29RS45-1) Reconhecer e
diferenciar
cenário,
personagem central, conflito gerador,
resolução e o ponto de vista com base no
qual as histórias são narradas,
identificando a pessoa do discurso que
os sustenta, sabendo diferenciar quando
está em primeira ou terceira pessoa.

(EF35LP30RS45-1) Diferenciar discurso
indireto e discurso direto, determinando o
efeito de sentido de verbos de
enunciação e explicando o uso das
variedades linguísticas (diferentes
daquela em que o texto é narrado), na
fala dos personagens, utilizando em
produções futuras.
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Análise linguística
/semiótica(Ortografização)

Forma de composição de textos
poéticos

(EF35LP31) Identificar, em
textos versificados,
efeitos de sentido decorrentes
do uso rítmico e sonoros e de
metáforas.

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Reconstrução das condições de
produção e recepção de textos

Leitura/escuta(compartilhada e
autônoma)

Estratégia
de leitura

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Estratégia de leitura

(EF15LP01) Identificar a função
social de textos
que circulam em campos da
vida social dos quais
participa cotidianamente (a casa,
a rua, a
comunidade, a escola) e nas
mídias impressa,
de massa e digital,
reconhecendo para que foram
produzidos, onde circulam, quem
os produziu e a quem se
destinam.
(EF15LP02) Estabelecer
expectativas em relação ao
texto que vai ler(pressuposições
antecipadoras dos sentidos, da
forma e da função social do
texto),
apoiando-se em seus
conhecimentos prévios sobre as
condições de produção e
recepção desse texto, o gênero,
o suporte e o universo temático,
bem como sobre saliências
textuais, recursos gráficos,
imagens, dados da própria obra
(índice, prefácio etc.),
confirmando antecipações e
inferências realizadas antes e
durante a leitura de textos,
checando a adequação das
hipóteses realizadas.
(EF15LP03) Localizar
informações explícitas em
textos.

(EF35LP31RS45-1) Identificar, em textos
versificados, efeitos de sentido
decorrentes do uso de recursos rítmicos
e sonoros e metáforas, a fim de aplicar
esses recursos, progressivamente, na
leitura e na escrita de textos desse
gênero.
(EF15LP01RS45-1) Identificar a função
social de textos que circulam em campo
da vida social dos quais participa
cotidianamente (a casa, a rua, a
comunidade, a escola) e nas mídias
impressa, de massa e digital, de modo a
reconhecer seu contexto de produção:
para que foram produzidos, onde
circulam, quem os produziu e a quem se
destinam, analisando e refletindo, de
forma crítica a confiabilidade desses
textos.
(EF15LP02RS45-1) Criar expectativas
em relação ao texto que vai
ler(pressuposições antecipadoras dos
sentidos, da forma e da função social do
texto), apoiando-se em seus
conhecimentos prévios sobre as
condições de produção e recepção
desse texto, o gênero, o suporte e o
universo temático, bem como sobre
saliências textuais, recursos gráficos,
imagens, dados da própria obra (índice,
prefácio etc.), confirmando antecipações
e inferências realizadas antes e durante
a leitura de textos, checando a
adequação das hipóteses levantadas.

(EF15LP03RS45-1) Localizar
informações explícitas e implícitas em
textos. Perceber as informações
subentendidas nos mais diferentes
elementos de leitura propostos em aula,
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levando em conta o material utilizado e
sua intencionalidade.

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Estratégia de leitura

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Planejamento de texto

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Revisão de textos

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Edição de textos

(EF15LP04) Identificar o
efeito de sentido
produzido pelo uso de
recursos expressivos
gráfico-visuais em textos
multissemióticos.
(EF15LP05) Planejar, com a
ajuda do professor, o texto que
será produzido, considerando a
situação
comunicativa, os interlocutores
(quem escreve/para quem
escreve); a finalidade ou
o
propósito (escrever
para quê); a circulação (onde o
texto vai circular); o suporte
(qual é o portador do texto); a
linguagem,
organização e forma do texto e
seu tema, pesquisando em
meios impressos ou digitais,
sempre que for preciso,
informações necessárias à
produção do texto, organizando
em tópicos os dados e as fontes
pesquisadas.
(EF15LP06) Reler e revisar o
texto produzido com a ajuda do
professor e a colaboração dos
colegas, para corrigi-lo e
aprimorá-lo, fazendo cortes,
acréscimos, reformulações,
correções de Ortografia e
pontuação.
(EF15LP07) Editar a versão
final do texto, em colaboração
com os colegas e com a ajuda
do professor, ilustrando, quando
for o caso, em suporte
adequado, manual ou digital.

de

(EF15LP04RS45-1) Identificar e
relacionar o efeito de imagens em textos,
percebendo o papel de textos verbais e
não- verbais e os efeitos de sentido de
cada um deles a partir dos recursos
utilizados.
(EF15LP05RS45-1) Produzir textos de
diferentes gêneros, atendendo a
diferentes finalidades, organizando as
ideias, realizando pesquisas e
planejando o conteúdo do texto de
acordo com o gênero, de forma
autônoma.

(EF15LP06RS45-1) Reler e revisar o
texto produzido, para corrigi-lo e
aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos,
reformulações, correções de ortografia e
pontuação, bem como a própria estrutura
do texto (parágrafos, sequência de ideias
etc.), garantindo a coesão e coerência.
(EF15LP07RS45-1) Editar a versão final
do texto, com a colaboração dos colegas
e com a ajuda do professor, percebendo
a disposição gráfica, para assim
apropriar-se, gradativamente, dos
aspectos estruturantes dos gêneros
discursivos, atendendo as variadas
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finalidades.

Produção de textos (escrita
compartilhada e autônoma)

Utilização de tecnologia digital

(EF15LP08) Utilizar software,
inclusive programas de edição
de texto, para editar e
publicar os textos produzidos,
explorando os recursos
multissemióticos disponíveis.

Oralidade

Oralidade
pública/ Intercâmbio
conversacional
em sala de aula

Oralidade

Escuta atenta

Oralidade

Características da conversação
espontânea

Oralidade

Aspectos não
Linguísticos (paralinguísticos) no
ato da fala

(EF15LP09) Expressar-se em
situações de
Intercâmbio oral com clareza,
preocupando-se
em ser compreendido pelo
interlocutor e usando a palavra
com tom de voz audível, boa
articulação e ritmo adequado.
(EF15LP10) Escutar, com
atenção falas de professores e
colegas, formulando perguntas
pertinentes ao tema e solicitando
esclarecimentos sempre que
necessário.
(EF15LP11) Reconhecer
características da conversação
espontânea presencial,
respeitando os turnos de fala,
selecionando e utilizando,
durante a conversação, formas
de tratamento adequadas, de
acordo com a situação e a
Posição do interlocutor.
(EF15LP12) Atribuir significado a
aspectos não linguísticos
(paralinguísticos) observados na
fala, como direção do olhar, riso,
gestos, movimentos da cabeça
(de concordância ou
discordância), expressão
corporal, tom de voz.

(EF15LP08RS45-1) Utilizar software,
inclusive programas de edição de texto,
para editar e publicar os textos
produzidos, efetuando revisões e ajustes
necessários, envolvendo conhecimentos
procedimentais necessários ao uso do
software, explorando os recursos
disponíveis.
(EF15LP09RS45-1) Utilizar canais de
comunicação (blogs e redes sociais) para
disseminar
os Trabalhos produzidos,
associando à realidade local e
compreendendo o que é apreciação e
réplica.

(EF15LP10RS45-1) Desenvolver a
escuta atenta, observando a situação
comunicativa, tomando notas e
solicitando formalmente a intervenção,
quando apropriada.
(EF15LP11RS45-1) Interagir oralmente
de forma
espontânea, respeitando o momento de
fala e as formas de tratamento,
considerando o contexto da situação de
comunicação e a organização dos turnos
do(s) interlocutor(es).

(EF15LP12RS45-1) Reconhecer e
analisar as expressões corporais
associadas à fala, com o objetivo de
determinar seu papel na construção dos
sentidos dos textos orais, selecionando os
recursos mais adequados às intenções de
significação do discurso produzido.
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Oralidade

Relato oral/Registro formal e
informal

(EF15LP13) Identificar
finalidades da interação oral em
diferentes contextos
comunicativos (solicitar
informações, apresentar
opiniões, informar, relatar
experiências etc.).
(EF15LP14) Construir o sentido
de histórias em
quadrinhos e tirinhas,
relacionando imagens e palavras
e interpretando recursos gráficos
(tipos de balões, de letras,
onomatopeias).

1º;
2º;
3º;
4º;
5º

CAMPO DA
VIDA
COTIDIANA

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Leitura de imagens
Em narrativas visuais

1º;
3º;
5º

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Formação do leitor literário

(EF15LP15) Reconhecer que os
textos literários
fazem parte do mundo do
imaginário e apresentam uma
dimensão lúdica, de
encantamento, valorizando-os,
em sua diversidade cultural,
como patrimônio artístico da
humanidade.

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Leitura colaborativa e autônoma

Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Apreciação estética/Estilo

(EF15LP16) Ler e compreender,
em colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor e,
mais tarde, de maneira
autônoma, textos narrativos de
maior porte como contos
(populares, de fadas,
acumulativos, de assombração
etc.) e crônicas.
(EF15LP17) Apreciar poemas
visuais e concretos, observando
efeitos de sentido criados pelo
formato do texto na página,
distribuição e diagramação das
letras, pelas ilustrações e por
outros efeitos visuais.

(EF15LP13RS45-1) Perceber as
diferenças entre os diversos usos da
linguagem, levando em conta a
variedade linguística (na oralidade) e
formalidade/escrita padrão (na escrita) na
construção dos sentidos do texto.
(EF15LP14RS45-1) Construir o sentido
de histórias em
quadrinhos e tirinhas, relacionando
imagens e palavras e interpretando
recursos
gráfico-visuais (tipos
de balões, de letras,
onomatopeias); o eixo temporal; a
linguagem coloquial; entre outros
aspectos, analisando os efeitos
provocados e onde esses gêneros são
publicados.
(EF15LP15RS45-1) Reconhecer que a
literatura faz parte do mundo do
imaginário e apresenta uma dimensão
lúdica, de encantamento, assim,
valorizando-os, em sua diversidade
cultural, como patrimônio artístico da
humanidade, compreendendo a natureza
e os objetivos das diferentes práticas de
leitura, assim como os pactos de leitura
que se estabelecem.
(EF15LP16RS45-1) Ampliar e
diversificar sua capacidade leitora,
reconhecendo as características dos
gêneros e dos textos literários narrativos
de maior extensão e complexidade,
garantindo maior Variedade de gêneros,
ao longo dos anos.

(EF15LP17RS45-1) Compreender as
formas de representação dos poemas
visuais e concretos,
considerando as características, o
repertório literário específico e as marcas
linguísticas, desenvolvendo
procedimentos e comportamentos leitores
adequados.
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Leitura/escuta (compartilhada e
autônoma)

Formação do leitor
literário/Leitura multissemiótica

(EF15LP18) Relacionar texto
com ilustrações e outros
recursos gráficos.

Oralidade

Contagem de histórias

(EF15LP19) Recontar
oralmente, com e sem apoio de
imagem, textos literários lidos
pelo professor.

(EF15LP18RS45-1) Relacionar texto com
ilustrações e
outros recursos gráficos para que
compreenda a relação existente entre os
textos imagéticos e os textos escritos,
percebendo as apreciações estéticas e
afetivas das diferentes perspectivas
pelas quais uma obra pode ser vista.
(EF15LP19RS45-1) Recontar oralmente,
com e sem apoio de imagem, textos
literários lidos pelo professor, a fim de
empregar os elementos da narrativa
(tema, personagens, espaço, enredo,
marcas linguísticas próprias da narrativa),
com entonação expressiva e a prosódia
que melhor ajustam os discursos orais ao
contexto.
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8. ARTES
A estrutura do componente curricular Arte está organizada a partir das linguagens artísticas - Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. A Arte consiste
em um aprendizado ao longo da vida, progressivamente, construindo o conhecimento através da pesquisa e da investigação. Para isso, é
imprescindível a experimentação, a prática artística, o fazer e o refazer, só assim a experiência nos toca, afeta e transforma.
Para estruturar as competências específicas de Arte no Ensino Fundamental devemos primeiramente:
 Explorar, conhecer e analisar, criticamente, práticas, produções artísticas e culturais do seu entorno social em distintos tempos e contextos, para
reconhecer e dialogar com as diversidades, ressignificando espaços da escola e de fora dela no âmbito da Arte.
 Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação artística.
 Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo, de forma crítica e problematizada, modos de produção e de circulação
da arte na sociedade.
 Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e culturais, por meio de exercícios, produções, intervenções e
apresentações artísticas.
 Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes.
 Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, com suas histórias e diferentes visões de mundo.
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ENSINO FUNDAMENTAL – 1º E 2º ANO
COMPONENTE CURRICULAR
ARTE
LINGUAGENS OBJETOS DE
ARTÍSTICAS CONHECIMENT
O
Artes Visuais Contextos e
práticas

HABILIDADES BNCC

HABILIDADES RS

(EF15AR01) Identificar e apreciar
formas distintas das artes visuais
tradicionais e contemporâneas,
cultivando a percepção, o imaginário,
a capacidade de simbolizar e o
repertório imagético.

(EF15AR01RS12) Explorar, conhecer e contemplar as diversas
manifestações das artes visuais (desenho, pintura, escultura, gravura,
fotografia, vídeo etc.) encontradas no âmbito familiar, escolar e da
comunidade, possibilitando a construção do olhar, a ampliação da imaginação
e da simbolização, a partir do repertório imagético pessoal e a valorização da
diversidade cultural da comunidade local.

(EF15AR02) Explorar e reconhecer
elementos constitutivos das artes
visuais (ponto, linha, forma, cor,
espaço, movimento etc.).
Matrizes estéticas (EF15AR03) Reconhecer e analisar a
e culturais
influência de distintas matrizes
estéticas e culturais das artes visuais
nas manifestações artísticas das
culturas locais, regionais e nacionais.

(EF15AR02RS12) Investigar e descobrir elementos formais no âmbito das
artes visuais (ponto, linha, forma, volume), nos ambientes do cotidiano (sala
de aula, escola, casa, espaço rural e urbano), explorando textura, cor,
espaço, movimento e em outros sentidos além do visual.
(EF15AR03RS12) Investigar, levantar, identificar e conhecer a influência de
distintas matrizes estéticas e culturais das artes visuais nas manifestações
artísticas das culturas no âmbito familiar, local, impulsionando a compreensão
da diversidade cultural na sua formação pessoal e da comunidade.

(EF15AR04) Experimentar diferentes
formas de expressão artística
(desenho, pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura, escultura,
modelagem, instalação, vídeo,
fotografia etc.), fazendo
(EF15AR05) Experimentar a criação
em artes visuais de modo individual,
coletivo e colaborativo, explorando
diferentes espaços da escola e da
comunidade.
(EF15AR06) Dialogar sobre a sua
criação e as dos colegas, para
alcançar sentidos plurais.

(EF15AR04RS12) Explorar diferentes formas de expressão bi e
tridimensionais (desenho, pintura, colagem, dobradura, escultura, modelagem
etc.), estimulando o manuseio e a percepção da diversidade de materiais e
suas consistências, os recursos dos instrumentos adequados, a forma de
trabalhar nas técnicas convencionais, valorizando o uso sustentável dos
materiais.
(EF15AR05RS12) Experimentar, fazer, refazer e criar em artes visuais,
explorando diferentes espaços da escola (chão do pátio, pracinha, muro,
árvore etc.), para perceber múltiplas possibilidades de vivências nos
processos de criação individual, coletivo e colaborativo.

Elementos da
linguagem

Materialidades

Processos de
criação

Sistemas da
linguagem

(EF15AR07) Reconhecer algumas
categorias do sistema das artes
visuais (museus, galerias,
instituições, artistas, artesãos,
curadores etc.).

Habilidades
Paraíso do Sul

(EF15AR06RS12) Vivenciar momentos de comunicação, expressão e
compartilhamento sobre a sua experimentação, desenvolvendo a escuta
respeitosa das individualidades e singularidades nos processos de criação.
(EF15AR07RS12) Desfrutar do contato com artistas e artesãos locais,
experienciando econhecendo diferentes processos de criação e a utilização
dos elementos da linguagem, conforme habilidade EF15AR02RS12 e a
materialidades descritas na habilidade EF15AR04RS12.
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Dança

Contextos e
práticas

Elementos

Processos de
criação

Música

Contextos e
práticas

(EF15AR08) Experimentar e apreciar
formas distintas de manifestações da
dança presentes em diferentes
contextos, cultivando a
percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e o
repertório corporal.
(EF15AR09)
Estabelecer relações
da linguagem
entre as partes do corpo e destas com
o todo corporal na construção do
movimento dançado.
(EF15AR10) Experimentar diferentes
formas de orientação no espaço
(deslocamentos, planos, direções,
caminhos etc.) e ritmos de movimento
(lento, moderado e rápido) na
construção do movimento dançado.
(EF15AR11) Criar e improvisar
movimentos dançados de modo
individual, coletivo e colaborativo,
considerandos aspectos estruturais,
dinâmicos e expressivos dos
elementos constitutivos do
movimento, com base nos códigos de
dança
(EF15AR12) Discutir, com respeito e
sem preconceito, as experiências
pessoais e coletivas em dança
vivenciadas na escola, como fonte
para a construção de vocabulários e
repertórios próprios.

(EF15AR08RS12) Investigar, testar, fazer e refazer movimentos corporais,
presentes no cotidiano e em diferentes formas de dança locais, observando
corpos parados, em equilíbrio e em ações, estimulando a imaginação,a
capacidade de simbolizar, a ampliação do repertório pessoal e a valorização
da diversidade cultural na formação da comunidade local.

(EF15AR13) Identificar e apreciar
criticamente diversas formas e
gêneros de expressão musical,
reconhecendo e analisando os usos
e as funções da música em diversos
contextos de circulação, em especial,
aqueles da vida cotidiana.

(EF15AR13RS12-1) Exercitar a escuta para identificar e apreciar sons, em
ambientes internos e externos, na escola, na natureza (com olhos fechados,
escutar sons altos e baixos, longe e perto, longos e curtos, graves e agudos).
(EF15AR13RS12-2) Ampliar a experiência para identificar e apreciar sons
que interferem na vida cotidiana (sinal da escola, apito do guarda de trânsito,
jingle do carro de gás, ronco de motores etc.) e nas expressões musicais,
valorizando a diversidade cultural na formação da comunidade local.
(EF15AR13RS12-3) Identificar, apreciar e valorizar as cantigas folclóricas,
quadrinhas, parlendas, trava-línguas e rimas cantadas pela comunidade local.

(EF15AR09RS12) Experimentar e identificar os movimentos de partes do
corpo (dedos da mão e dos pés, cabeça, pescoço, quadris, pernas, joelhos,
braços, etc.) para compreender as possibilidades de criação de movimentos
dançados.
(EF15AR10RS12) Vivenciar e perceber os movimentos dançados em
diferentes tempos (movimentar- se devagar, muito devagar, rápido, muito
rápido, caminhar, correr, gatinhar, rolar, deslizar etc.), de formas variadas
(andar de costas, de lado, agachado, etc.) no espaço (plano, íngreme, etc.),
introduzindo a compreensão da tríade corpo- espaço-movimento.
(EF15AR11RS12) Investigar, fazer, refazer, exercitar a criação e a
improvisação repetidamente de diferentes movimentos preestabelecidos por
coreografias prontas e novos movimentos a partir dos aprendizados das
habilidades EF15AR08RS12, EF15AR09RS12 e
EF15AR10RS12, para trabalhar o individual, o coletivo e o colaborativo, a
tríade corpo-espaço-movimento e os códigos (características) de diversos
ritmos dançantes
(EF15AR12RS12) Discutir no sentido de dialogar, escutar, comentar (em
rodas de conversas) sobre as experiências pessoais e coletivas vivenciadas
em dança, evitando considerações preconceituosas e estereotipadas de si e
do outro, na construção de repertórios próprios.
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Elementos

(EF15AR14)
Perceber e explorar os
da linguagem
elementos constitutivos da música
(altura, intensidade, timbre, melodia,
ritmo etc.), por meio de jogos,
brincadeiras, canções e práticas
diversas de composição/criação,
execução e apreciação musical.
(EF15AR15) Explorar fontes sonoras
diversas, como as existentes no
próprio corpo (palmas, voz,
percussão corporal), na natureza e
em objetos cotidianos, reconhecendo
os elementos constitutivos da música
e as características de instrumentos
musicais variados.

(EF15AR14RS12) Explorar e identificar os elementos básicos do som: altura
(sons agudos e graves), duração (longos e curtos), intensidade (forte e fraco)
e timbres (da voz e de instrumentos), utilizando jogos, brincadeiras, cantigas
folclóricas e da comunidade local, canções e práticas diversas de
composição/criação, canto, execução e apreciação musical.

(EF15AR18) Reconhecer e apreciar
formas distintas de manifestações do
teatro presentes em diferentes
contextos, aprendendo a ver e a ouvir
histórias dramatizadas e cultivando a
percepção, o imaginário, a
Capacidade de simbolizar e o
repertório ficcional.
(EF15AR19)
da linguagemDescobrir teatralidades

(EF15AR18RS12-1) Observar e perceber formas de expressão, gestos,
entonação de voz, expressão facial no convívio familiar, escolar e presentes
no cotidiano, para ver e ouvir histórias reais e dramatizadas, oportunizando a
construção de repertório, que valorize a diversidade cultural na formação da
comunidade local e estimule o imaginário, a capacidade de simbolizar e a
ampliação do repertório do faz de conta.

(EF15AR15RS12-1) Tocar, investigar, explorar, apreciar e identificar
diferentes fontes sonoras com o uso de materiais do cotidiano (colheres,
copos, cadeiras, garrafas pet, entre outros), de instrumentos musicais, da
natureza (sons dos animais, do vento, da chuva) e sons do corpo (palmas, voz
e percussão corporal) para reconhecer e comparar os elementos do som,
trabalhados na habilidade EF15AR14RS12.
(EF15AR15RS12-2) Experimentar, investigar, pesquisar e construir
instrumentos musicais com materiais do cotidiano e reciclável (tambores de
potes, pandeiros com tampinhas, entre outros) de tamanhos e possibilidades
sonoras diversas, de forma sustentável.
(EF15AR16RS12-1) Explorar e exercitar diferentes formas de registro musical
Notação e registro (EF15AR16) Explorar diferentes
musical
formas de registro musical não
não convencional por meio de representações de sons, palavras, desenhos,
convencional (representação gráfica linhas, pontilhados, partituras criativas, entre outros (por exemplo, um registro
de sons, partituras criativas etc.), bem para cada tempo do som, um desenho para sons curtos, repetidos desenhos
como procedimentos e técnicas de
para longo etc.).
(EF15AR16RS12-2) Explorar e exercitar o registro musical em processos de
registro em áudio e audiovisual, e
reconhecer a notação musical
áudio e/ou audiovisual.
convencional.
(EF15AR17) Experimentar
(EF15AR17RS12) Experimentar improvisações, composições e sonorização
Processos de
criação
improvisações, Composições e
de histórias, entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos
sonorização de histórias, entre
musicais convencionais ou não convencionais, de modo individual, coletivo e
outros, utilizando vozes, sons
colaborativo, utilizando os parâmetros do som, apresentados na habilidade.
corporais e/ou instrumentos musicais EF15AR14RS12 e as fontes sonoras, presentes na habilidade
convencionais ou não convencionais, EF15AR15RS12.
de modo individual, coletivo e
colaborativo.
Materialidades

Teatro

Contextos e
práticas

Elementos

(EF15AR19RS12) Observar e perceber os elementos básicos do teatro:
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na vida cotidiana,
identificando elementos teatrais
(variadas entonações de voz,
diferentes fisicalidades, diversidade
de Personagens e narrativas etc.).
(EF15AR20) Experimentar o trabalho
colaborativo, coletivo e autoral em
improvisações teatrais e processos
narrativos criativos em teatro,
explorando desde a teatralidade dos
gestos e das ações do cotidiano até
elementos de diferentes matrizes
estéticas e culturais.

Processos de
criação

Eixos
transversais

(EF15AR20RS12-1) Experimentar, fazer e refazer diversas improvisações de
cenas, a partir dos elementos teatrais explorados na habilidade
EF15AR19RS12 e em processos narrativos criativos em teatro, explorando
desde a teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano até elementos de
diferentes matrizes estéticas e culturais, que ampliam o repertório do aluno e
leva-o a vivenciar um problema e buscar soluções através da criação de
cenas, que podem evoluir para encenações, de maneira colaborativa, coletiva
e autoral.
(EF15AR20RS12-2) Experimentar improvisações de cena em teatro de
dedoches e fantoches, teatro de sombra, teatro de objetos animados, teatro
de bonecos, entre outros.
(EF15AR21) Exercitar a imitação
(EF15AR21RS12) Testar, fazer e refazer a imitação e o faz de conta,
e o faz de conta,
enquanto ferramentas para ações dramáticas, cuidando para não se restringir
ressignificando objetos e fatos e
apenas à construção externa (caricata ou estereotipada) de uma imagem ou
experimentando-se no lugar do outro, pessoa, ressignificando-as e experimentando-se no lugar do outro, ao compor
ao compore encenar
e encenar acontecimentos cênicos, por meio de jogos teatrais, músicas,
acontecimentos cênicos, por meio de imagens, textos ou outros pontos de partida, de forma intencional.
músicas, imagens, textos ou outros
pontos de partida, de forma
intencional e reflexiva.
(EF15AR22) Experimentar
(EF15AR22RS12) Explorar, investigar possibilidades criativas de movimento
possibilidades criativas de movimento e de voz, experimentando variadas emoções e observando e dialogando
e de voz na criação de um
sobre seu processo de criação de um personagem teatral não estereotipado.
personagem teatral, discutindo
estereótipos.

(EF15AR23) Reconhecer e
experimentar, em projetos temáticos,
as relações processuais entre
diversas linguagens artísticas.
Matrizes estéticas (EF15AR24) Caracterizar e
e culturais
experimentar brinquedos,
brincadeiras, jogos, danças, canções
e histórias de diferentes matrizes
estéticas e culturais.
Processos de
criação

espaço (onde/local), personagem (quem/variadas entonações de voz,
diferentes fisicalidades, gestualidades, movimentos, expressões corporais
etc.) e narrativa (o que/história/enredo/ação), na busca de teatralidades
(expressões) do cotidiano.

(EF15AR23RS12) Experimentar e investigar em projetos temáticos, os
elementos, as materialidades e os processos criativos das linguagens
artísticas, apropriados à sua forma de expressão dentro do coletivo, com
respeito às singularidades.
(EF15AR24RS12) Vivenciar, identificar e diferenciar a riqueza da diversidade
multicultural das matrizes da comunidade e seu entorno, valorizando-as em
cantigas de roda, brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções, obras,
histórias, artesanato, entre outras.
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Patrimônio cultural (EF15AR25) Conhecer e valorizar o
patrimônio cultural, material e
imaterial, de culturas diversas, em
especial a brasileira, incluindo-se
suas matrizes indígenas, africanas e
europeias, de diferentes épocas,
favorecendo a construção de
vocabulário e repertório relativos às
diferentes linguagens artísticas.
Arte e tecnologia (EF15AR26) Explorar diferentes
tecnologias e recursos digitais
(multimeios, animações, jogos
eletrônicos, gravações em áudio e
vídeo, fotografia, softwares etc.) nos
processos de criação artística.

(EF15AR25RS12) Conhecer, identificar, pesquisar e valorizar as
características estéticas e culturais presentes no patrimônio material e
imaterial da comunidade (de origem indígena, africana, europeia e asiática),
para aproximar dados e fatos históricos e as manifestações populares de
pequeno e grande porte, viabilizando a compreensão, o convívio e a interação
através das brincadeiras de infância.

(EF15AR26RS12) Descobrir, conhecer e desenvolver experiências individuais,
coletivas
e compartilhadas, introduzindo as potencialidades dos
meios tecnológicos e digitais para a criação e interação em processos
criativos, com outras linguagens artísticas.

ENSINO FUNDAMENTAL – 3º AO 5º ANO
COMPONENTE CURRICULAR
ARTE
LINGUAGENS
ARTÍSTICAS

Artes Visuais

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES BNCC

Contextos e práticas (EF15AR01) Identificar e apreciar
formas distintas das artes visuais
tradicionais e contemporâneas,
cultivando a percepção, o
imaginário, a
Capacidade de simbolizar e o
repertório imagético.

HABILIDADES RS

HABILIDADES
DE PARAÍSO DO
SUL

(EF15AR01RS35) Explorar, identificar e ampliar as diversas manifestações
EXPLORAR
das artes visuais tradicionais e contemporâneas (desenho, pintura, escultura, HISTÓRIAS
gravura, fotografia, vídeo, cinema, animação, arte computacional etc.) locais e LOCAIS
regionais, ampliando a construção do olhar, potencializando a capacidade de
percepção, imaginação, simbolização e ressignificação do repertório
imagético, com a valorização da diversidade cultural na formação da
comunidade local e regional.

(EF15AR02RS35) Ampliar a investigação e reconhecer elementos
constitutivos das artes visuais e seu potencial poético (ponto, linha, forma,
volume bi e tridimensional, textura, cor, espaço, movimento, luz e sombra),
experimentando, identificando e percebendo as diversas formas de expressão
das artes plásticas, audiovisuais, gráficas, tecnológicas e nas linguagens
analógicas e digitais, em diferentes meios e nas obras de arte.
Matrizes estéticas e (EF15AR03) Reconhecer e analisar (EF15AR03RS35) Levantar informações, identificar, reconhecer e distinguir a
culturais
a influência de distintas matrizes
influência de distintas matrizes estéticas e culturais das artes visuais nas
manifestações, articulando a compreensão da diversidade cultural, no
estéticas e culturais das artes
visuais nas manifestações artísticas patrimônio imaterial (celebrações, ofícios, saberes, habilidades, crenças e
manifestações) e patrimônio material (bens históricos, paisagísticos,
das culturas locais, regionais e
etnográficos e obras de arte) na formação da comunidade, da região, do
nacionais.
estado e da sociedade brasileira.
Elementos da
linguagem

(EF15AR02) Explorar e reconhecer
elementos constitutivos das artes
visuais (ponto, linha, forma, cor,
espaço, movimento etc.).
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(EF15AR04) Experimentar
diferentes formas de expressão
artística (desenho, pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura, escultura,
modelagem, instalação, vídeo,
fotografia etc.), fazendo uso
sustentável de materiais,
instrumentos, recursos e técnicas
convencionais e não convencionais.

(EF15AR04RS12) Pesquisar, identificar e praticar diferentes formas de
expressão bi e tridimensionais (desenho, pintura, colagem, dobradura,
escultura, modelagem, história em quadrinhos, fotografia, vídeo etc.),
estimulando o manuseio e a percepção da diversidade de materiais e sua
consistências, os recursos dos instrumentos adequados, a forma de trabalhar
nas técnicas convencionais, valorizando o uso sustentável dos materiais, para
concretizar uma obra.

(EF15AR05) Experimentar a criação
em artes visuais de modo individual,
coletivo e colaborativo, explorando
diferentes espaços da escola e da
comunidade.

(EF15AR05RS35) Experimentar e criar em artes visuais, ampliando a
possibilidade em diferentes e novos espaços da escola e da comunidade, para
consolidar e expandir o repertório criativo de modo individual, coletivo e
colaborativo.

Processos de
criação

(EF15AR06) Dialogar sobre a sua
criação e as dos colegas, para
alcançar sentidos plurais.

Sistemas da
linguagem

(EF15AR07) Reconhecer algumas
categorias do sistema das artes
visuais (museus, galerias,
instituições, artistas, artesãos,
curadores etc.).

(EF15AR06RS35) Dialogar e interagir sobre o seu processo de criação e dos
colegas, sem a utilização de estereótipos e pré- conceitos (bonito e feio, certo
e errado, talento, dom etc.), desenvolvendo a escuta respeitosa das
individualidades e singularidades no fazer artístico.
(EF15AR07RS35) Experienciar processos de criação e a utilização dos
elementos da linguagem, conforme habilidade EF15AR02RS35 e as
materialidades descritas na habilidade EF15AR04RS35, no contato com
artistas, artesãos e curadores locais e regionais e em visita a museus,
galerias e instituições de arte.

Materialidades

Dança

Contextos e práticas (EF15AR08) Experimentar e
apreciar formas distintas de
manifestações da dança presentes
em diferentes contextos, cultivando
a percepção, o imaginário, a
capacidade de simbolizar e o
repertório corporal.

Elementos da
linguagem

(EF15AR08RS35) Experimentar ao fazer e refazer movimentos corporais mais
elaborados com intencionalidade, presentes no cotidiano e em diferentes
formas de dança locais e de outras culturas, observando corpos parados, em
equilíbrio e em ações, estimulando a percepção, a significação e a
ampliação do repertório pessoal, em trabalhos individuais, coletivos e
colaborativos, com a valorização da diversidade cultural na comunidade local
e regional.

(EF15AR09) Estabelecer relações
entre as partes do corpo e destas
com o todo corporal na construção
do movimento dançado.

(EF15AR09RS35) Experimentar e identificar os movimentos de membros do
corpo (superiores e inferiores), estabelecendo a relação com o todo corporal,
para compreender e ampliar as possibilidades de criação de movimentos
dançados.

(EF15AR10) Experimentar
diferentes formas de orientação no
espaço (deslocamentos, planos,
direções, caminhos etc.) e ritmos de

(EF15AR10RS35) Vivenciar, experimentar para ampliar a percepção dos
movimentos dançados
em diferentes tempos, investigando novas
velocidades para a realização de ações simples (fazer o movimento de colocar
a mão na cabeça, simular um caminhar bem lentamente, rolar, girar, saltar
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Processos

movimento (lento, moderado e
rápido) na construção do movimento
dançado.
(EF15AR11)
de
criação Criar e improvisar
movimentos dançados de modo
individual, coletivo e colaborativo,
considerand os aspectos
estruturais, dinâmicos e expressivos
dos elementos constitutivos do
movimento, com base nos códigos
de dança.
(EF15AR12) Discutir, com respeito
e sem preconceito, as experiências
pessoais e coletivas em dança
vivenciadas na escola, como fonte
para a construção de vocabulários e
repertórios próprios.

Música

etc.), em diversos espaços, para compreender a potencialidade da tríade
corpo-espaço-movimento.
(EF15AR11RS35) Explorar, fazer, refazer, exercitar a criação e a
improvisação repetidamente de diferentes movimentos coreográficos
individuais e coletivos, a partir dos aprendizados das habilidades
EF15AR08RS35, EF15AR09RS35 e
EF15AR10RS35, para ampliar a compreensão da tríade corpo- espaçomovimento e os códigos (características) de diversos ritmos dançantes.

(EF15AR12RS35) Discutir no sentido de dialogar, escutar, comentar (em
rodas de conversas) e, progressivamente, construir argumentações sobre as
experiências pessoais e coletivas vivenciadas em dança, evitando análises e
comentários preconceituosos e estereotipados de si e do outro, ampliando a
construção de repertórios próprios.

Contextos e práticas (EF15AR13) Identificar e apreciar
criticamente diversas formas e
gêneros de expressão musical,
reconhecendo e analisando os usos
e as funções da música em
diversos contextos de circulação,
em especial, aqueles da vida
cotidiana.

Elementos

(EF15AR13RS35-1) Exercitar a escuta atenta para identificar e apreciar
diversas formas musicais representadas pela cultura regional e por suas
diversas etnias culturais em diferentes gêneros (xote, fandango, milonga,
polca, valsa, entre outros).
(EF15AR13RS35-2) Ampliar a experiência para identificar e apreciar,
progressivamente, gêneros musicais que interferem na vida cotidiana (jingle
de comerciais no rádio e na televisão, vinhetas em vídeos da Internet,
musicais típicas da comunidade executadas em momentos de celebrações,
músicas religiosas, das culturas familiares etc.) e nas expressões musicais,
valorizando a diversidade cultural na formação da comunidade local e
regional.
(EF15AR14)
da
linguagem Perceber e explorar os (EF15AR14RS35) Explorar e identificar os elementos básicos do som: altura
elementos constitutivos da música (sons agudos e graves), duração (longos e curtos), intensidade (forte e fraco)
(altura, intensidade, timbre,
e timbres (da voz e de instrumentos) em diversos gêneros musicais regionais
melodia, ritmo etc.), por meio de
e étnico-culturais por meio de jogos, brincadeiras, cantigas folclóricas,
jogos, brincadeiras, canções e
canções e práticas diversas de composição/criação, canto, execução e
práticas diversas de
apreciação musical.
composição/criação, execução e
apreciação musical.
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Materialidades

Notação e registro
musical

Processos de
criação

Teatro

(EF15AR15) Explorar fontes
sonoras diversas, como as
existentes no próprio corpo
(palmas, voz, percussão corporal),
na natureza e em objetos
cotidianos, reconhecendo os
elementos constitutivos da música e
as características de instrumentos
musicais variados.
(EF15AR16) Explorar diferentes
formas de registro musical não
convencional (representação gráfica
de sons, partituras criativas etc.),
bem como procedimentos e
técnicas de registro em áudio e
audiovisual, e reconhecer a
notação musical convencional.

(EF15AR15RS35-1) Experimentar, explorar, tocar e identificar fontes sonoras,
buscando organizar os sons nas famílias dos instrumentos (cordas, madeiras,
percussão, metais) utilizando os instrumentos convencionais e não
convencionais (objetos do cotidiano) e sons do corpo (palmas, voz e
percussão corporal), relacionando-os e trabalhando os elementos da música,
conforme habilidade EF15AR14RS35.
(EF15AR15RS35-2) Experimentar, investigar, pesquisar e construir
instrumentos musicais não convencionais com possibilidades sonoras
diversas, de forma sustentável, buscando a harmonia e a qualidade do som.
(EF15AR16RS35-1) Explorar diferentes formas de registro musical não
convencional de canções e músicas por meio de representações de sons,
palavras, desenhos, linhas, pontilhados, partituras criativas, entre outros (por
exemplo, um registro para cada tempo do som, um desenho para sons curtos,
repetidos desenhos para longo etc.).
(EF15AR16RS35-2) Explorar e exercitar o registro musical em processos de
áudio e/ou audiovisual.
(EF15AR16RS35-3) Conhecer e reconhecer o registro musical convencional
em diferentes canções e músicas.

(EF15AR17) Experimentar

(EF15AR17RS35) Experimentar improvisações, composições e sonorização
improvisações, composições e
de histórias,entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos
sonorização de histórias, entre
musicais convencionais ou não convencionais, de modo individual, coletivo e
outros, utilizando vozes, sons
colaborativo, utilizando os parâmetros do som, apresentados na habilidade
corporais e/ou instrumentos musicais EF15AR14RS35 e as fontes sonoras, presentes na habilidade
convencionais ou não convencionais, EF15AR15RS35-1 e os instrumentos construídos na habilidade
de modo individual, coletivo e
EF15AR15RS35-2.
colaborativo.

Contextos e práticas (EF15AR18) Reconhecer e apreciar
formas distintas de manifestações
do teatro presentes em diferentes
contextos, aprendendo a ver e a
ouvir histórias dramatizadas e
cultivando a percepção, o
imaginário, a capacidade de
simbolizar e o repertório ficcional.
(EF15AR19) Descobrir
Elementos da
linguagem
teatralidades na vida cotidiana,
identificando elementos teatrais
(variadas entonações de voz,
diferentes fisicalidades, diversidade
de personagens e narrativas etc.).

(EF15AR18RS12-1) Vivenciar e apreciar formas de expressão, gestos,
entonação de voz, expressão facial e corporal presentes no cotidiano, para ver
e ouvir histórias reais e dramatizadas, potencializando a construção de
repertório, que valorize a diversidade cultural na formação da comunidade
local e desenvolva o imaginário, a capacidade de simbolizar e a ampliação do
repertório ficcional.

(EF15AR19RS35) Explorar teatralidades na vida cotidiana, observando e
identificando elementos básicos do teatro: espaço (onde), personagem
(quem) e narrativa (o que/ação), bem como variadas entonações de voz,
diferentes fisicalidades (gestualidades, movimentos, expressões corporais
etc.).
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Processos

Eixos
transversais

(EF15AR20)
Experimentar o
de
criação
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.
(EF15AR21) Exercitar a imitação e
o faz de conta,
ressignificando objetos e fatos e
experimentando-se no lugar do
outro, ao compor e encenar
acontecimentos cênicos, por meio
de músicas, imagens, textos ou
outros pontos de partida, de forma
intencional e reflexiva.
(EF15AR22) Experimentar
possibilidades criativas de
movimento e de voz na criação de
um personagem teatral, discutindo
estereótipos.

(EF15AR23) Reconhecer e
experimentar, em projetos
temáticos, as relações
processuais entre diversas
linguagens artísticas.
Matrizes estéticas e (EF15AR24) Caracterizar e
culturais
experimentar brinquedos,
brincadeiras, jogos, danças,
canções e histórias de diferentes
matrizes estéticas e culturais.
Processos de
criação

(EF15AR20RS35-1) Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral
em improvisações teatrais e processos narrativos criativos em teatro,
explorando desde a intencionalidade à teatralidade dos gestos e das ações
do cotidiano até elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais, que
ampliam o repertório pessoal e possibilitam novas criações.
(EF15AR20RS35-2) Experimentar improvisações de sequências de cenas em
teatro de dedoches e fantoches, teatro de sombra, teatro de objetos
animados, teatro de bonecos, entre outros.

(EF15AR21RS35) 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 jogos teatrais, músicas, imagens, textos
ou outros pontos de partida, de forma intencional e reflexiva.

(EF15AR22RS35) Investigar e explorar possibilidades criativas de movimento
e de voz na criação de um personagem teatral, compreendendo e evitando a
busca por soluções prontas e estereotipadas.

(EF15AR23RS35) Experimentar, investigar e produzir projetos temáticos, os
elementos, as materialidades e os processos criativos das linguagens
artísticas, dentro do coletivo, na busca de uma poética pessoal, respeitando
as singularidades e diversidades.
(EF15AR24RS35) Vivenciar, identificar e diferenciar, progressivamente, a
riqueza da diversidade multicultural das matrizes da comunidade e seu
entorno, valorizando-as em brincadeiras, jogos, danças, canções, obras,
histórias, artesanato, apresentações, entre outras.
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Patrimônio cultural

Arte e tecnologia

(EF15AR25) Conhecer e valorizar o
patrimônio cultural, material e
imaterial, de culturas diversas, em
especial a brasileira, incluindo-se
suas matrizes indígenas, africanas
e europeias, de diferentes épocas,
favorecendo a construção de
vocabulário e repertório relativos às
diferentes linguagens artísticas.
(EF15AR26) Explorar diferentes
tecnologias e recursos digitais
(multimeios, animações, jogos
eletrônicos, gravações em áudio e
vídeo, fotografia, softwares etc.)
nos processos de criação artística.

(EF15AR25RS35) Identificar, pesquisar, reconhecer e valorizar as
características estéticas e culturais presentes no patrimônio material e
imaterial pertencentes à cultura local, regional e nacional (de origem indígena,
africana e europeia), para aproximar dados e fatos históricos e as
manifestações populares de pequeno e grande porte, viabilizando a
compreensão, o convívio e a interação através das linguagens artísticas.

(EF15AR26RS35-1) Descobrir, conhecer e desenvolver múltiplas
experiências individuais, coletivas e compartilhadas, explorando as
potencialidades dos meios tecnológicos e digitais para a criação e interação
em processos criativos, com outras linguagens artísticas.
(EF15AR26RS35-2) Descobrir e conhecer a imaterialidade nas obras digitais:
fotografia digital, audiovisual, vídeo (o que não é possível tocar fisicamente,
que não se desgaste com o tempo, que pode ser reproduzido infinitamente e
está salvo em arquivos digitais e virtuais).

9. EDUCAÇÃO FÍSICA
A Educação Física é sem dúvida um componente de alta relevância no contexto escolar devido à sua função social, bem como a garantia do
acesso ao conhecimento da Cultura Corporal. Inicialmente é vista como uma forma de se praticar exercícios físicos para manter a saúde do corpo,
no entanto é mais complexa, pois envolve o ser que pensa, sente e age mediado pelo seu contexto. Deve trabalhar não só o corpo em movimento,
mas sim a partir do corpo em movimento, as suas especificidades e se inter-relacionar com os demais componentes.
Para estruturar as competências específicas de Educação Física no Ensino Fundamental devemos primeiramente:
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 Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a organização da vida coletiva e individual.
 Refletir, criticamente, sobre as relações entre a realização das práticas corporais e os processos de saúde/doença, inclusive no contexto das
atividades laborais.
 Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética corporal, analisando, criticamente, os modelos disseminados
na mídia e discutir posturas consumistas e preconceituosas.
 Identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e combater posicionamentos discriminatórios em relação às
práticas corporais e aos seus participantes.
 Interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas
participam.
 Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural dos povos e grupos.
 Usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento em contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade
e a promoção da saúde.
 Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e produzindo alternativas para sua realização no contexto
comunitário.
 Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura,
valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo.

ENSINO FUNDAMENTAL
COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
1º e 2ºANO
Ano/Faixa Unidades
Temáticas

Objetos de
Conhecimento

Habilidades BNCC

Habilidades RS

Habilidades
Paraíso do
Sul
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1º, 2º

Brincadeiras Brincadeiras e
e jogos
jogos da cultura
popular
presentes no
contexto
comunitário e
regional

(EF12EF01) 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.

(EF12EF01RS-1) Experimentar, fruir e recriar diferentes
brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto
comunitário e regional, partindo de experiências corporais e
movimentos simples (correr, saltar, chutar, arremessar, rolar,
habilidades motoras fundamentais), reconhecendo e
respeitando as diferenças individuais de desempenho dos
colegas;
(EF12EF01RS-2) Utilizar os conhecimentos prévios para,
através do “lúdico”, localizar-se no tempo e espaço, (hoje,
ontem, antes, depois, agora, direita, esquerda, em cima,
embaixo, frente, atrás).

(EF12EF02) Explicar, por meio de múltiplas
linguagens (corporal, visual, oral e escrita),
as brincadeiras e os jogos populares do
contexto comunitário e regional, jogos
populares do contexto comunitário e
regional, reconhecendo e valorizando a
importância desses jogos e brincadeiras
para suas culturas de origem.

(EF12EF02RS-1) Pesquisar e resgatar as brincadeiras e os
jogos populares de diferentes tipos e segmentos do contexto
comunitário e regional;

1º, 2º

(EF12EF03) 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.

(EF12EF03RS-1) Planejar e utilizar estratégias para resolver
desafios, partindo de habilidades motoras menos complexas,
através de brincadeiras e jogos populares do contexto local e
do Rio Grande do Sul, com base no reconhecimento das
características dessas práticas.

1º, 2º

(EF12EF04) Colaborar na proposição 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.

(EF12EF04RS-1) Colaborar na proposição e na produção de
alternativas para a prática de brincadeiras, jogos e demais
práticas corporais tematizadas na escola e em outros
ambientes;
(EF12EF04RS-2) Valorizar a si e ao ambiente em que se
encontram, produzindo textos (orais, escritos, audiovisuais)
divulgando na escola e na comunidade as adaptações e
transformações possíveis das brincadeiras e jogos e nas
práticas corporais

1º, 2º

1º; 2º

1º; 2º

Esportes

Esportes de marca (EF12EF05) Experimentar e fruir, prezando
Esportes de precisão pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo, a
prática de esportes de marca e de precisão,
identificando os elementos comuns a esses
esportes.
(EF12EF06) Discutir a importância da
observação das normas e das regras dos
esportes de marca e de precisão para

(EF12EF02RS-2) Nomear, relatar e explicar, por meio de
múltiplas linguagens (corporal, visual, oral e escrita), a
brincadeiras e os jogos populares do contexto comunitário e
regional, reconhecendo e valorizando a importância desses
jogos e brincadeiras para suas culturas de origem.

(EF12EF05RS-1) Identificar, experimentar e fruir, coletivamente
e com protagonismo, a prática de esportes de marca e de
precisão, identificando os elementos, movimentos e as ações
comuns a esses esportes, de acordo com o nível de
desenvolvimento e de suas possibilidades.
(EF12EF06RS-1) Discutir e reconhecer a importância das
normas e das regras dos esportes de marca e de precisão para
assegurar a integridade própria e as dos demais participantes.
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assegurar a integridade própria e as dos
demais participantes.
1º; 2º

Ginásticas

Ginásticas Geral

(EF12EF07) Experimentar, fruir e identificar
diferentes elementos básicos da ginástica
(equilíbrios, saltos, giros, rotações,
acrobacias, com e sem materiais) e da
ginástica geral, de forma individual e em
pequenos grupos, adotando procedimentos
de segurança.

(EF12EF07RS-1) Experimentar, fruir e identificar diferentes
elementos básicos da ginástica (equilíbrios, saltos, giros,
rotações, acrobacias, com e sem materiais) e da ginástica
geral, de forma lúdica, individual e em pequenos grupos, com
cooperação e adotando procedimentos de segurança, levando
em consideração as características individuais.

1º; 2º

(EF12EF08) Planejar e utilizar estratégias
para a execução de diferentes elementos
básicos da ginástica e da ginástica geral.

(EF12EF08RS-1) Planejar e utilizar estratégias para a
execução de diferentes elementos básicos da ginástica e da
ginástica geral, resolvendo desafios inerentes à prática, de
forma lúdica, individual e em pequenos grupos.

1º;2º

(EF12EF09) Participar da ginástica geral,
identificando as potencialidades e os limites
do corpo, respeitando as diferenças
individuais e de desempenho corporal.

(EF12EF09RS-1) Participar da ginástica geral, identificando as
potencialidades e os limites do corpo, identificando a ação de
cada segmento corporal e suas possibilidades de movimento,
respeitando as diferenças individuais e de desempenho
corporal.

1º;2º

(EF12EF10) Descrever, por meio de
múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita
e audiovisual), as características dos
elementos básicos da ginástica e da
ginástica geral, identificando a presença
desses elementos em distintas práticas
corporais.

(EF12EF10RS-1) Utilizar as múltiplas linguagens (corporal,
oral, escrita e audiovisual) com a finalidade de identificar e
descrever as
características dos elementos básicos da ginástica e da
ginástica geral, nas distintas práticas corporais.

(EF12EF11) 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.

(EF12EF11RS-1) Pesquisar e resgatar danças de diferentes
tipos e segmentos do contexto local e do Rio Grande do Sul;
(EF12EF11RS-2) Experimentar e fruir diferentes danças do
contexto comunitário e regional (rodas
cantadas, danças gaúchas, brincadeiras rítmicas e
expressivas), e recriá-las,
respeitando as diferenças individuais e de desempenho
corporal.

(EF12EF12) Identificar os elementos
constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das
danças do contexto comunitário e regional,
valorizando e respeitando as manifestações
de diferentes culturas.

(EF12EF12RS-1) Experimentar e identificar os elementos
constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das danças do contexto
comunitário e regional, valorizando e respeitando as
manifestações de diferentes culturas do nosso Estado.

1º;2º

1º;2º

Danças

Danças do
contexto
comunitário e
regional

3º AO 5º ANO
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3º; 4º; 5º

Brincadeiras Brincadeiras e
e jogos
jogos populares
do Brasil e do
mundo
Brincadeiras e
jogos de matriz
indígena e
africana

3º; 4º; 5º

3º; 4º; 5º

3º; 4º; 5º

3º; 4º; 5º

Esportes

Esportes de
campo e taco
Esportes de
rede/parede
Esportes de
invasão

(EF35EF01) Experimentar e fruir
brincadeiras e jogos populares do Brasil e do
mundo, incluindo aqueles de matriz indígena
e africana, e recriá- los, valorizando a
importância desse patrimônio históricocultural.

(EF35EF01RS-1) Experimentar, recriar e fruir brincadeiras e
jogos populares do Rio Grande do Sul, de outras regiões do
Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e
africana, valorizando a importância do patrimônio históricocultural;

(EF35EF02) Planejar e utilizar estratégias
para possibilitar a participação segura de
todos os alunos em brincadeiras e jogos
populares do Brasil e de matriz indígena e
africana.

(EF35EF02RS-1) Elaborar e discutir estratégias para
possibilitar a participação segura de todos os alunos em
brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz indígena
e africana.

(EF35EF03) Descrever, por meio de
múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita,
audiovisual), as brincadeiras e os jogos
populares do Brasil e de matriz indígena e
africana, explicando suas características e a
importância desse patrimônio históricocultural na preservação das diferentes
culturas.

(EF35EF03RS-1) Identificar e descrever, por meio de múltiplas
linguagens (corporal, oral, escrita, audiovisual), as brincadeiras
e os jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana,
analisando suas influências, explicando suas características e a
importância desse patrimônio histórico- cultural na preservação
das diferentes culturas;
(EF35EF03RS-2) Conhecer o contexto histórico, social e
cultural onde foram criados os jogos de tabuleiro, podendo usálos como conteúdo específico, oportunizando o trabalho
interdisciplinar.

(EF35EF04) Recriar, individual e
coletivamente, e experimentar, na escola e
fora dela, brincadeiras e jogos populares do
Brasil e do mundo, incluindo aqueles de
matriz indígena e africana, e demais
práticas corporais tematizadas na escola,
adequando- as aos espaços públicos
disponíveis.

(EF35EF04RS-1) Experimentar e recriar na escola e fora dela,
brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo
aqueles de matriz indígena e africana, e demais práticas
corporais;
(EF35EF04RS-2) Recriar, individual e coletivamente,
brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo e demais
práticas corporais tematizadas na escola, adequando-as aos
espaços públicos possíveis.

(EF35EF05) Experimentar e fruir diversos
tipos de esportes de campo e taco,
rede/parede e invasão, identificando seus
elementos comuns e criando estratégias
individuais e coletivas básicas para sua
execução, prezando pelo trabalho coletivo e
pelo protagonismo.

(EF35EF05RS-1) Pesquisar, experimentar e fruir diversos
tipos de esportes de campo e taco, rede/parede e invasão,
identificando seus elementos comuns e criando estratégias
individuais e coletivas básicas para sua execução, prezando
pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo, valorizando as
aprendizagens relacionadas à articipação e ao trabalho em
equipe;
(EF35EF05RS-2) Experimentar e fruir atividades prédesportivas.
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3º; 4º; 5º

3º; 4º; 5º Ginásticas

3º; 4º; 5º

3º; 4º; 5º

Danças

Ginástica geral

(EF35EF06) Diferenciar os conceitos de jogo
e esporte, identificando as características
que os constituem na contemporaneidade e
suas
manifestações profissional e
comunitária/lazer).

(EF35EF06RS-1) Reconhecer e diferenciar os conceitos de jogo
e esporte, identificando e
compreendendo as características que os constituem na
contemporaneidade e suas manifestações (profissional e
comunitária/lazer).

(EF35EF07) Experimentar e fruir, de forma
coletiva, combinações de diferentes
elementos da ginástica geral (equilíbrios,
saltos, giros, rotações, acrobacias, com e
sem materiais), propondo coreografias com
diferentes temas do cotidiano.

(EF35EF07RS-1) Identificar os elementos básicos da ginástica
a partir dos conhecimentos pré- adquiridos e/ou através de
observações (vídeos, apresentações);

(EF35EF08) Planejar e utilizar estratégias
para resolver desafios na execução de
elementos básicos de apresentações
coletivas de ginástica geral, reconhecendo
as potencialidades e os limites do corpo e
adotando procedimentos
de
segurança.

(EF35EF08RS-1) Planejar e utilizar estratégias para resolver
desafios na execução de elementos básicos de apresentações
coletivas de ginástica geral, reconhecendo as potencialidades e
os limites do corpo, bem como nos segmentos corporais
utilizados nos movimentos e adotando procedimentos de
segurança.

(EF35EF07RS-2) Experimentar, fruir e criar, de forma coletiva,
combinações de diferentes elementos da ginástica geral
(equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem
materiais), propondo coreografias com diferentes temas do
cotidiano, folclore e cultura local.

Danças do Brasil (EF35EF09) Experimentar, recriar e fruir
e do mundo
danças populares do Brasil e do mundo e
Danças de matriz danças de matriz indígena e africana,
valorizando e respeitando os diferentes
indígena e
sentidos e significados dessas danças em
africana
suas culturas de origem.

(EF35EF09RS-1) Experimentar, recriar e fruir danças
populares do Brasil e do mundo e danças de matriz indígena e
africana, valorizando e respeitando os diferentes sentidos e
significados dessas danças em suas culturas de origem com
movimentos mais complexos e ampliação do repertório motor.

3º; 4º; 5º

(EF35EF10) Comparar e identificar os
elementos constitutivos comuns e
diferentes (ritmo, espaço, gestos) em
danças populares do Brasil e do mundo e
danças de matriz indígena e africana.

(EF35EF10RS-1) Pesquisar, demonstrar e localizar as danças
mais tradicionais das diferentes regiões brasileiras;
EF35EF10RS-02) Comparar e identificar os elementos
constitutivos comuns e diferentes (ritmo, espaço, gestos) em
danças populares do Brasil e do mundo e danças de matriz
indígena e africana;
(EF35EF10RS-03) Utilizar a dança como recurso para a
interpretação de ritmos, incentivando os movimentos do corpo
para o autoconhecimento.

3º; 4º; 5º

(EF35EF11) 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.

(EF35EF11RS-1) Executar elementos constitutivos das danças
populares do Brasil e do mundo, e das danças de matriz
indígena e africana;
(EF35EF11RS-2) Identificar a presença das capacidades
físicas durante as práticas das danças (coordenação motora,
equilíbrio, agilidade).

Debate
sobre
obesidade
infantil
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3º; 4º; 5º

3º; 4º; 5º

3º; 4º; 5º

3º; 4º; 5º

Lutas

Lutas do
contexto
comunitário e
regional
Lutas de matriz
indígena e
africana

(EF35EF12) Identificar situações de injustiça
e preconceito geradas e/ou presentes no
contexto das danças e demais práticas
corporais, e discutir alternativas para superálas.

(EF35EF12RS-1) Identificar situações de injustiça e
preconceito geradas e/ou presentes no contexto das danças e
demais práticas corporais, posicionando-se para buscar
alternativas para superá-las.

(EF35EF13) Experimentar, fruir e recriar
diferentes lutas presentes no contexto
comunitário e regional e lutas de matriz
indígena e africana.

(EF35EF13RS-1) Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas
presentes no contexto comunitário, cultural e regional e lutas
de matriz indígena e africana.

(EF35EF14) Planejar e utilizar estratégias
básicas das lutas do contexto comunitário e
regional e lutas de matriz indígena e africana
experimentadas, respeitando o colega como
oponente e as normas de segurança.

(EF35EF14RS-1) Conhecer a história das lutas em seus
diferentes aspectos (origem, finalidade, modificações);
(EF35EF14RS-2) Planejar e utilizar estratégias básicas
(executar movimentos básicos) das lutas do contexto
comunitário e regional e lutas de matriz indígena e africana
experimentadas, respeitando o colega como oponente e as
normas de segurança, adequando as práticas aos interesses
e habilidades;
(EF35EF14RS-3) Identificar as habilidades motoras
necessárias para a prática (chutar, socar, segurar).

(EF35EF15) Identificar as características
das lutas do contexto comunitário e regional
e lutas de matriz indígena e africana,
reconhecendo as diferenças entre lutas e
brigas e entre lutas e demais práticas
corporais.

(EF35EF15RS-1) Identificar e valorizar as características das
lutas do contexto comunitário e regional e lutas de matriz
indígena e africana, reconhecendo
as diferenças entre
lutas e brigas e entre lutas e as demais práticas corporais e
culturais.
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10. MATEMÁTICA
A Matemática é uma construção humana com a aplicação de técnicas que organizam e inter-relacionam fenômenos do espaço, do
movimento, das formas e dos números, associados ao mundo físico, social e cultural. Nesse sentido, visa desempenhar um papel formativo, na
medida em que possibilita o desenvolvimento dos diversos tipos de raciocínio (lógico, dedutivo, indutivo, relacional, processual etc.), usados na
realização de diferentes atividades, desde a observação, a análise, a formulação e a testagem de hipóteses.
Considerando o papel instrumental do raciocínio lógico e do cálculo, é importante salientar que a contextualização matemática transposta da
vida cotidiana para inúmeras situações de aprendizagem, desenvolvendo a capacidade de argumentação e conexão de ideias, permitindo a
aplicação de técnicas e compreensão, para entender fatores externos, de modo a que o objeto de conhecimento matemático possa ser
compreendido dentro do panorama histórico de ordem social e cultural.
Nos anos iniciais o aluno precisa introduzir-se no mundo do raciocínio lógico-matemático e para que este conhecimento se torne relevante
precisam passar por três etapas principais que são: introduzir, significa levar o aluno a se familiarizar com conteúdo e conhecimentos da disciplina,
ressaltando sua relevância para a compreensão de fatos e acontecimentos do cotidiano; aprofundar, indica trabalhar sistematicamente o que o
aluno já sabe partindo deste conhecimento para introduzir conhecimentos historicamente construídos (operações básicas, fórmulas, cálculos, etc.)
favorecendo o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Na etapa final, consolidar indica que as aprendizagens, visam concretizar os
avanços, conhecimentos e capacidades, tornando o conteúdo aprendido relevante e efetivo na vida cotidiana do aluno, preparando-o para
aprendizagens posteriores.
Para estruturar as competências específicas de Matemática nos Anos Finais do Ensino Fundamental devemos efetivamente:

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.
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Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística
e Probabilidade) e de outras áreas do conhecimento, desenvolvendo a autoconfiança e a persistência na busca de soluções.

Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar,
organizar, representar e comunicar informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos
convincentes.

Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais
e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados.

Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginárias, com registro de respostas e conclusões, utilizando
diferentes linguagens como fluxogramas, registro de dados, gráficos, tabelas, esquemas...

Interagir e desenvolver projetos que abordem 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 preconceito de qualquer natureza, reconhecendo que a
Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes povos e culturas.

ENSINO FUNDAMENTAL: 1º AO 9º ANO
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA
1º ANO
UNIDADES
TEMÁTICAS

Números

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES BNCC

Contagem de rotina Contagem
ascendente e descendente
Reconhecimento de números no
contexto diário: indicação de
quantidades, indicação de ordem ou
indicação de código para a
organização de informações

(EF01MA01) Utilizar números
naturais como indicador de
quantidade ou de ordem em
diferentes situações cotidianas e
reconhecer situações em que os
números não indicam contagem
nem ordem, mas sim código de
identificação.

Quantificação de elementos de uma
coleção: estimativas, contagem um a
um, pareamento ou outros

(EF01MA02) Contar de maneira
exata ou aproximada, utilizando
diferentes estratégias como o

HABILIDADES RS

Habilidades
Paraíso do
Sul

(EF01MA01RS-1) Conhecer a história dos números
identificando a importância dos mesmos no cotidiano e as
diferentes formas de contagem expressas ao longo do
tempo.
(EF01MA01RS-2) Observar e explorar as três formas de
utilização dos números - contagem, ordem e códigos em
situações cotidianas.
(EF01MA01RS-3) Apontar relações de semelhança e de
ordem utilizando critérios diversificados para classificar,
seriar, sequenciar e ordenar coleções associando a
denominação do número à sua respectiva representação
simbólica.
(EF01MA02RS-1) Agrupar e reagrupar objetos explorando
diferentes estratégias para quantificar e comunicar
quantidades de uma coleção em situações lúdicas.
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agrupamentos e comparação

pareamento e outros
agrupamentos.

Quantificação de elementos de uma
coleção: estimativas, contagem um a
um, pareamento ou outros
agrupamentos e comparação

(EF01MA03) Estimar e comparar
quantidades de objetos de dois
conjuntos (em torno de 20
elementos), por estimativa e/ou
por correspondência (um a um,
dois a dois) para indicar “tem
mais”, “tem menos” ou “tem a
mesma quantidade”.
(EF01MA04) Contar a quantidade
de objetos de coleções até 100
unidades e apresentar o resultado
por registros verbais e simbólicos,
em situações de seu interesse,
como jogos, brincadeiras,
materiais da sala de aula, entre
outros.

Leitura, escrita e comparação de
números naturais (até 100)
Reta numérica

Leitura, escrita e comparação de
números naturais (até 100) Reta
numérica
Construção de fatos básicos da
adição

Composição e decomposição de
números naturais

(EF01MA05) Comparar números
naturais de até duas ordens em
situações cotidianas, com e sem
suporte da reta numérica.
(EF01MA06) Construir fatos
básicos da adição e utilizá-los em
procedimentos de cálculo para
resolver problemas.

(EF01MA07) Compor e decompor
número de até duas ordens, por
meio de diferentes adições, como
suporte de material manipulável,
contribuindo para a compreensão
de características do sistema de
numeração decimal e o
desenvolvimento de estratégias de
cálculo.

(EF01MA02RS-2) Compreender e explicar que a forma de
distribuição dos elementos não altera a quantidade de uma
coleção.
(EF01MA03RS-1) Explorar, contar e expressar a
quantidade de objetos em diferentes coleções identificando
aquela com maior, menor ou igual número de elementos.
(EF01MA03RS-2) Alinhar
Agrupamentos diversos explorando e explicando as
relações entre a quantidade de elementos utilizando
estimativa e/ou correspondência.
(EF01MA04RS-1) Identificar e classificar objetos por
atributos, contando sem pular nenhum objeto, em situações
cotidianas de seu interesse.
(EF01MA04RS-2) Compreender que o último número
contado corresponde a quantidade total dos objetos e não
ao nome do algarismo.
(EF01MA04RS-3) Expressar resultados de contagens de
forma verbal e simbólica relacionando o algarismo à
quantidade correspondente.
(EF01MA05RS-1) Comparar e ordenar números naturais de
até duas ordens, reconhecendo-os em situações cotidianas
e utilizando diferentes processos de contagem.
(EF01MA06RS-1) Explorar e estabelecer relações aditivas
entre números menores que 10 aplicando-as para resolver
problemas em situações cotidianas.
(EF01MA06RS-2) Explorar e expressar a ideia de igualdade
percebendo que um mesmo número pode ser formado por
diferentes adições.
(EF01MA07RS-1) Explorar e utilizar estratégias próprias de
composição e decomposição de números naturais de até
duas ordens com auxílio de material manipulável em
situações diversas, contribuindo para a compreensão de
características do sistema de numeração decimal e o
desenvolvimento de estratégias de cálculo.
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Números

Problemas envolvendo diferentes
significados da adição e da
subtração (juntar, acrescentar,
separar, retirar)

Álgebra

Padrões figurais e numéricos:
investigação de regularidades ou
padrões em sequências

Sequências recursivas: observação
de regras usadas utilizadas em
seriações numéricas (mais 1, mais 2,
menos 1, menos 2, por exemplo)

Geometria

Localização de objetos e de pessoas
no espaço, utilizando diversos pontos
de referência e vocabulário
apropriado

Localização de objetos e de pessoas
no espaço, utilizando diversos pontos
de referência e vocabulário
apropriado

Figuras geométricas espaciais:
reconhecimento e relações com
objetos familiares do mundo físico

(EF01MA08) Resolver e elaborar
problemas de adição e de
subtração, envolvendo números
de até dois algarismos, com os
significados de juntar,
acrescentar, separar e retirar, com
o suporte de imagens e/ou
material manipulável, utilizando
estratégias e formas de registro
pessoais.
(EF01MA09) Organizar e ordenar
objetos familiares ou
representações por figuras, por
meio de atributos, tais como cor,
forma e medida.

(EF01MA10) Descrever, após o
reconhecimento e a explicitação
de um padrão (ou regularidade),
os elementos ausentes em
sequências recursivas de
números naturais, objetos ou
figuras.
(EF01MA11) Descrever a
localização de pessoas e de
objetos no espaço em relação à
sua própria posição, utilizando
termos como à direita, à
esquerda, em frente, atrás.

(EF01MA12) Descrever a
localização de pessoas e de
objetos no espaço segundo um
dado ponto de referência,
compreendendo que, para a
utilização de termos que se
referem à posição, como direita,
esquerda, em cima, em baixo, é
necessário explicitar-se o
referencial.
(EF01MA13) Relacionar figuras
geométricas espaciais (cones,
cilindros, esferas e blocos

(EF01MA08RS-1) Compreender os diferentes significados
da adição e subtração (juntar, acrescentar, separar e retirar)
utilizando material manipulável.
(EF01MA08RS-2) Expressar por meio de estratégias
próprias a resolução de problemas envolvendo adição e
subtração e seus significados.
(EF01MA08RS-3) Perceber e argumentar as diferenças
entre as operações de soma e subtração aplicando-as em
diferentes situações.
(EF01MA09RS-1) Observar e explorar objetos do cotidiano
identificando atributos (cor, forma e medida) existentes
entre eles, registrando suas estratégias e hipóteses de
forma própria ou convencional.
(EF01MA09RS-2) Identificar e ordenar objetos, figuras e
sequências a partir de critérios pré-estabelecidos (cor,
forma, etc.), aplicando em situações diversas.
(EF01MA10RS-1) Explorar e compreender o significado de
sequência recursiva com apoio de material manipulável.
(EF01MA10RS-2) Observar e explorar sequências
numéricas ou geométricas percebendo e expressando sua
regularidade e conhecendo a ideia de igualdade entre
diferentes conjuntos ou sequências.
(EF01MA11RS-1) Compreender e expressar os significados
de termos como em frente, atrás, à direita, à esquerda, mais
perto, mais longe, entre, em cima, embaixo aplicando-os em
situações cotidianas e lúdicas.
(EF01MA11RS-2) Construir mapas simbólicos e mentais
expressando a localização de pessoas e objetos no espaço
utilizando termos específicos relativos à descrição de
localização.
(EF01MA12RS-1) Observar e identificar referencial de
localização de objetos e pessoas explicitando em seus
registros e descrições com auxílio de termos e expressões
que denotam localização.
(EF01MA12RS-2) Relacionar o objeto ou pessoa a um ou
dois referenciais de localização descrevendo com palavras,
esboços, desenhos ou uma combinação de duas ou mais
formas, percebendo que a descrição de localização muda
quando o referencial é diferente.
(EF01MA13RS-1) Explorar e conhecer figuras geométricas
espaciais existentes no mundo físico observando suas
características e apontando semelhanças e diferenças entre
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retangulares) a objetos familiares
do mundo físico.

Geometria

Grandezas e
medidas

Grandezas e
medidas

Figuras geométricas planas:
reconhecimento do formato das
faces de figuras geométricas
espaciais

Medidas de comprimento, massa e
capacidade: comparações e
unidades de medida não
convencionais

(EF01MA14) Identificar e
nomear figuras planas (círculo,
quadrado, retângulo e triângulo)
em desenhos apresentados em
diferentes disposições ou em
contornos de faces de sólidos
geométricos.
(EF01MA15) Comparar
comprimentos, capacidades ou
massas, utilizando termos como
mais alto, mais baixo, mais
comprido, mais curto, mais
grosso, mais fino, mais largo, mais
pesado, mais leve, cabe mais,
cabe menos, entre outros, para
ordenar objetos de uso cotidiano.

Medidas de tempo: unidades de
medida de tempo, suas relações e o
uso do calendário

(EF01MA16) Relatar em
linguagem verbal ou não verbal
sequência de acontecimentos
relativos a um dia, utilizando,
quando possível, os horários dos
eventos.

Medidas de tempo: unidades de
medida de tempo, suas relações e o
uso do calendário

(EF01MA17) Reconhecer e
relacionar períodos do dia, dias da
semana e meses do ano,
utilizando calendário, quando
necessário.

Medidas de tempo: unidades de
medida de tempo, suas relações e o
uso do calendário

(EF01MA18) Produzir a escrita de
uma data, apresentando o dia, o
mês e o ano, e indicar o dia da
semana de uma data, consultando
calendários.

elas.
(EF01MA13RS-2) Classificar e registrar agrupamentos de
embalagens e objetos do mundo físico (cotidiano), conforme
suas características geométricas.
(EF01MA14RS-1) Conhecer e nomear figuras geométricas
planas existentes no seu dia a dia explorando suas
características e apontando semelhanças e diferenças entre
elas.
(EF01MA14RS-2) Observar figuras geométricas espaciais
identificando as figuras planas presentes na formação de
cada uma delas.
(EF01MA15RS-1) Observar, perceber e explorar situações
em que a medição é necessária relacionando os termos
indicados para cada situação e registrando de forma
próprias suas conclusões.
(EF01MA15RS-2) Compreender e utilizar os termos
associados e adequados a cada comparação (mais alto,
mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais
fino, mais largo, mais pesado, mais leve, cabe mais, cabe
menos, entre outros) em situações lúdicas e com apoio de
material manipulável.
(EF01MA16RS-1) Explorar e compreender o significado de
expressões que denotam sequência de acontecimentos em
atividades lúdicas e cotidianas (antes, agora, depois...).
(EF01MA16RS-2) Observar, perceber e expressar o que
acontece em sua rotina diária ordenando os fatos na
sequência correta utilizando linguagem verbal ou não verbal
e horário dos eventos, quando possível.
(EF01MA17RS-1) Conhecer os nomes dos dias da semana
e dos meses do ano percebendo a sucessão e a relação de
quantidade entre eles (dias e semanas, meses e ano).
(EF01MA17RS-2) Observar e perceber as especificidades
dos calendários relativos a plantio, colheita e demais
características locais.
(EF01MA17RS-3) Explorar e expressar as diferenças entre
dia e noite, semana e final de semana apontando
características de cada um dos períodos em situações
lúdicas.
(EF01MA18RS-1) Identificar uma data específica
reconhecendo sua localização no mês e no dia da semana
que se apresenta.
(EF01MA18RS-2) Empregar as notações da marcação de
datas compreendendo a representação de cada elemento
nesta marcação e as relações entre eles (dia, mês e ano).
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(EF01MA18RS-3) Ler, reconhecer e socializar datas
apresentadas em diferentes situações identificando dia,
mês e ano.

Probabilidade
e
Estatística

Sistema monetário brasileiro:
reconhecimento de cédulas e
moedas

(EF01MA19) Reconhecer e
relacionar valores de moedas e
cédulas do sistema monetário
brasileiro para resolver situações
simples do cotidiano do estudante.

Noção de acaso

(EF01MA20) Classificar eventos
envolvendo o acaso, tais como
“acontecerá com certeza”, “talvez
aconteça” e “é impossível
acontecer”, em situações do
cotidiano.

Leitura de tabelas e de gráficos de
colunas simples

(EF01MA21) Ler dados expressos
em tabelas e em gráficos de
colunas simples.

Coleta e organização de informações
Registros pessoais para
comunicação de informações
coletadas

(EF01MA22) Realizar pesquisa,
envolvendo até duas variáveis
categóricas de seu interesse e
universo de até 30 elementos, e
organizar dados por meio de
representações pessoais.

(EF01MA19RS-1) Observar, explorar e nomear as moedas
e cédulas do sistema monetário brasileiro em situações
cotidianas.
(EF01MA19RS-2) Explorar e realizar trocas entre as
moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro
analisando as diferentes possibilidades de troca para um
mesmo valor em situações cotidianas.
(EF01MA19RS-3) Agir e tomar decisões com
responsabilidade quanto ao uso do dinheiro em situações
cotidianas.
(EF01MA20RS-1) Observar, comparar e expressar as
possibilidades de ocorrência de diferentes eventos
cotidianos utilizando termos como certo, possível e
impossível.
(EF01MA20RS-2) Conhecer, explorar e refletir sobre termos
relacionados ao acaso (provável, improvável, muito pouco
provável), promovendo a compreensão de eventos não
determinísticos.
(EF01MA21RS-1) Observar e reconhecer os elementos que
constituem as tabelas e gráficos de coluna simples
estabelecendo relações entre eles e percebendo sua
importância em diferentes situações.
(EF01MA21RS-2) Ler e interpretar dados expressos em
tabelas e gráficos de colunas simples.
(EF01MA21RS-3) Identificar e compreender as frequências
maiores e menores, relacionando-as ao tamanho das
colunas dos gráficos de colunas simples.
(EF01MA22RS-1) Compreender que variáveis categóricas
ou qualitativas são aquelas que não são expressas por
números (cor dos olhos, preferência por um time, entre
outras) utilizando- as em situações de pesquisa de seu
interesse.
(EF01MA22RS-2) Explorar e utilizar os procedimentos para
realização de uma pesquisa - questão a ser respondida;
escolha da população; coleta, organização e publicação de
dados; resposta à questão inicial

2° ANO
Números

Leitura, escrita, comparação e
ordenação de números de até três

(EF02MA01) Comparar e ordenar
números naturais (até a ordem de

(EF02MA01RS-1) Conhecer e identificar a sequência
numérica escrita e falada, reconhecendo pares e ímpares,
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ordens pela compreensão de
características do sistema de
numeração decimal (valor
posicional e papel do zero)

centenas) pela compreensão de
características do sistema de
numeração decimal (valor
posicional e função do zero).

Leitura, escrita, comparação e
ordenação de números de até três
ordens pela compreensão de
características do sistema de
numeração decimal (valor
posicional e papel do zero)
Leitura, escrita, comparação e
ordenação de números de até três
ordens pela compreensão de
características do sistema de
numeração decimal (valor
posicional e papel do zero)

(EF02MA02) Fazer estimativas por
meio de estratégias diversas a
respeito da quantidade de objetos
de coleções e registrar o resultado
da contagem desses objetos (até
1000 unidades).
(EF02MA03) Comparar
quantidades de objetos de dois
conjuntos, por estimativa e/ou por
correspondência (um a um, dois a
dois, entre outros), para indicar
“tem mais”, “tem menos” ou “tem a
mesma quantidade”, indicando,
quando for o caso, quantos a mais
e quantos a menos.
(EF02MA04) Compor e decompor
números naturais de até três
ordens, com suporte de material
manipulável, por meio de
diferentes adições.

Composição e decomposição de
números naturais (até 1000)

Construção de fatos fundamentais
da adição e da subtração

(EF02MA05) Construir fatos
básicos da adição e subtração e
utilizá-los no cálculo mental ou
escrito.

Problemas envolvendo diferentes
significados da adição e da
subtração (juntar, acrescentar,
separar, retirar)

(EF02MA06) Resolver e elaborar
problemas de adição e de
subtração, envolvendo números
de até três ordens, com os
significados de juntar,
acrescentar, separar, retirar,
utilizando estratégias pessoais ou
convencionais.

ordem crescente e decrescente, antecessor e sucessor.
(EF02MA01RS-2) Explorar e compreender termos como
dúzia, meia dúzia, dezena, meia dezena, centena, meia
centena associando as quantidades e as relações entre
elas em situações cotidianas.
(EF02MA01RS-3) Perceber e explicar as características
do sistema de numeração decimal (valor posicional e
função do zero) com apoio de material manipulável.
(EF02MA02RS-1) Observar e avaliar a quantidade de
objetos de uma coleção atribuindo um valor aproximado e
desenvolvendo procedimentos para diferenciar a
avaliação realizada a partir de estimativa de um palpite
sem reflexão, expressando e registrando suas conclusões.
(EF02MA03RS-1) Estabelecer relações entre duas ou
mais quantidades expressando numericamente a
diferença entre elas utilizando expressões tais como igual,
diferente, maior, menor, a mesma quantidade com apoio
de material manipulável.
(EF02MA03RS-2) Observar e explorar a ordem de
grandeza expressa pelo número que representa a
quantidade de elementos de determinados conjuntos
elaborando estratégias de comparação entre eles.
(EF02MA04RS-1) Reconhecer e expressar a sequência
numérica escrita e falada, até três ordens,
compreendendo que um número pode ser escrito como
soma de outros números.
(EF02MA04RS-2) Compreender que há diferentes formas
de decomposição de um mesmo número, por adição de
parcelas, desenvolvendo estratégias de cálculo e
explorando as características do sistema de numeração
decimal.
(EF02MA05RS-1) Compor e decompor quantidades
menores que 10 (fatos e subtrações desenvolvendo
procedimentos para resolver pequenos problemas de
contagem com apoio de material manipulável utilizando-os
no cálculo mental ou escrito.
(EF02MA06RS-1) Conhecer e explorar os números de até
três ordens utilizando-os na resolução de problemas e
elaborando estratégias próprias de registro dos resultados
incluindo a notação formal.
(EF02MA06RS-2) Elaborar, socializar e resolver
problemas de adição e subtração, envolvendo números de
até três ordens, a partir de situações cotidianas.
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Problemas envolvendo adição de
parcelas iguais (multiplicação)

(EF02MA07) Resolver e elaborar
problemas de multiplicação (por 2,
3, 4 e 5) com a ideia de adição de
parcelas iguais por meio de
estratégias e formas de registro
pessoais, utilizando ou não
suporte de imagens e/ou material
manipulável.
(EF02MA08) Resolver e elaborar
problemas envolvendo dobro,
metade, triplo e terça parte, com o
suporte de imagens ou material
manipulável, utilizando estratégias
pessoais.

Números

Problemas envolvendo significados
de dobro, metade, triplo e terça
parte

Álgebra

Construção de sequências
repetitivas e de sequências
recursivas

(EF02MA09) Construir sequências
de números naturais em ordem
crescente ou decrescente a partir
de um número qualquer, utilizando
uma regularidade estabelecida.

Identificação de regularidade de
sequências e determinação de
elementos ausentes na sequência

(EF02MA10) Descrever um
padrão (ou regularidade) de
sequências repetitivas e de
sequências recursivas, por meio
de palavras, símbolos ou
desenhos.
(EF02MA11) Descrever os
elementos ausentes em
sequências repetitivas e em
sequências recursivas de
números naturais, objetos ou
figuras.

Identificação de regularidade de
sequências e determinação de
elementos ausentes na sequência

(EF02MA07RS-1) Explorar a resolução de problemas e a
escrita aditiva dos números em situações cotidianas com
apoio de material manipulável.
(EF02MA07RS-2) Compreender e expressar as ideias e
relações entre adição e multiplicação por meio de
estratégias e formas de registros pessoais, utilizando
suporte de imagens e/ou material manipulável.
(EF02MA08RS-1) Conhecer e explorar as expressões
dobro e triplo relacionando com a multiplicação por 2 e 3 e
elaborando formas pessoais de resolução das situações
sem a utilização dos procedimentos convencionais.
(EF02MA08RS-2) Conhecer e explorar a ideia de divisão
em 2 e 3 partes iguais associando a metade e terça parte
e elaborando formas pessoais de resolução das situações
sem a utilização dos procedimentos convencionais.
(EF02MA08RS-3) Elaborar, socializar e resolver
problemas envolvendo dobro, metade, triplo e terça parte
com apoio de material manipulável ou imagens e
utilizando estratégias pessoais.
(EF02MA09RS-1) Conhecer, compreender e ordenar a
sequência numérica de rotina utilizando diferentes
procedimentos de contagem ascendente e descendente
(2 em 2, 5 em 5...) em situações cotidianas.
(EF02MA09RS-2) Reconhecer e argumentar
regularidades pré estabelecidas nas sequências
numéricas (por exemplo de 5 em 5: 0, 5, 10, 15... – os
números terminam em 0 ou 5) utilizando-as na construção
de sequências diversas.
(EF02MA10RS-1) Observar e explorar sequências
numéricas ou geométricas repetitivas ou recursivas
identificando e expressando uma de suas regularidades
por meio de palavras, símbolos ou desenhos.

(EF02MA11RS-1) Reconhecer e organizar sequências
repetitivas e recursivas de números naturais, objetos ou
figuras estabelecendo padrões ou regularidades
(EF02MA11RS-2) Interpretar e avaliar o padrão ou
regularidade de uma sequência descrevendo suas
características e completando- a.
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Geometria

Localização e movimentação de
pessoas e objetos no espaço,
segundo pontos de referência, e
indicação de mudanças de direção
e sentido

Esboço de roteiros e de plantas
simples

Figuras geométricas espaciais
(cubo, bloco retangular, pirâmide,
cone, cilindro e esfera):
reconhecimento e características

Figuras geométricas planas
(círculo, quadrado, retângulo e
triângulo): reconhecimento e
características

Grandezas

e medidas
Medida
de comprimento: unidades
não padronizadas e padronizadas
(metro, centímetro e milímetro)

Medida de capacidade e de massa:
unidades de medida não
convencionais e convencionais
(litro, mililitro, cm3, grama e
quilograma)

(EF02MA12) Identificar e registrar,
em linguagem verbal ou não
verbal, a localização e os
deslocamentos de pessoas e de
objetos no espaço, considerando
mais de um ponto de referência, e
indicar as mudanças de direção e
de sentido.
(EF02MA13) Esboçar roteiros a
serem seguidos ou plantas de
ambientes familiares, assinalando
entradas, saídas e alguns pontos
de referência.
(EF02MA14) Reconhecer, nomear
e comparar figuras geométricas
espaciais (cubo, bloco retangular,
pirâmide, cone, cilindro e esfera),
relacionando-as com objetos do
mundo físico.
(EF02MA15) Reconhecer,
comparar e nomear figuras planas
(círculo, quadrado, retângulo e
triângulo), por meio de
características comuns, em
desenhos apresentados em
diferentes disposições ou em
sólidos geométricos.
(EF02MA16) Estimar, medir e
comparar comprimentos de lados
de salas (incluindo contorno) e de
polígonos, utilizando unidades de
medida não padronizadas e
padronizadas (metro, centímetro e
milímetro) e instrumentos
adequados.
(EF02MA17) Estimar, medir e
comparar capacidade e massa,
utilizando estratégias pessoais e
unidades de medida não
padronizadas ou padronizadas
(litro, mililitro, grama e
quilograma).

(EF02MA12RS-1) Explorar e ampliar a linguagem de
termos e ícones que indiquem localização segundo um
referencial representando localização, deslocamentos e
mudança de direção de pessoas e objetos utilizando
linguagem verbal o não verbal.
(EF02MA12RS-2) Compreender, utilizar e expressar
pontos de referência em situações cotidianas.
(EF02MA13RS-1) Observar e estabelecer relações entre
elementos dispostos em diferentes representações
figurais, como mapas, croquis, plantas e diagramas.
(EF02MA13RS-2) Percorrer trajetos diversos
representando-os de forma própria assinalando entradas,
saídas e pontos de referência.
(EF02MA14RS-1) Conhecer e identificar características
de figuras geométricas espaciais relacionadas a objetos
do mundo físico utilizando materiais diversos.
(EF02MA14RS-2) Expressar verbalmente e/ou por escrito
as conclusões de comparações entre figuras geométricas
espaciais.
(EF02MA15RS-1) Reconhecer a nomenclatura das figuras
planas apontando algumas de suas propriedades e
identificando-as em sólidos ou desenhos nos diferentes
ambientes e espaços percorridos cotidianamente.

(EF02MA16RS-1) Explorar e entender o sentido de medir
identificando o comprimento como grandeza que pode ser
medida com unidades não padronizadas e padronizadas
utilizando instrumentos de medida adequados.
(EF02MA16RS-2) Compreender que uma mesma
medição pode ser expressa por números diferentes
dependendo da unidade de medida utilizada - metro e
centímetro, por exemplo.
(EF02MA17RS-1) Explorar e entender as grandezas de
massa e capacidade compreendendo o sentido de medilas em situações cotidianas utilizando estratégias
pessoais.
(EF02MA17RS-2) Explorar as relações entre as unidades
de medida de massa e capacidade percebendo que uma
mesma medição pode ser expressa por números
diferentes dependendo da unidade de medida utilizada.
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Probabilidade

Medidas de tempo: intervalo de
tempo, uso do calendário, leitura de
horas em relógios digitais e
ordenação de datas

(EF02MA18) Indicar a duração de
intervalos de tempo entre duas
datas, como dias da semana e
meses do ano, utilizando
calendário, para planejamentos e
organização de agenda.

Medidas de tempo: intervalo de
tempo, uso do calendário, leitura de
horas em relógios digitais e
ordenação de datas

(EF02MA19) Medir a duração de
um intervalo de tempo por meio
de relógio digital e registrar o
horário do início e do fim do
intervalo.

Sistema monetário brasileiro:
reconhecimento de cédulas e
moedas e equivalência de valores

(EF02MA20) Estabelecer a
equivalência de valores entre
moedas e cédulas do sistema
monetário brasileiro para resolver
situações cotidianas.

e estatística
Análise
da ideia de aleatório em
situações do cotidiano

(EF02MA21) Classificar
resultados de eventos cotidianos
aleatórios como “pouco
prováveis”, “muito prováveis”,
“improváveis” e “impossíveis”.

Coleta, classificação e
representação de dados em tabelas
simples e de dupla entrada e em
gráficos de colunas

(EF02MA22) Comparar
informações de pesquisas
apresentadas por meio de tabelas
de dupla entrada e em gráficos de
colunas simples ou barras, para
melhor compreender aspectos da
realidade próxima.

Coleta, classificação e
representação de dados em
tabelas simples e de dupla entrada
e em gráficos de colunas

(EF02MA23) Realizar pesquisa
em universo de até
30 elementos, escolhendo até três
variáveis categóricas de seu
interesse, organizando os dados

(EF02MA18RS-1) Observar e interpretar intervalos de
tempo e sua duração associando relações como
transcorrendo e transcorrido, presente, passado e futuro.
(EF02MA18RS-2) Compreender e diferenciar ordem de
eventos em programações cotidianas relacionando ontem,
hoje e amanhã apontando marcações no calendário.
(EF02MA18RS-3) Reconhecer que um mesmo intervalo
de tempo pode ser medido em diferentes unidades de
medidas (dias, semanas, meses...).
(EF02MA19RS-1) Conhecer unidades de medida de
tempo explorando instrumentos diversos de medição e
marcação temporal - relógio analógico e digital.
(EF02MA19RS-2) Ler, registrar e socializar intervalos de
tempo de eventos associados a seu cotidiano.
(EF02MA20RS-1) Analisar e discutir as trocas entre
moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro
explorando quantas de menor valor são necessárias para
trocar por outra de maior valor.
(EF02MA20RS-2) Utilizar as trocas na resolução de
situações cotidianas envolvendo compra, venda e troco.
(EF02MA20RS-3) Discutir e reconhecer o valor do
dinheiro ressignificando hábitos, atitudes, valores e
traçando prioridades, planejamento e orçamento em
situações do cotidiano do estudante.
(EF02MA21RS-1) Observar e explorar acontecimentos
cotidianos em que não podemos prever resultado
classificando-os como possíveis ou impossíveis.
(EF02MA21RS-2) Utilizar, em situações cotidianas,
termos relacionados a probabilidade - pouco prováveis,
muito prováveis, improváveis, impossíveis.
(EF02MA22RS-1) Explorar gráficos de colunas simples,
de barras e tabelas de dupla entrada em diferentes
situações, interpretando os dados apresentados sobre
problemas da realidade próxima.
(EF02MA22RS-2) Observar e compreender tabelas de
dupla entrada identificando que relacionam duas variáveis
de uma mesma população ou uma variável em duas
populações.
(EF02MA23RS-1) Observar, explorar e compreender que
variáveis categóricas ou qualitativas são aquelas que não
são expressas por números (cor dos olhos, preferência por
um time, entre outras) utilizando-as em pesquisas diversas
num universo de até 30 elementos.
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coletados em listas, tabelas e
gráficos de colunas simples.

(EF02MA23RS-2) Conhecer os procedimentos para
realização de uma pesquisa - questão a ser respondida;
escolha da população; coleta, organização e publicação de
dados; resposta à questão inicial aplicando-os em
situações de seu interesse.
(EF02MA23RS-3) Representar informações em gráficos
de barras, fazendo a analogia das legendas com suas
frequências.

3º ANO
Números

Leitura, escrita, comparação e
ordenação de números
naturais de quatro ordens

(EF03MA01) Ler, escrever e
comparar números naturais de até a
ordem de unidade de milhar,
estabelecendo relações entre os
registros numéricos e em língua
materna.

Composição e decomposição
de números naturais

(EF03MA02) Identificar
características do sistema de
numeração decimal, utilizando a
composição e a decomposição de
número natural de até quatro
ordens.

Construção de fatos
fundamentais da adição,
subtração e multiplicação
Reta numérica

(EF03MA03) Construir e utilizar fatos
básicos da adição e da multiplicação
para o cálculo mental ou escrito.

Construção de fatos
fundamentais da adição,
subtração e multiplicação
Reta numérica

(EF03MA04) Estabelecer a relação
entre números naturais e pontos da
reta numérica para utilizá-la na
ordenação dos números naturais e
também na construção de fatos da
adição e da subtração,
relacionando-os com deslocamentos
para a direita ou para a esquerda.
(EF03MA05) Utilizar diferentes
procedimentos de cálculo mental e
escrito para resolver problemas
significativos, envolvendo adição e
subtração com números naturais.
(EF03MA06) Resolver e elaborar
problemas de adição e subtração

Procedimentos de cálculo
(mental e escrito) com números
naturais: adição
e
subtração
Problemas envolvendo
significados da adição e da

(EF03MA01RS-1) Reconhecer a sequência numérica
escrita e falada utilizando estratégias diversas de
comparação de quantidades até a ordem de unidade de
milhar identificando pares e ímpares, antecessor e
sucessor, ordem crescente e decrescente.
(EF03MA01RS-2) Observar e expressar quantidades
respeitando ordens e classes numéricas com apoio de
material manipulável em situações cotidianas.
(EF03MA02RS-1) Explorar e compreender que o sistema
de numeração decimal está organizado em base 10,
realizando trocas de uma ordem para outra com apoio de
materiais estruturados, entre eles, material dourado.
(EF03MA02RS-2) Ler, escrever e interpretar números
considerando o valor das ordens e classes até a ordem da
unidade de milhar.
(EF03MA03RS-1) Explorar, discutir e compreender fatos
básicos da
adição e multiplicação em
diferentes situações cotidianas e de sala de aula
explorando as relações entre eles e utilizando o cálculo
mental e escrito.
(EF03MA04RS-1) Conhecer a sequência numérica
convencional e processos de contagem ascendente ou
descendente, com ou sem escalas, comparando e
ordenando números naturais com apoio da reta numérica
e diferentes materiais manipulativos.
(EF03MA04RS-2) Localizar pontos na reta numérica,
descrevendo deslocamentos para esquerda ou para
direta.
(EF03MA05RS-1) Conhecer e explorar as ideias e
significados
da adição e subtração, bem como seus
fatos básicos aplicando em diferentes procedimentos de
cálculo - mental ou escrito, exato ou aproximado em
situações cotidianas.
(EF03MA06RS-1) Explorar formas pessoais de cálculos e
registro da resolução de problemas, incluindo a notação
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subtração: juntar, acrescentar,
separar, retirar, comparar e
completar quantidades

Problemas envolvendo
diferentes significados da
multiplicação e da divisão:
adição de parcelas iguais,
configuração retangular,
repartição em partes iguais e
medida

Álgebra

com os significados de juntar,
acrescentar, separar, retirar,
comparar e completar quantidades,
utilizando diferentes estratégias de
cálculo exato ou aproximado,
incluindo cálculo mental.
(EF03MA07) Resolver e elaborar
problemas de multiplicação (por 2, 3,
4, 5 e 10) com os significados de
adição de parcelas iguais e
elementos apresentados em
disposição retangular, utilizando
diferentes estratégias de cálculo e
registros.

Problemas envolvendo
diferentes significados da
multiplicação e da divisão:
adição de parcelas iguais,
configuração retangular,
repartição em partes iguais e
medida

(EF03MA08) Resolver e elaborar
problemas de divisão de um número
natural por outro (até 10), com resto
zero e com resto diferente de zero,
com os significados de repartição
equitativa e de medida, por meio de
estratégias e registros pessoais.

Significados de metade, terça
parte, quarta parte, quinta
parte e décima parte

(EF03MA09) Associar o quociente
de uma divisão com resto zero de
um número natural por 2, 3, 4, 5 e
10 às ideias de metade, terça,
quarta, quinta e décima partes.

Identificação e descrição de
regularidades em sequências
numéricas recursivas.

(EF03MA10) Identificar
regularidades em sequências
ordenadas de números naturais,
resultantes da realização de adições
ou subtrações sucessivas, por um
mesmo número, descrever uma
regra de formação da sequência e
determinar elementos faltantes ou
seguintes.
(EF03MA11) Compreender a ideia
de igualdade para escrever
diferentes sentenças de adições ou
de subtrações de dois números
naturais que resultem na mesma
soma ou diferença.

Relação de igualdade

formal, envolvendo adição e subtração e seus
significados.
(EF03MA06RS-2) Discutir e expressar os significados da
adição e subtração em diferentes situações com ou sem
apoio de material manipulável.
(EF03MA07RS-1) Observar, conhecer e explorar a
disposição retangular como representação da
multiplicação em diferentes situações.
(EF03MA07RS-2) Empregar em diversas situações a
adição de parcelas iguais como um dos significados da
multiplicação.
(EF03MA07RS-3) Expressar formas pessoais de cálculos
e registro da resolução de problemas, incluindo a notação
formal.
(EF03MA08RS-1) Observar, exportar e utilizar processos
de contagem para dividir em partes iguais e medir por
meio de desenhos, palavras, esquemas e símbolos,
identificando fatos fundamentais da divisão e as relações
dessa operação com a multiplicação.
(EF03MA08RS-2) Discutir, argumentar, socializar e
resolver problemas de divisão aplicando-os em situações
cotidianas.
(EF03MA09RS-1) Observar, explorar e compreender a
ideia de fração (parte de um inteiro) como um quociente
utilizando-a em diversas situações propostas.
(EF03MA09RS-2) Reconhecer e sintetizar conclusões de
termos específicos como metade, terça, quarta, quinta e
décima partes, resolvendo situações com apoio da malha
quadriculada.
(EF03MA10RS-1) Explorar, interpretar e avaliar
sequências ordenadas de números naturais percebendo
regras de formação e identificando elementos faltantes ou
seguintes em situações diversas.

(EF03MA11RS-1) Observar, explorar e compreender as
ideias de equivalência na igualdade (2+3=5, então 5=2+3)
e igualdade das diferenças ou somas (20 – 10 = 10 e 40 30 = 10; então 20 - 10 = 40 - 30; da mesma forma para a
adição) aplicando-as em situações diversas com ou sem
apoio de material manipulável.
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Geometria

Localização e movimentação:
representação de objetos e
pontos de referência

Figuras geométricas espaciais
(cubo, bloco retangular,
pirâmide, cone, cilindro e
esfera): reconhecimento,
análise de características e
planificações
Figuras geométricas espaciais
(cubo, bloco retangular,
pirâmide, cone, cilindro e
esfera): reconhecimento,
análise de características e
planificações
Figuras geométricas planas
(triângulo, quadrado,
retângulo, trapézio e
paralelogramo):
reconhecimento e análise de
características

Congruência de figuras
geométricas planas

Grandezas

e medidas
Significado
de medida e de
unidade de medida
Significado de medida e de
unidade de medida

Medidas de comprimento
(unidades não convencionais e
convencionais): registro,
instrumentos de medida,

(EF03MA12) Descrever e
representar, por meio de esboços de
trajetos ou utilizando croquis e
maquetes, a movimentação de
pessoas ou de objetos no espaço,
incluindo mudanças de direção e
sentido, com base em diferentes
pontos de referência.
(EF03MA13) Associar figuras
geométricas espaciais (cubo, bloco
retangular, pirâmide, cone, cilindro e
esfera) a objetos do mundo físico e
nomear essas figuras.

(EF03MA12RS-1) Observar, explorar e reconhecer a
movimentação de pessoas ou objetos no espaço com
base em pontos de referência em diferentes situações
propostas.
(EF03MA12RS-02) Elaborar e construir maquetes, para
simular e descrever deslocamentos.

(EF03MA14) Descrever
características de algumas figuras
geométricas espaciais (prismas
retos, pirâmides, cilindros, cones),
relacionando-as com suas
planificações.
(EF03MA15) Classificar e comparar
figuras planas (triângulo, quadrado,
retângulo, trapézio e paralelogramo)
em relação a seus lados
(quantidade, posições relativas e
comprimento) e vértices.

(EF03MA14RS-1) Explorar o significado de planificação
de uma figura espacial construindo moldes e
representações, percebendo as representações
planificadas das figuras espaciais.

(EF03MA16) Reconhecer figuras
congruentes, usando sobreposição e
desenhos em malhas quadriculadas
ou triangulares, incluindo o uso de
tecnologias digitais.
(EF03MA17) Reconhecer que o
resultado de uma medida depende
da unidade de medida utilizada.
(EF03MA18) Escolher a unidade de
medida e o instrumento mais
apropriado para medições de
comprimento, tempo e capacidade.
(EF03MA19) Estimar, medir e
comparar comprimentos, utilizando
unidades de medida não
padronizadas e padronizadas mais

(EF03MA13RS-1) Comparar e nomear geometricamente
as figuras espaciais identificando características,
relacionando a objetos do mundo físico e expressando
suas conclusões verbalmente ou por escrito.

(EF03MA15RS-1) Observar, conhecer e utilizar
propriedades das figuras planas, tais como: quantidade de
lados e vértices em situações cotidianas e de sala de
aula.
(EF03MA15RS-2) Manusear, discutir e medir figuras
planas, utilizando régua, fita métrica, barbante e outros
instrumentos de medida convencionais ou não,
percebendo as semelhanças e diferenças entre elas.
(EF03MA16RS-1) Observar, explorar e representar figuras
com
a mesma forma e tamanho
independentemente da posição em que se encontram,
identificando a congruência entre elas.
(EF03MA17RS-1) Explorar diferentes situações de
medição, identificando e expressando a unidade de
medida mais adequada para cada grandeza.
(EF03MA18RS-1) Explorar e conhecer o significado de
medir, utilizando diferentes instrumentos para essa
atividade em situações cotidianas.
(EF03MA18RS-2) Identificar e listar instrumentos de
medida usados na comunidade em que vive.
(EF03MA19RS-1) Observar, discutir, argumentar e
reconhecer, a partir de situações diversas, medidas não
convencionais como grandezas que podem ser medidas
compreendendo que a mesma medição pode ser
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estimativas e comparações

Medidas de capacidade e de
massa (unidades não
convencionais e
convencionais): registro,
estimativas e comparações

Comparação de áreas por
superposição

Medidas de tempo: leitura de
horas em relógios digitais e
analógicos, duração de
eventos e reconhecimento de
relações entre unidades de
medida de tempo
Medidas de tempo: leitura de
horas em relógios digitais e
analógicos, duração de
eventos e reconhecimento de
relações entre unidades de
medida de tempo
Sistema monetário brasileiro:
estabelecimento de
equivalências de um mesmo
valor na utilização de
diferentes cédulas e moedas
Probabilidade

e estatística
Análise
da ideia de acaso em
situações do cotidiano: espaço
amostral

Leitura, interpretação e
representação de dados em
tabelas de dupla entrada e
gráficos de barras

usuais (metro, centímetro e
milímetro) e diversos instrumentos
de medida.
(EF03MA20) Estimar e medir
capacidade e massa, utilizando
unidades de medida não
padronizadas e padronizadas mais
usuais (litro, mililitro, quilograma,
grama e miligrama), reconhecendoas em leitura de rótulos e
embalagens, entre outros.
(EF03MA21) Comparar, visualmente
ou por superposição, áreas de faces
de objetos, de figuras planas ou de
desenhos.
(EF03MA22) 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.
(EF03MA23) Ler horas em relógios
digitais e em relógios analógicos e
reconhecer a relação entre hora e
minutos e entre minuto e segundos.

(EF03MA24) Resolver e elaborar
problemas que envolvam a
comparação e a equivalência de
valores monetários do sistema
brasileiro em situações de compra,
venda e troca.
(EF03MA25) Identificar, em eventos
familiares aleatórios, todos os
resultados possíveis, estimando os
que têm maiores ou menores
chances de ocorrência.
(EF03MA26) Resolver problemas
cujos dados estão apresentados em
tabelas de dupla entrada, gráficos
de barras ou de colunas.

expressa de forma diferente dependendo da unidade de
medida escolhida.
(EF03MA20RS-1) Observar e reconhecer grandezas de
capacidade e massa estabelecendo relações entre suas
unidades de medida (kg e g, l e ml) em situações
cotidianas

(EF03MA21RS-1) Perceber, através de material
manipulável e representações, que diferentes superfícies
podem conter a mesma medida de área.
(EF03MA22RS-1) Compreender, ler e utilizar as diferentes
notações para registro de horas indicando a duração de
um acontecimento e identificando horas e minutos.

(EF03MA23RS-1) Observar e manusear relógios diversos,
realizando as trocas entre as diferentes representações
das horas, representando acontecimentos seu cotidiano.
(EF03MA23RS-2) Compreender as relações entre as
unidades de tempo, e suas equivalências (90 minutos é
equivalente a uma hora e 30 minutos, 2 minutos é
equivalente a 120 segundos).
(EF03MA24RS-1) Explorar e expressar as trocas e
comparações entre cédulas e moedas do sistema
monetário brasileiro, aplicando-as na resolução de
problemas.

(EF03MA25RS-1) Observar, discutir e registrar, em
eventos aleatórios do cotidiano, todos os resultados
possíveis, fazendo estimativas de maior ou menor chance
de ocorrência.
(EF03MA26RS-1) Extrair e utilizar dados expressos em
gráficos de barras ou colunas e tabelas de dupla entrada,
identificando as relações existentes entre os valores,
comunicando-as de forma oral.
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Leitura, interpretação e
representação de dados em
tabelas de dupla entrada e
gráficos de barras

Coleta, classificação e
representação de dados
referentes a variáveis
categóricas, por meio de
tabelas e gráficos

Números

(EF03MA27) Ler, interpretar e
comparar dados apresentados em
tabelas de dupla entrada, gráficos
de barras ou de colunas, envolvendo
resultados de pesquisas
significativas, utilizando termos
como maior e menor frequência,
apropriando-se desse tipo de
linguagem para compreender
aspectos da realidade sociocultural
significativos.
(EF03MA28) Realizar pesquisa
envolvendo variáveis categóricas em
um universo de até 50 elementos,
organizar os dados coletados,
utilizando listas, tabelas simples ou
de dupla entrada e representá-los
em gráficos de colunas simples, com
e sem uso de tecnologias digitais.
4° ANO

(EF03MA27RS-1) Explorar, extrair e registrar dados
expressos em tabelas e gráficos, identificando e
compreendendo o significado de maior ou menor
frequência dos eventos.

(EF03MA28RS-1) Identificar variáveis categóricas em
estudos estatísticos diversos em um universo de até 50
elementos.
(EF03MA28RS-2) Explorar, tabular dados e construir
gráficos, utilizando planilhas eletrônicas.

Sistema de numeração
decimal: leitura, escrita,
comparação e ordenação de
números naturais de até
cinco ordens

(EF04MA01) Ler, escrever e ordenar
números naturais até a ordem de dezenas
de milhar.

Composição e decomposição
de um número natural de até
cinco ordens, por meio de
adições e multiplicações por
potências de 10

(EF04MA02) Mostrar, por decomposição e
composição, que todo número natural pode
ser escrito por meio de adições e
multiplicações por potências de dez, para
compreender o sistema de numeração
decimal e desenvolver estratégias de
cálculo.
(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas
com números
naturais,
envolvendo adição e subtração, utilizando
estratégias diversas, como cálculo, cálculo
mental e algoritmos, além de fazer
estimativas do resultado.

Propriedades das operações
para o desenvolvimento de
diferentes estratégias de
cálculo com números naturais

(EF04MA01RS-1) Reconhecer a sequência numérica
escrita e falada, utilizando estratégias diversas de
comparação de quantidades até a ordem de dezena
de milhar, identificando pares e ímpares, antecessor
e sucessor.
(EF04MA01RS-2) Observar, expressar e ordenar
quantidades, respeitando ordens e classes
numéricas com apoio de material manipulável em
situações cotidianas.
(EF04MA02RS-1) Observar, explorar e compreender
as características do sistema de numeração decimal,
percebendo adições e multiplicações por potências
de dez como forma de representação de um número
com apoio de material manipulável.

(EF04MA03RS-1) Interpretar, avaliar e sintetizar
conclusões de problemas, envolvendo adição e
subtração utilizando estratégias diversas como
cálculo mental, algoritmo e estimativas de resultados.
(EF04MA03RS-2) Elaborar, socializar e resolver
problemas envolvendo adição e subtração em
situações cotidianas.
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Propriedades das operações
para o desenvolvimento de
diferentes estratégias de
cálculo com números naturais
Propriedades das operações
para o desenvolvimento de
diferentes estratégias de
cálculo com números naturais

(EF04MA04) Utilizar as relações entre
adição e subtração, bem como entre
multiplicação e divisão, para ampliar as
estratégias de cálculo.
(EF04MA05) Utilizar as propriedades das
operações para desenvolver estratégias de
cálculo.

(EF04MA04RS-1) Observar, explorar e reconhecer as
relações
entre adição e subtração,
multiplicação e divisão, aplicando-as nas estratégias
de cálculo e na resolução de problemas.
(EF04MA05RS-1) Interpretar, avaliar e utilizar as
propriedades das quatro operações aplicando-as nas
estratégias de cálculo e na resolução de problemas.

Problemas envolvendo
diferentes significados da
multiplicação e da divisão:
adição de parcelas iguais,
configuração retangular,
proporcionalidade, repartição
equitativa e medida

(EF04MA06) Resolver e elaborar problemas
envolvendo
diferentes
significados da multiplicação (adição de
parcelas iguais, organização retangular e
proporcionalidade), utilizando estratégias
diversas, como cálculo por estimativa,
cálculo mental e algoritmos.

Problemas envolvendo
diferentes significados da
multiplicação e da divisão:
adição de parcelas iguais,
configuração retangular,
proporcionalidade, repartição
equitativa e medida
Problemas de contagem

(EF04MA07) Resolver e elaborar problemas
de divisão cujo divisor tenha no máximo
dois algarismos,
envolvendo os significados de repartição
equitativa e de medida, utilizando
estratégias diversas, como cálculo por
estimativa, cálculo mental e algoritmos.
(EF04MA08) Resolver, com o suporte de
imagem e/ou material manipulável,
problemas simples de contagem, como a
determinação do número de agrupamentos
possíveis ao se combinar cada elemento de
uma coleção com todos os elementos de
outra, utilizando estratégias e formas de
registro pessoais.
(EF04MA09) Reconhecer as frações
unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10
e 1/100) como unidades de medida menores
do que uma unidade, utilizando a reta
numérica como recurso.
(EF04MA10) Reconhecer que as regras do
sistema de numeração decimal podem ser
estendidas para a representação decimal de
um número racional e relacionar décimos e
centésimos com a representação do sistema
monetário brasileiro.

(EF04MA06RS-1) Compreender os diferentes
significados da multiplicação (por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
e 10) em situações diversas, aplicando-os em
estratégias como cálculo mental, algoritmo e cálculo
por estimativa.
(EF04MA06RS-2) Elaborar, socializar e resolver
problemas envolvendo multiplicação e seus
significados em situações cotidianas.
(EF04MA07RS-1) Compreender os diferentes
significados da divisão (por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10),
aplicando-os em estratégias diversas como cálculo
mental, algoritmo e cálculo por estimativa.
(EF04MA07RS-2) Interpretar, avaliar e sintetizar
conclusões sobre problemas de divisão, bem como,
seus significados em situações cotidianas.
(EF04MA08RS-1) Observar, explorar e registrar
resultado de problemas simples de contagem com
suporte de imagem e/ou material manipulável.
(EF04MA08RS-2) Discutir, esquematizar e entender
o raciocínio combinatório na resolução de situações
problemas, usando diferentes formas de combinação
entre os elementos: árvore de possibilidades, tabelas
e diagramas.
(EF04MA09RS-1) Explorar e compreender a
representação de frações unitárias em situações
cotidianas e com apoio da reta numérica percebê-las
como unidade de medida menor que uma unidade.

Números racionais: frações
unitárias mais usuais (1/2,
1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100)

Números racionais:
representação decimal para
escrever valores do sistema
monetário brasileiro

(EF04MA10RS-1) Observar, explorar e perceber as
relações entre o sistema de numeração decimal e a
representação decimal de um número com apoio de
material manipulável.
(EF04MA10RS-2) Explorar e reconhecer, em
situações diversas, o conceito de décimo e centésimo
associando com a representação do sistema
monetário brasileiro.
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Álgebra

Sequência numérica
recursiva formada por
múltiplos de um número
natural
Sequência numérica
recursiva formada por
números que deixam o
mesmo resto ao ser divididos
por um mesmo número
natural diferente de zero
Relações entre adição e
subtração e entre
multiplicação e divisão

Propriedades da igualdade

Propriedades da igualdade

Geometria

(EF04MA11) Identificar regularidades em
sequências numéricas compostas por
múltiplos de um número natural.

(EF04MA11RS-1) Interpretar e avaliar sequências
numéricas compostas por múltiplos de um número
natural, identificando sua regularidade.

(EF04MA12) Reconhecer, por meio de
investigações, que há grupos de números
naturais para os quais as divisões por um
determinado número resultam em restos
iguais, identificando regularidades.

(EF04MA12RS-1) Observar e explorar, por meio de
investigações e com apoio de material manipulável,
características de diferentes grupos de números
naturais percebendo regularidades existentes
relacionadas à divisão.

(EF04MA13) Reconhecer, por meio de
investigações, utilizando a calculadora
quando necessário, as relações inversas
entre as operações de adição e de
subtração e de multiplicação e de divisão,
para aplicá-las na resolução de problemas.
(EF04MA14) Reconhecer e mostrar, por
meio de exemplos, que a relação de
igualdade existente entre dois termos
permanece quando se adiciona ou se
subtrai um mesmo número a cada um
desses termos.
(EF04MA15) Determinar o número
desconhecido que torna verdadeira uma
igualdade que envolve as operações
fundamentais com números naturais.

(EF04MA13RS-1) Discutir, compreender e socializar,
com apoio de material manipulável e calculadora, as
relações inversas entre as operações utilizando-as
na resolução de problemas.

Localização e movimentação:
pontos de referência, direção
e sentido
Paralelismo e
perpendicularismo

(EF04MA16) Descrever deslocamentos e
localização de pessoas e de objetos no
espaço, por meio de malhas quadriculadas e
Representações como desenhos, mapas,
planta baixa e croquis, empregando termos
como direita e esquerda, mudanças de
direção e sentido, intersecção, transversais,
paralelas e perpendiculares.

Figuras geométricas
espaciais (prismas e
pirâmides): reconhecimento,
representações, planificações
e
características

(EF04MA17) Associar prismas e pirâmides a
suas planificações
e analisar, nomear
e comparar seus atributos, estabelecendo
relações entre as representações
planas e espaciais.

(EF04MA14RS-1) Observar e argumentar, em
diferentes situações de cálculos e na resolução de
problemas, o significado de igualdade, ou seja,
equivalência existente entre dois termos quando se
adiciona ou se subtrai um mesmo número a cada um
desses termos.
(EF04MA15RS-01) Observar, discutir e compreender
que em situações diversas, há a necessidade de
identificar valores desconhecidos e associar as
operações fundamentais com números naturais, bem
como, suas operações inversas.
(EF04MA16RS-1) Explorar e compreender o
significado de intersecção, transversal, paralela e
perpendicular em situações cotidianas e com apoio
de material manipulável.
(EF04MA16RS-2) Identificar, em materiais e
representações (mapas...), localizações do seu
cotidiano que servem como referência descrevendo
localizações e deslocamentos em relação a outros
pontos de referência.
(EF04MA17RS-1) Explorar e analisar planificações
de prismas e pirâmides, construindo moldes e
percebendo as relações entre representações
planas e espaciais.
(EF04MA17RS-2) Identificar prismas e pirâmides,
relacionando a objetos do mundo físicoe
percebendo mundo físico e percebendo suas
características.
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Grandezas

Ângulos retos e não retos:
uso de dobraduras,
esquadros e softwares

(EF04MA18) Reconhecer ângulos retos e
não retos em figuras poligonais com o uso
de dobraduras, esquadros ou softwares de
geometria.

Simetria de reflexão

(EF04MA19) Reconhecer simetria de
reflexão em figuras e em pares de figuras
geométricas planas e utilizá-la na
construção de figuras congruentes, com o
uso de malhas quadriculadas e de softwares
de geometria.

e medidas
Medidas
de comprimento,
massa e capacidade:
estimativas, utilização de
instrumentos de medida e de
unidades de medida
convencionais mais usuais

(EF04MA20) Medir e estimar comprimentos
(incluindo perímetros), massas e
capacidades, utilizando unidades de medida
padronizadas mais usuais, valorizando e
respeitando a cultura local.

Áreas de figuras construídas
em malhas quadriculadas

(EF04MA21) Medir, comparar e estimar área
de figuras planas desenhadas em malha
quadriculada, pela contagem dos
quadradinhos ou de metades de
quadradinho, reconhecendo que duas figuras
com formatos diferentes podem ter a mesma
medida de área.
(EF04MA22) Ler e registrar medidas e
intervalos de tempo em horas, minutos e
segundos em situações relacionadas ao seu
cotidiano, como informar os horários de
início e término de realização de uma tarefa
e sua duração.
(EF04MA23) Reconhecer temperatura como
grandeza e o grau Celsius como unidade de
medida a ela associada e utilizá-lo em
comparações de temperaturas em diferentes
regiões do Brasil ou no exterior ou, ainda,
em discussões que envolvam problemas
relacionados ao aquecimento global.

Medidas de tempo: leitura de
horas em relógios digitais e
analógicos, duração de
eventos e relações entre
unidades de medida de
tempo
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

(EF04MA18RS-1) Compreender noções de ângulo e
seus significados com apoio de material manipulável,
dobraduras, instrumentos de medição e softwares
geométricos.
(EF04MA18RS-2) Diferenciar ângulos retos e não
retos em situações diversas e com apoio de material
manipulável, dobraduras, instrumentos de medição e
softwares geométricos.
(EF04MA19RS-1) Discutir, argumentar e
compreender o significado de simetria de reflexão
com apoio de malha quadriculada e software de
geometria.
(EF04MA19RS-2) Construir figuras diversas em
malhas quadriculadas e softwares de geometria
percebendo a congruência existente entre pares de
figuras.
(EF04MA20RS-1) Interpretar e avaliar situações
diversas em que há necessidade de medição de
comprimento, massa e capacidade, utilizando
instrumentos convencionais ou não, expressando
suas conclusões a partir de unidades de medida
padronizadas.
(EF04MA20RS-2) Estimar e reconhecer perímetro
como medida de comprimento, aplicando-o em
situações diversas.
(EF04MA21RS-1) Medir, comparar e estimar áreas
em situações diversas, utilizando malha quadriculada
e perceber que a disposição da figura não interfere na
medida de sua área.

(EF04MA22RS-1) Observar e explorar a unidade de
medida de tempo, percebendo as relações existentes
entre hora, minuto e segundo em situações
cotidianas. Identificar e registrar horário de início e
término de tarefas diversas, utilizando marcações
adequadas para representá-los.
(EF04MA23RS-1) Observar e interpretar situações
onde há necessidade de medição da temperatura,
utilizando características locais para comparação e
discussão referente à situação ambiental.
(EF04MA23RS-2) Discutir e reconhecer grau Celsius
como unidade de medida da temperatura aplicandoo em situações cotidianas, locais e regionais.
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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
Problemas utilizando o
sistema monetário brasileiro

Probabilidade e
estatística

Análise de chances de
eventos aleatórios

Leitura, interpretação e
representação de dados em
tabelas de dupla entrada,
gráficos de colunas simples e
agrupadas, gráficos de barras
e colunas e gráficos
pictóricos
Diferenciação entre variáveis
categóricas e variáveis
numéricas Coleta,
classificação e representação
de dados de pesquisa
realizada

(EF04MA24) Registrar as temperaturas
máxima e mínima diárias, em locais do seu
cotidiano, e elaborar gráficos de colunas
com as variações diárias da temperatura,
utilizando, inclusive, planilhas eletrônicas.

(EF04MA25) Resolver e elaborar problemas
que envolvam situações de compra e venda
e formas de pagamento, utilizando termos
como troco e desconto, enfatizando o
consumo ético, consciente e responsável.

(EF04MA26) Identificar, entre eventos
aleatórios cotidianos, aqueles que têm maior
chance de ocorrência, reconhecendo
características de resultados mais
prováveis, sem utilizar frações.
(EF04MA27) Analisar dados apresentados
em tabelas simples ou de dupla entrada e
em gráficos de colunas ou pictóricos, com
base em informações das diferentes áreas
do conhecimento e produzir texto com a
síntese de sua análise.
(EF04MA28) Realizar pesquisa envolvendo
variáveis categóricas e numéricas e
organizar dados coletados por meio de
tabelas e gráficos de colunas simples ou
agrupadas, com e sem uso de tecnologias
digitais.

(EF04MA24RS-1) Perceber variações de
temperatura, identificando mínima e máxima e
representando suas conclusões com auxílio de
tabelas, gráficos e planilhas eletrônicas.
(EF04MA24RS-2) Identificar o termômetro como
instrumento de medida da temperatura, utilizando-o
de forma adequada em situações diversas.
(EF04MA25RS-1) Explorar, compreender e sintetizar
conclusões sobre situações cotidianas que envolvam
compra, venda, troco e desconto, percebendo
diferentes formas de pagamento e identificando as
mais vantajosas.
(EF04MA25RS-2) Agir de forma ética, consciente e
responsável em situações de consumo.
(EF04MA26RS-1) Observar e perceber, nos eventos
cotidianos, suas chances de ocorrência,
classificando-os em prováveis ou improváveis.

(EF04MA27RS-1) Observar, registrar e interpretar
dados dispostos em tabelas simples ou de dupla
entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos,
expressando suas conclusões de forma oral e
escrita.

(EF04MA28RS-1) Identificar e diferenciar variáveis
categóricas e numéricas e interpretar os dados
apresentados em estudos estatísticos diversos.
(EF04MA28RS-2) Discutir e organizar dados
coletados a partir de pesquisas realizadas, tabulando
e construindo gráficos com e sem uso de tecnologias
digitais.

5° ANO
Números

Sistema de numeração
decimal: leitura, escrita e
ordenação de números
naturais (de até seis ordens)

(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar
números naturais até a ordem das centenas
de milhar com compreensão das principais
características do sistema de numeração
decimal.

(EF05MA01RS-1) Observar e compreender que cada
algarismo tem um determinado valor de acordo com
a posição que ocupa na representação de um
número.
(EF05MA01RS-2) Explorar, identificar e explicar as
ordens e as classes em uma representação
numérica, de acordo com as características do
sistema de numeração decimal, através de
agrupamentos e trocas na base 10.
(EF05MA01RS-3) Interpretar, produzir e socializar
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escritas numéricas de acordo com as regras e
símbolos do sistema de numeração decimal,
considerando o significado da base e do valor
posicional.
Números racionais expressos
na forma decimal e sua
representação na reta
numérica

(EF05MA02) Ler, escrever e ordenar
números racionais na forma decimal com
compreensão das principais características
do sistema de numeração decimal,
utilizando, como recursos, a composição e
decomposição e a reta numérica.

Representação fracionária
dos números racionais:
reconhecimento, significados,
leitura e representação na
reta numérica

(EF05MA03) Identificar e representar
frações (menores e maiores que a unidade),
associando-as ao resultado de uma divisão
ou à ideia de parte de um todo, utilizando a
reta numérica como recurso.

Comparação e ordenação de
números racionais na
representação decimal e na
fracionária, utilizando a noção
de equivalência

(EF05MA04) Identificar frações
equivalentes.

Comparação e ordenação de
números racionais na
representação decimal e na
fracionária, utilizando a noção
de equivalência

(EF05MA05) Comparar e ordenar números
racionais positivos (representações
fracionária e decimal), relacionando -os a
pontos na reta numérica.

(EF05MA02RS-1) Identificar, compreender e ler
corretamente números racionais na forma decimal
em diferentes situações do dia a dia.
(EF05MA02RS-2) Decompor e reconhecer trocas de
números inteiros por décimos, tendo a compreensão
das características de numeração decimal e a
localização na reta numérica.
(EF05MA02RS-3) Expressar suas respostas e
sintetizar conclusões de problemas, envolvendo
números racionais na forma decimal, através de
discussão em grupo, com apoio de material concreto.
(EF05MA03RS-1) Identificar, representar e traduzir,
oralmente ou por escrito, uma fração, associada à
ideia de um todo, com compreensão do significado
do numerador e do denominador, em diferentes
situações contextualizadas.
(EF05MA03RS-2) Classificar, comparar e ordenar
frações em ordem crescente e em ordem
decrescente, utilizando a representação gráfica, a
reta numérica e a linguagem matemática, através de
material concreto e discussão em grupo.
(EF05MA04RS-1) Reconhecer, perceber e registrar
os critérios que representam a equivalência de
frações, através da discussão de ideias coletivas e
manipulação de material concreto e de resolução de
problemas.
(EF05MA04RS-2) Representar graficamente
sequência de frações equivalentes a partir de um
padrão observado, utilizando material concreto ou
não.
(EF05MA05RS-1) Reconhecer, localizar e associar
números racionais positivos representados na forma
fracionária e na sua respectiva representação
decimal, utilizando, como recurso, a reta numérica.
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Cálculo de porcentagens e
representação fracionária

(EF05MA06) Associar as representações
10%, 25%, 50%, 75% e 100%
respectivamente à décima parte, quarta
parte, metade, três quartos e um inteiro,
para calcular porcentagens, utilizando
estratégias pessoais, cálculo mental e
calculadora, em contextos de educação
financeira, entre outros.

Números

Problemas: adição e
subtração de números
naturais e números racionais
cuja representação decimal é
finita

(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas
de adição e subtração com números
naturais e com números racionais, cuja
representação decimal seja finita, utilizando
estratégias diversas, como cálculo por
estimativa, cálculo mental e algoritmos.

Números

Problemas: multiplicação e
divisão de números
racionais cuja representação
decimal é finita por números
naturais

(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas
de multiplicação e divisão com números
naturais e com números racionais cuja
representação decimal é finita (com
multiplicador natural e divisor natural e
diferente de zero), utilizando estratégias
diversas, como cálculo por estimativa,
cálculo mental e algoritmos.
(EF05MA09) Resolver e elaborar problemas
simples de contagem, envolvendo o
princípio multiplicativo, como a
determinação do número de agrupamentos
possíveis ao se combinar cada elemento de
uma coleção com todos os elementos de
outra coleção, por meio de diagramas de
árvore ou por tabelas.

Problemas de contagem do
tipo: “Se cada objeto de uma
coleção A for combinado com
todos os elementos de uma
coleção B, quantos
agrupamentos desse tipo
podem ser formados?”

Álgebra

Propriedades da igualdade e
noção de equivalência

(EF05MA10) Concluir, por meio de
investigações, que a relação de igualdade
existente entre dois membros permanece ao
adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir cada
um desses membros por um mesmo
número, para construir a noção de
equivalência.

(EF05MA06RS-1) Associar e transformar as
porcentagens 10%, 25%, 50% e 75%, 100% em
frações centesimais e simplificá-las para demonstrar
que são partes de um todo, utilizando o cálculo
mental e algoritmos
(EF05MA06RS-2) Resolver e comparar
porcentagens relacionadas à ideia de décima parte,
quarta parte, metade, três quartos e um inteiro,
utilizando diferentes estratégias de resolução, em
problemas característicos de lucro, prejuízo,
desconto ou acréscimo.
(EF05MA07RS-1) Desenvolver e expressar suas
respostas de operações de adição e subtração,
envolvendo números naturais e racionais, na
representação decimal finita, por meio de estratégias
pessoais, cálculo mental, estimativa e
arredondamento, analisando a razoabilidade do
cálculo e validando os resultados.
(EF05MA08RS-1) Desenvolver e expressar suas
respostas de operações de multiplicação e divisão,
envolvendo números naturais e racionais, na
representação decimal finita com multiplicador natural
e divisor natural e diferente de zero), por meio de
estratégias do cálculo mental, estimativa,
arredondamento e algoritmos, analisando a
razoabilidade do cálculo e validando os resultados.
(EF05MA09RS-1) Analisar, interpretar, formular e
solucionar problemas simples de contagem,
compreendendo o significado do princípio
multiplicativo, através de possíveis combinações
entre elementos de duas coleções, utilizando a
representação por diagramas ou por tabelas.
(EF05MA09RES-2) Explorar o pensamento lógico ao
preencher esquemas e diagramas de árvores de
possibilidades de combinações entre elementos de
coleções, usando material didático e tecnologias
digitais.
(EF05MA10RS-1) Investigar, interpretar e
sistematizar conclusões que uma igualdade não se
altera ao adicionar ou subtrair, multiplicar ou dividir
os seus termos por um mesmo número, através de
problemas e tecnologias digitais.
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Álgebra

Propriedades da igualdade e
noção de equivalência

Grandezas diretamente
proporcionais.
Problemas envolvendo a
partição de um todo em duas
partes proporcionais

Geometria

(EF05MA11) Resolver e elaborar problemas
cuja conversão em sentença matemática
seja uma igualdade com uma operação em
que um dos termos é desconhecido.
(EF05MA12) Resolver problemas que
envolvam variação de proporcionalidade
direta entre duas grandezas, para associar a
quantidade de um produto ao valor a pagar,
alterar as quantidades de ingredientes de
receitas, ampliar ou reduzir escala em
mapas, entre outros.

Grandezas diretamente
proporcionais.
Problemas envolvendo a
partição de um todo em duas
partes proporcionais

(EF05MA13) Resolver problemas
envolvendo a partilha de uma quantidade em
duas partes desiguais, tais como dividir uma
quantidade em duas partes, de modo que
uma seja o dobro da outra, com
compreensão da ideia de razão entre as
partes e delas com o todo.

Plano cartesiano:
coordenadas cartesianas (1º
quadrante) e representação
de
deslocamentos no plano
cartesiano

(EF05MA14) Utilizar e compreender
diferentes representações para a localização
de objetos no plano, como mapas, células
em planilhas eletrônicas e coordenadas
geográficas, a fim de desenvolver as
primeiras noções de coordenadas
cartesianas.
(EF05MA15) Interpretar, descrever e
representar a localização ou movimentação
de objetos no plano cartesiano (1º
quadrante), utilizando coordenadas
cartesianas, indicando mudanças de direção
e de sentido e giros.

Plano cartesiano:
coordenadas cartesianas (1º
quadrante) e representação
de
deslocamentos no plano
cartesiano

Figuras geométricas
espaciais: reconhecimento,
representações, planificações
e
características

(EF05MA16) Associar figuras espaciais a
suas planificações (prismas, pirâmides,
cilindros e cones) e analisar, nomear e
comparar seus atributos.

(EF05MA11RS-1) Modelar, resolver e elaborar
problemas cuja conversão em sentença matemática
seja uma igualdade com uma operação em que um
dos termos é desconhecido.
(EF05MA12RS-1) Compreender e utilizar a relação
entre grandezas diretamente proporcionais, usando
medidas usuais ou não, selecionando a mais
adequada em função do problema e do grau de
precisão do resultado.
(EF05MA12RS-02) Interpretar, avaliar e resolver
problemas que envolvam ampliação ou redução de
quantidades de forma proporcional, utilizando
escalas, material de desenho ou tecnologias digitais.
(EF05MA13RS-1) Analisar, interpretar e discutir as
relações de variações entre grandezas, através de
problemas de partilha de quantidades, envolvendo
duas relações multiplicativas, utilizando
representação própria.
(EF05MA13RS-2) Compreender a ideia de razão
entre as partes e o todo, resolvendo problemas de
partilha de quantidades com duas ou mais relações,
fazendo uso das representações simbólicas.
(EF05MA14RS-1) Localizar e compreender
diferentes representações de pontos ou objetos,
usando pares ordenados de números e/ou letras, em
desenhos presentados em malhas quadriculadas, em
planilhas eletrônicas e coordenadas geográficas, a
fim de desenvolver as primeiras noções de
coordenadas cartesianas.
(EF05MA15RS-1) Interpretar, descrever e
representar a localização ou a movimentação de
pontos no primeiro quadrante do plano cartesiano.
(EF05MA15RS-2) Observar e associar pares
ordenados a pontos no plano cartesiano,
considerando apenas o 1º quadrante.
(EF05MA15RS-3) Discutir e descrever a
movimentação de objetos no espaço, identificando
mudanças de direção e considerando mais de um
referencial, incluindo primeiras noções da utilização
de coordenadas
(EF05MA16RS-1) Analisar, nomear e classificar a
partir de suas características, similaridades e
diferenças entre poliedros, tais como prismas,
pirâmides cilindros e outros.
(EF05MA16RS-2) Planificar e associar atributos
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entre prismas, pirâmides, cones e cilindros, utilizando
malha quadriculada ou tecnologias digitais.

Grandezas e
medidas

Figuras geométricas planas:
características,
representações e ângulos

(EF05MA17) Reconhecer, nomear e
comparar polígonos, considerando lados,
vértices e ângulos, e desenhá-los, utilizando
material
de desenho ou
tecnologias digitais.

Ampliação e redução de
figuras poligonais em malhas
quadriculadas:
reconhecimento da
congruência dos ângulos e
da proporcionalidade dos
lados correspondentes

(EF05MA18) Reconhecer a congruência dos
ângulos e a proporcionalidade entre os
lados correspondentes de figuras poligonais
em situações de ampliação e de redução
em malhas quadriculadas, usando
tecnologias digitais.

Medidas de comprimento,
área, massa, tempo,
temperatura, capacidade:
utilização de unidades
convencionais e relações
entre as unidades de
medida mais usuais

(EF05MA19) Resolver e elaborar problemas
envolvendo medidas das grandezas
comprimento, área, massa, tempo,
temperatura e capacidade, recorrendo a
transformações entre as unidades mais
usuais em contextos socioculturais.

Áreas e perímetros de figuras
poligonais: algumas relações

(EF05MA20) Concluir, por meio de
investigações, que figuras de perímetros
iguais podem ter áreas diferentes e que,
também, figuras que têm a mesma área
podem ter perímetros diferentes.

(EF05MA17RS-1) Investigar, perceber e classificar
relações entre o número de faces, vértices e arestas
de um poliedro, utilizando material de desenho ou
tecnologias digitais.
(EF05MA17RS-2) Reconhecer ângulo como
mudança de direção ou giro ou como o espaço
delimitado por duas semirretas de mesma origem,
utilizando material concreto, desenho ou tecnologias
digitais.
(EF05MA18RS-1) Reconhecer, em situações de
ampliação e redução, a conservação dos ângulos e a
proporcionalidade entre os lados de figuras
poligonais, utilizando mapas quadriculadas e
tecnologias digitais.
(EF05MA18RS-2) Perceber e compreender que duas
figuras ou ângulos semelhantes são congruentes
quando a razão de semelhança entre elas é igual a 1.
(EF05MA19RS1) Identificar, comparar e realizar
estimativas de medidas de comprimento, massa,
capacidade e temperatura tendo como referência
unidades de medidas convencionais e não
convencionais.
(EF05MA19RS-2) Estabelecer relações entre as
unidades de medidas de tempo e compreende as
transformações do tempo cronológico em situações
do cotidiano.
(EF05MA19RS-3) Modelar, resolver e elaborar
problemas envolvendo as medidas de grandezas e
sintetizar conclusões.
(EF05MA20RS-1) Analisar, comparar e concluir
relações entre área e perímetro de duas figuras
poligonais recorrendo às relações entre elas ou a
decomposição e composição.
(EF05MA20RS-2) Investigar, reconhecer e provar
que duas figuras podem ter a mesma área, mas não
serem necessariamente congruentes.
(EF05MA20RS-3) Desenvolver estratégias para
estimar e comparar a medida da área de retângulos,
triângulos e outras figuras regulares, utilizando
malhas
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Noção de volume

(EF05MA21) Reconhecer volume como
grandeza associada a sólidos geométricos e
medir volumes por meio de empilhamento
de cubos, utilizando, preferencialmente,
objetos concretos.
(EF05MA22) Apresentar todos os possíveis
resultados de um experimento aleatório,
estimando se esses resultados são
igualmente prováveis ou não.

(EF05MA21RS-1) Reconhecer e medir volume como
grandeza associada a sólidos geométricos, por meio
de empilhamento de cubos e tecnologias digitais.

(EF05MA23RS-1) Determinar e justificar a
probabilidade de ocorrência de um resultado em
eventos aleatórios, quando todos os resultados
possíveis têm a mesma chance de ocorrer
(equiprováveis).
(EF05MA23RS-02) Comparar as probabilidades de
ocorrência de eventos, representando-as com
frações e inferir sobre os resultados.
(EF05MA24RS-1) Ler e interpretar e avaliar
informações e dados apresentados de maneira
organizada por meio de listas, tabelas, mapas e
gráficos, e em situação problema.
(EF05MA24RS-2) Interpretar, concluir e compartilhar
pequenas análises de gráficos, apresentados em
diferentes áreas do conhecimento ou outros
contextos, utilizando revistas, jornais e internet para
coleta de dados.
(EF05MA24RS-3) Resolver e sistematizar
conclusões de problemas com dados apresentados
de maneira organizada, por meio de tabelas e
gráficos.
(EF05MA25RS-1) Formular questões e definir
estratégias apropriadas a coleta de dados, por meio
de observações, medições e experimentos, referente
a diferentes contextos da realidade do aluno.
(EF05MA25RS-2) Reconhecer os tipos de variáveis
analisadas a partir das questões elaboradas no
planejamento da pesquisa.
(EF05MA25RS-3) Utilizar a forma apropriada de
organizar e apresentar os dados coletados (escolha e
construção adequada de tabelas e gráficos), com e
sem uso de tecnologias.
(EF05MA25RS-4) Explicar e sistematizar conclusões
sobre a finalidade e os resultados da pesquisa,
através de texto escrito.

Probabilidade e
estatística

Espaço amostral: análise de
chances de eventos
aleatórios

Probabilidade
estatística

Cálculo de probabilidade de
eventos equiprováveis

(EF05MA23) Determinar a probabilidade de
ocorrência de um resultado em eventos
aleatórios, quando todos os resultados
possíveis têm a mesma chance de ocorrer
(equiprováveis).

Leitura, coleta, classificação
interpretação e
representação de dados em
tabelas de dupla entrada,
gráfico de colunas
agrupadas, gráficos pictóricos
e gráfico de linhas

(EF05MA24) Interpretar
Dados estatísticos apresentados em textos,
tabelas e gráficos (colunas ou linhas),
referentes a outras áreas do conhecimento
ou a outros contextos, como saúde e
trânsito, e produzir textos com o objetivo de
sintetizar conclusões.

Leitura, coleta, classificação
interpretação e
representação de dados em
tabelas de dupla entrada,
gráfico de colunas
agrupadas, gráficos
pictóricos e gráfico de linhas

(EF05MA25) Realizar pesquisa envolvendo
variáveis categóricas e numéricas, organizar
dados coletados por meio de tabelas,
gráficos de colunas, pictóricos e de linhas,
com e sem uso de tecnologias digitais, e
apresentar texto escrito sobre a finalidade
da pesquisa e a síntese dos resultados.

(EF05MA22RS-1) Explorar, compreender e elencar
as possibilidades de ocorrência de uma determinada
situação em um experimento.
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11. CIÊNCIAS DA NATUREZA.
Na área de Ciências da Natureza, o currículo traz uma proposta de percepção do conhecimento contextualizado na realidade local,
social e individual do aluno, este é visto como um ser investigativo, capaz de criar hipóteses e desenvolver soluções, inclusive tecnológicas.
Mais do que conhecer conceitos, a ciência tem como objetivo que o estudante consiga compreender e interpretar o mundo, bem como
transformá-lo, tendo consciência de suas ações e consequências, as quais podem interferir no ambiente em que vive tornando a sociedade
mais sustentável.
Os estudantes devem ser motivados a exercitar a observação, a experimentação e a investigação. A ciência instiga os estudantes a
questionar e divulgar seus conhecimentos, utilizando-se de tecnologias existentes ou mesmo desenvolvendo-as para aplicação no seu cotidiano
e na sociedade como um todo. As ciências trazem três unidades básicas: Matéria e Energia, Vida e Evolução e Terra e Universo.
A unidade Matéria e Energia contemplam o estudo de materiais e suas transformações, fontes e tipos de energia utilizados na vida
em geral. Nessa perspectiva 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 tecnologias para a produção e uso responsável de materiais diversos.
A unidade Vida e Evolução propõe o estudo de questões relacionadas aos seres vivos, suas características, necessidades e a vida
como fenômeno natural e social, bem como os elementos essenciais à sua manutenção e à compreensão dos processos evolutivos que geram
a diversidade de formas de vida no planeta. Estuda-se características dos ecossistemas, destacando-se as interações entre os dos seres vivos
e os fatores não vivos do ambiente.
Na unidade Terra e Universo, busca-se a compreensão de características da Terra, do Sol, da Lua e de outros corpos celestes.
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Amplia- se este conhecimento com experiências de observação do céu, do planeta Terra e dos principais fenômenos celestes.
Nos anos iniciais, as experiências e vivências dos estudantes devem ser o ponto de partida para a sistematização do conhecimento
científico. O aprendizado da ciência deve acontecer de forma natural com realização de experiências, com elementos concretos, aguçando a
curiosidade e incentivando a formulação de perguntas e o protagonismo dos estudantes e uso de tecnologias digitais e experimentais.
Nos anos finais, os estudantes estabelecem relações mais complexas, portanto é importante desafiá-los constantemente para o
conhecimento científico, a resolução de problemas e construção de soluções, inclusive tecnológicas. Estas atualmente propiciam a
contextualização necessária para o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo dos estudantes, sempre promovendo o diálogo com as
demais áreas do conhecimento e seus respectivos componentes com o objetivo de promover um ambiente mais sustentável.
ENSINO FUNDAMENTAL- 1º e 2º ANO
COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS
1º ANO
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES BNCC

HABILIDADES RS
(EF01CI01RS-1) Identificar as características de cada material
(EF01CI01RS-2) Classificar diferentes materiais por cor, tamanho, forma,
semelhanças, diferenças etc.
(EF01CI01RS-3) Observar os materiais encontrados no entorno da escola,
identificando a matéria-prima da sua confecção.
(EF01CI01RS-4) Associar as características dos materiais com seus
diferentes usos.
(EF01CI01RS-5) Identificar materiais presentes ao nosso redor que não são
agressivos ao meio ambiente.
(EF01CI01RS-6) Compreender a importância de evitar o desperdício de
materiais,
(EF01CI01RS-7) Identificar as ações humanas que provocam poluição e
degradação ao meio ambiente.
(EF01CI02RS-1) Identificar as partes do corpo humano,
(EF01CI02RS-2) Reconhecer as funções de cada parte do corpo humano,
(EF01CI02RS-3) Representar o corpo humano através de desenho, as
partes do corpo e suas características.
(EF01CI02RS-4) Reconhecer o corpo humano através de diferentes culturas,
pinturas, fotografia etc.

Matéria

e energia
Características
dos materiais

(EF01CI01) Comparar características de
diferentes materiais presentes em objetos
de uso cotidiano, discutindo sua origem, os
modos como são descartados e como
podem ser usados de forma mais
consciente.

Vida e
evolução

Corpo humano
Respeito à
diversidade

(EF01CI02) Localizar, nomear e
representar graficamente (por meio de
desenhos) partes do corpo humano e
explicar suas funções.

Habilidades
Paraíso do
Sul
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(EF01CI03) Discutir as razões pelas quais
os hábitos de higiene do corpo (lavar as
mãos antes de comer, escovar os dentes,
limpar os olhos, o nariz e as orelhas etc.)
são necessários para a manutenção da
saúde.

(EF01CI04) Comparar características físicas
entre os colegas, reconhecendo a
diversidade e a importância da valorização,
do acolhimento e do respeito às diferenças.
Terra e
Universo

Escalas de tempo

(EF01CI03RS-1) Investigar os hábitos cotidianos de higiene de cada aluno.
(EF01CI03RS-2) Identificar os hábitos de higiene necessários no cotidiano.
(EF01CI03RS-3) Compreender que a falta de higiene pode causar doenças.
(EF01CI03RS-4) Compreender os cuidados que devemos ter com a ingestão
e manuseio dos alimentos.
(EF01CI03RS-5) Identificar os cuidados com a saúde, higiene, alimentação e
vacinação.
(EF01CI03RS-6) Discutir a importância de uma dieta saudável para o bom
funcionamento do corpo e saúde.
(EF01CI04RS-1) Abordar as diferenças e a inclusão que encontramos na
sociedade.
(EF01CI04RS-2) Reconhecer as diferentes características físicas e culturais
do ser humano.
(EF01CI04RS-3) Compreender a importância do respeito à diversidade.

(EF01CI05) Identificar e nomear
diferentes escalas de tempo: os
períodos diários (manhã, tarde, noite)
e a sucessão de dias, semanas,
meses e anos.

(EF01CI05RS-1) Identificar as atividades do cotidiano que são
realizadas em cada período do dia.
(EF01CI05RS-2) Associar que a passagem do tempo determina os
dias, meses e anos.
(EF01CI05RS-3) Reconhecer os dias da semana e os meses do
ano através do calendário.
(EF01CI05RS-4) Identificar e caracterizar cada estação do ano.

(EF01CI06) Selecionar exemplos de
como a sucessão de dias e noites
orienta o ritmo de atividades diárias de
seres humanos e de outros seres
vivos.

(EF01CI06RS-1) Relatar as diferentes atividades realizadas no
período do dia e da noite.
(EF01CI06RS-2) Localizar, através do globo terrestre, o dia e a
noite em vários locais do mundo.
(EF01CI06RS-3) Reconhecer os hábitos diurno e noturnos dos
seres humanos.
(EF01CI06RS-4) Comparar diferentes animais, observando seus
hábitos diurnos e noturnos.

2º ANO

Matéria

e energia
Propriedades
e
usos dos materiais
Prevenção
de
acidentes domésticos

(EF02CI01) Identificar de que
materiais (metais, madeira, vidro etc.)
são feitos os objetos que fazem parte
da vida cotidiana como esses objetos
são utilizados e com quais materiais
eram produzidos no passado.

(EF02CI01RS-1) Identificar objetos do cotidiano.
(EF02CI01RS-2) Descrever de que materiais são feitos.
(EF02CI01RS-3) Explicar a importância do seu uso nos dias de
hoje.
(EF02CI01RS-4) Identificar os diferentes materiais usados em
outros tempos e culturas.
(EF02CI01RS-5) Apontar utensílios potencialmente perigosos no
ambiente doméstico e/ou escolar, para prevenir possíveis
acidentes.
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Vida e
evolução

Seres vivos
ambiente
Plantas

no

(EF02CI02) Propor o uso de
diferentes materiais para a construção
de objetos de uso cotidiano, tendo em
vista algumas propriedades desses
materiais (flexibilidade, dureza,
transparência etc.).

(EF02CI02RS-1) Investigar materiais quanto às suas
propriedades.
(EF02CI02RS-2) Demonstrar quais objetos são mais adequados
para determinado uso.
(EF02CI02RS-3) Analisar quais materiais podem ser reutilizados.
(EF02CI02RS-4) Criar e propor novos usos utilizando os materiais
alternativos.
(EF02CI02RS-5) Investigar o destino de descarte de
determinados materiais.

(EF02CI03) Discutir os cuidados
necessários à prevenção de acidentes
domésticos (objetos cortantes e
inflamáveis, eletricidade, produtos de
limpeza, medicamentos etc.).

(EF02CI03RS-1) Identificar possíveis situação de risco.
(EF02CI03RS-2) Reconhecer a importância das atitudes de
prevenção de riscos frente às diferentes situações.
(EF02CI03RS-3) Observar fatores de risco em torno de sua casa e
no caminho da escola.
(EF02CI03RS-4) Compreender os fatores de risco que estão
relacionados a questões socioambientais.
(EF02CI04RS-1) Observar os animais e as plantas que fazem
parte de seu cotidiano.
(EF02CI04RS-2) Identificar as principais características dos
animais e das plantas de seu cotidiano.
(EF02CI04RS-3) Explicar as atividades que esses animais
realizam.
(EF02CI04RS-4) Relatar em quais condições do ambiente eles
estão mais adaptados.
(EF02CI05RS-1) Identificar o Sol como fonte de energia.
(EF02CI05RS-2) Observar a presença de vida em ambientes com
diferentes disponibilidades de água e luz solar.
(EF02CI05RS-3) Reconhecer os ciclos da água.
(EF02CI05RS-4) Discutir a necessidade da água para a
manutenção da vida em geral.
(EF02CI05RS-5) Demonstrar, através de experiências com
plantas, a valorização e a manutenção da vida.
(EF02CI06RS-1) Compreender as diferentes partes das plantas.
(EF02CI06RS-2) Reconhecer as funções das partes de uma
planta para a sua sobrevivência no ambiente.
(EF02CI06RS-3) Investigar seus possíveis usos na cadeia
alimentar.
(EF02CI06RS-4) Perceber que os seres vivos fazem parte da
cadeia alimentar.
(EF02CI06RS-5) Reconhecer a redução da vegetação no meio
ambiente.
(EF02CI06RS-6) Discutir as consequências, para a vida em geral,
causados pelos efeitos da ação humana com o ambiente.

(EF02CI04) Descrever características
de plantas e animais (tamanho, forma,
cor, fase da vida, local onde se
desenvolvem etc.) que fazem parte de
seu cotidiano e relacioná-las ao
ambiente em que eles vivem.

(EF02CI05) Investigar a importância
da água e da luz para a manutenção
da vida de plantas em geral.

(EF02CI06) Identificar as principais
partes de uma planta (raiz, caule,
folhas, flores e frutos) e a função
desempenhada por cada uma delas e
analisar as relações entre as plantas,
o ambiente e os demais seres vivos.
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Terra e
Universo

Movimento aparente do
Sol no céu
O Sol como fonte de luz e
calor

(EF02CI07) Descrever as posições do
Sol em diversos horários do dia e
associá-las ao tamanho da sombra
projetada.

(EF02CI08) Comparar o efeito da
radiação solar (aquecimento e
reflexão) em diferentes tipos de
superfície (água, areia, solo,
superfícies: escura, clara e metálica
etc.).

(EF02CI07RS-1) Investigar as diversas posições do sol ao longo
do dia.
(EF02CI07RS-2) Perceber a própria sombra em relação ao sol.
(EF02CI07RS-3) Registrar o tamanho, forma e posição da
sombra.
(EF02CI07RS-4) Identificar a passagem de tempo através da
luminosidade.
(EF02CI08RS-1) Investigar, através de experimentos, o efeito da
radiação em alguns materiais.
(EF02CI08RS-2) Identificar diferentes temperaturas em objetos
do cotidiano quando expostos ou não ao sol.
(EF02CI08RS-3) Exemplificar, com observação, a capacidade de
reflexão ou refração da luz em diferentes tipos de superfície.
(EF02CI08RS-4) Desenvolver hábitos saudáveis e responsáveis
com o uso do protetor solar, identificando os horários em que
podemos nos expor aos raios solares.

ENSINO FUNDAMENTAL – 3º AO 5º ANO
COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS
3º ANO
UNIDADES
TEMÁTICAS

Matéria

OBJETOS DE CONHECIMENTO

e energiade som. Efeitos
Produção
da luz nos materiais.
Saúde auditiva e visual.

HABILIDADES BNCC

(EF03CI01) Produzir diferentes sons
a partir da vibração de variados
objetos e identificar variáveis que
influem nesse fenômeno.

(EF03CI02) Experimentar e relatar o
que ocorre com a passagem da luz
através de objetos transparentes
(copos, janelas de vidro, lentes,
prismas, água etc.), no contato com
superfícies polidas (espelhos) e na
intersecção com objetos opacos
(paredes, pratos, pessoas e outros
objetos de uso cotidiano).

HABILIDADES RS

Habilidades
Paraíso do
Sul

(EF03CI01RS-1) Demonstrar, através de experimentos, os sons
produzidos em diferentes materiais.
(EF03CI01RS-2) Analisar os sons produzidos pelos objetos de
diferentes materiais.
(EF03CI01RS-3) Comparar os diferentes sons produzidos em
diferentes materiais e formas.
(EF03CI01RS-4) Relacionar os diferentes sons (timbre, altura e
intensidade sonora) com os instrumentos musicais.
(EF03CI02RS-1) Observar a passagem da luz em diferentes
objetos.
(EF03CI02RS-2) Identificar as alterações que a passagem da luz
pode provocar.
(EF03CI02RS-3) Demonstrar, através de experimentos, as
alterações provocadas pela passagem da luz.
(EF03CI02RS-4) Demonstrar o efeito do arco-íris em diferentes
meios, água, prisma e lentes.
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(EF03CI03) Discutir hábitos
necessários para a manutenção da
saúde auditiva
e
visual,
Considerando as condições do
ambiente em termos de som e luz.
Vida e
evolução

Características e
desenvolvimento dos
animais

(EF03CI04) Identificar características
sobre o modo de vida (o que comem,
como se reproduzem, como se
deslocam etc.) dos animais mais
comuns no ambiente próximo.

(EF03CI05) Descrever e comunicar
as alterações que ocorrem, desde o
nascimento, em animais de diferentes
meios terrestres ou aquáticos,
inclusive o homem.

(EF03CI06) Comparar alguns animais
e organizar grupos com base em
características externas comuns
(presença de penas, pelos, escamas,
bico, garras, antenas, patas etc.).

(EF03CI03RS-1) Enunciar ações auditivas e visuais que
promovam hábitos saudáveis.
(EF03CI03RS-2) Observar, através de experimentos, condições
ambientais prejudiciais à saúde auditiva e visual.
(EF03CI03RS-3) Promover hábitos
saudáveis, reconhecendo
o uso de métodos preventivos.
(EF03CI04RS-1) Observar, através de situações do cotidiano
local, os animais encontrados.
(EF03CI04RS-2) Identificar os animais encontrados no cotidiano.
(EF03CI04RS-3) Descrever as características dos animais da
vivência dos alunos e seus modos de vida.
(EF03CI04RS-4) Classificar os animais quanto sua alimentação
(carnívoros, herbívoros etc.).
(EF03CI04RS-5) Identificar as formas de reprodução que
ocorrem entre os animais.
(EF03CI04RS-6) Interpretar a forma de adaptação dos animais
quanto à sua locomoção no meio ambiente.
(EF03CI04RS-7) Relacionar as funções e sentidos dos animais
com o ambiente.
(EF03CI04RS-8) Discutir os cuidados com animais que possam
prejudicar a saúde humana.
(EF03CI05RS-1) Observar as fases da vida animal.
(EF03CI05RS-2) Identificar os animais que tem seu habitat
aquático e terrestre.
(EF03CI05RS-3) Comparar as mudanças / transformações que
ocorrem de uma fase para outra.
(EF03CI05RS-4) Associar as fases na passagem de tempo de
vida animal.
(EF03CI05RS-5) Esquematizar as fases de vida dos diferentes
animais.
(EF03CI06RS-1) Identificar as características do nicho ecológico.
(EF03CI06RS-2) Representar, através de diferentes meios, os
nichos ecológicos dos animais.
(EF03CI06RS-3) Explicar o bioma local.
(EF03CI06RS-4) Identificar os animais e a sua participação no
ambiente e na vida humana.
(EF03CI06RS-5) Categorizar os animais de acordo com as
características externas observáveis.
(EF03CI06RS-6) Listar hábitos e atividades dos animais
observados.
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Terra e
Universo

Características
da
Terra
Observação do céu Usos
do solo

(EF03CI07) Identificar características
da Terra (como seu formato esférico,
a presença de água, solo etc.), com
base na observação, manipulação e
comparação de diferentes formas de
representação do planeta (mapas,
globos, fotografias etc.).
(EF03CI08) Observar, identificar e
registrar os períodos diários (dia e/ou
noite) em que o Sol, demais
estrelas, Lua e planetas estão
visíveis no céu.

(EF03CI09) Comparar diferentes
amostras de solo do entorno da
escola com base em características
como cor, textura, cheiro, tamanho
das
partículas,
permeabilidade etc.
(EF03CI10) Identificar os diferentes
usos do solo (plantação e extração
de materiais, dentre outras
possibilidades), reconhecendo a
importância do solo para a agricultura
e para a vida.

Matéria e
energia

Misturas
Transformações
reversíveis
e
reversíveis

não

(EF03CI07RS-1) Definir as características do planeta Terra.
(EF03CI07RS-2) Comparar as características da Terra em
distintos modelos de representação, como: mapas, esquemas,
ilustrações.
(EF03CI07RS-3) Compreender as características da Terra.

(EF03CI08RS-1) Observar os ciclos do sol, da lua e das estrelas.
(EF03CI08RS-2) Relacionar os ciclos dos astros às diferentes
culturas e aos ciclos produtivos locais.
(EF03CI08RS-3) Investigar a escala de tempo.
(EF03CI08RS-4) Observar o sol, a lua e as estrelas e os períodos
em que são visíveis.
(EF03CI08RS-5) Identificar o dia e a noite na Terra, a partir de seu
posicionamento e rotação em relação ao sol.
(EF03CI09RS-1) Coletar amostras de solos da sua região.
(EF03CI09RS-2) Identificar as características do solo e suas
propriedades.
(EF03CI09RS-3) Classificar os solos quanto à permeabilidade,
textura, cheiro e tamanho de partículas.

(EF03CI10RS-1) Identificar diferentes possibilidades douso do
solo.
(EF03CI10RS-2) Reconhecer a importância de sua utilização em
diferentes aspectos de vida como: plantação local, alimentação e
saúde.
(EF03CI10RS-3) Comparar as diferentes características de solos.
(EF03CI10RS-4) Contrastar as diferentes condições do solo em
ambientes não cultivado, com ou sem presença de vegetação e
de solos com plantio ou já alterados pela atuação humana.
(EF03CI10RS-5) Valorizar a cultura local, bem como a
manutenção do solo.
(EF03CI10RS-6) Relacionar o uso das tecnologias nas diferentes
culturas agrícolas.
(EF03CI10RS-7) Debater a importância da educação ambiental
nos dias de hoje para a preservação do ambiente.
(EF03CI10RS-8) Identificar as ações humanas que possam
ameaçar o equilíbrio ambiental.
4º ANO
(EF04CI01) Identificar misturas na
(EF04CI01RS-1) Descrever as misturas identificadas no
vida diária, com base em suas
cotidiano.
(EF04CI01RS-2) Listar os diferentes tipos de separação de
propriedades físicas observáveis,
reconhecendo sua composição.
misturas.
(EF04CI01RS-3) Demonstrar, através de experimentos a

Experiências
práticas
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separação de diferentes misturas do seu cotidiano.
(EF04CI01RS-4) Descrever as propriedades observadas nas
misturas.

(EF04CI02) Testar e relatar
transformações nos materiais do dia
a dia quando expostos a diferentes
condições (aquecimento,
resfriamento, luz e umidade).

Vida e
evolução

Cadeias alimentares
simples
Microrganismos

(EF04CI03) Concluir que algumas
mudanças causadas aquecimento ou
resfriamento são reversíveis (como
as mudanças de estado físico da
água) e outras não (como o
cozimento do ovo, a queima do papel
etc.).
(EF04CI04) Analisar e construir
cadeias alimentares simples,
reconhecendo a posição ocupada
pelos seres vivos nessas cadeias e o
papel do Sol como fonte primária de
energia na produção de alimentos.

(EF04CI05) Descrever e destacar
semelhanças e diferenças entre o
ciclo da matéria e o fluxo de energia
entre os componentes vivos e não
vivos de um ecossistema.

(EF04CI06) Relacionar a participação
de fungos e bactérias no processo de
decomposição, reconhecendo a
importância ambiental deste
processo.

(EF04CI02RS-1) Apontar as transformações que ocorrem nos
materiais nas diferentes condições.
(EF04CI02RS-2) Registrar, através de experimentos, as
transformações ocorridas com materiais do cotidiano em
diferentes condições.
(EF04CI02RS-3) Identificar a ação climática na transformação
dos materiais.
(EF04CI03RS-1) Reconhecer que as mudanças de estado físico
da matéria são reversíveis e estão relacionadas à variação de
temperatura.
(EF04CI03RS-2) Relatar os resultados obtidos no experimento
explorando a relação entre o fenômeno observado e as
conclusões obtidas.
(EF04CI04RS-1) Reconhecer os seres vivos da região através de
figuras, vídeos, saídas de campo etc..
(EF04CI04RS-2) Identificar os componentes que constituem as
cadeias alimentares.
(EF04CI04RS-3) Construir a cadeia alimentar a qual fazem parte.
(EF04CI04RS-4) Identificar a importância da energia solar para a
produção de alimentos.
(EF04CI04RS-5) Investigar a importância da fotossíntese, bem
como seus princípios.
(EF04CI05RS-1) Reconhecer os seres vivos e não vivos.
(EF04CI05RS-2) Identificar o fluxo de energia entre os seres
vivos e não vivos.
(EF04CI05RS-3) Comparar as semelhanças e as diferenças entre
o ciclo da matéria e o fluxo de energia.
(EF04CI05RS-4) Compreender o ciclo da matéria no meio
ambiente.
(EF04CI05RS-5) Identificar os cuidados com a coleta/seleção de
resíduos e tratamentos de água e esgoto.
(EF04CI06RS-1) Identificar a transformação de matéria orgânica
causadas pela ação de fungos e bactérias.
(EF04CI06RS-2) Reconhecer a ação da umidade, calor e
oxigênio como partes importantes do processo de decomposição.
(EF04CI06RS-3) Identificar a ação da umidade e calor na
conservação dos alimentos encontrados comumente.
(EF04CI06RS-4) Examinar a ação dos fungos e bactérias nesse
processo.
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(EF04CI07) Verificar
a
participação de microrganismos na
produção de alimentos, combustíveis,
medicamentos, entre outros.

Terra
Universo

Matéria

e Pontos cardeais
Calendários,fenômenos
cíclicos e cultura

e energia físicas dos
Propriedades
materiais
Ciclo hidrológico
Consumo consciente
Reciclagem

(EF04CI08) Propor, a partir do
conhecimento das formas de
transmissão de alguns
microrganismos (vírus, bactérias e
protozoários), atitudes e medidas
adequadas para prevenção de
doenças a eles associadas.
(EF04CI09) Identificar os pontos
cardeais, com base no registro de
diferentes posições relativas do Sol e
da sombra de uma vara (gnômon).

(EF04CI07RS-1) Pesquisar os benefícios e os malefícios que os
microrganismos trazem para a vida humana.
(EF04CI07RS-2) Reconhecer que os micro-organismos são
usados na fabricação de alimentos, combustíveis e
medicamentos.
(EF04CI08RS-1) Discutir as formas de transmissão de algumas
doenças comuns em crianças, jovens e adultos.
(EF04CI08RS-2) Compreender as formas de prevenção das
doenças.
(EF04CI08RS-3) Socializar a importância da prevenção para a
manutenção da vida humana.

(EF04CI09RS-1) Identificar os pontos cardeais através de
sombras (gnômon).
(EF04CI09RS-2) Utilizar a localização em que o aluno se
encontra para identificar os pontos cardeais, ampliando para o
município e demais mapas.
(EF04CI09RS-3) Localizar-se espacialmente através do sol,
estrelas, lua e outros pontos de referência.
(EF04CI10) Comparar as indicações
(EF04CI10RS-1) Analisar as sombras do cotidiano a partir das
dos pontos cardeais resultantes da
informações obtidas com o uso do gnômon e da bússola.
(EF04CI10RS-2) Compreender através de escalas temporais as
observação das sombras de uma
vara (gnômon) com aquelas obtidas
mudanças que ocorrem nos períodos do dia, mês e ano.
(EF04CI10RS-3) Construir uma bússola e localizar-se através
por meio de uma bússola.
dela.
(EF04CI11) Associar os movimentos
(EF04CI11RS-1) Compreender os movimentos de rotação e
cíclicos da Lua e da Terra a períodos
translação.
(EF04CI11RS-2) Associar os movimentos da Terra aos ciclos de
de tempo regulares e ao uso desse
conhecimento para a construção de
dia-noite.
(EF04CI11RS-3) Compreender a esfericidade da Terra.
calendários em diferentes culturas.
(EF04CI11RS-4) Pesquisar a influência das fases da lua nas
plantações de sua região.
5º ano
(EF05CI01) Explorar fenômeno da
(EF05CI01RS-1) Observar, através de experimentos, as
vida cotidiana que evidenciam
propriedades (físicas dos materiais – noções de densidade,
propriedades físicas dos materiais
condutibilidade térmica e elétrica, concepção magnética e
–como densidade,
mecânica) da matéria de diversos objetos de uso comum.
(EF05CI01RS-2) Classificar os materiais levando em
condutibilidade térmica e elétrica,
respostas
a forças magnéticas,
consideração as suas propriedades.
solubilidade, respostas a forças
mecânicas (dureza, elasticidade etc.),
entre outras.

Experiências
práticas
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(EF05CI02) Aplicar os conhecimentos
sobre as mudanças de estado físico
da água para explicar o ciclo
hidrológico e analisar suas
implicações na agricultura, no clima,
na geração de energia elétrica, no
provimento de água potável e no
equilíbrio dos ecossistemas regionais
(ou locais).
(EF05CI03) Selecionar argumentos
que justifiquem a importância da
cobertura vegetal para a manutenção
do ciclo da água, a conservação dos
solos, dos cursos de água e da
qualidade do ar atmosférico.

(EF05CI04) Identificar os principais
usos da água e de outros materiais
nas atividades cotidianas para
discutir e propor formas sustentáveis
de utilização desses recursos.

Vida e
evolução

Nutrição
do
organismo
Hábitos alimentares
Integração entre os
sistemas digestório,
respiratório
e
circulatório

(EF05CI05) Construir propostas
coletivas para um consumo mais
consciente e criar soluções
tecnológicas para o descarte
adequado e a reutilização ou
reciclagem de materiais consumidos
na escola e/ou na vida cotidiana.
(EF05CI06) Selecionar argumentos
que justifiquem por que
os sistemas digestório e respiratório
são considerados corresponsáveis
pelo processo de nutrição do
organismo, com base na identificação
das funções desses sistemas.

(EF05CI02RS-1) Identificar como ocorrem as mudanças de
estado físico da água.
(EF05CI02RS-2) Reconhecer o ciclo hidrológico no ambiente e
suas implicações nas atividades cotidianas.
(EF05CI02RS-3) Conhecer os recursos hídricos e as bacias
hidrográficas de sua região.

(EF05CI03RS-1) Observar os diferentes ecossistemas.
(EF05CI03RS-2) Comparar os ambientes que apresentam
cobertura vegetal, a desertificação e os que sofreram intervenção
humana.
(EF05CI03RS-3) Compreender os impactos na alteração do ciclo
de água entendendo a importância da conservação de
mananciais.
(EF05CI03RS-4) Propor ações reflexivas para preservação da
natureza.
(EF05CI04RS-1) Pesquisar dados referentes a corpos d'água
presentes em seu ambiente, como rios, lagos, mares, e o
consumo de água no ambiente escolar e familiar.
(EF05CI04RS-2) Discutir e elaborar propostas de como promover
o controle da poluição.
(EF05CI04RS-3) Reconhecer o uso de água associado à sua
qualidade e sustentabilidade.
(EF05CI04RS-4) Identificar diferentes materiais, seu descarte e
possíveis maneira de reutilização dos mesmos.
(EF05CI05RS-1) Discutir formas de consumo consciente.
(EF05CI05RS-2) Promover a conscientização do descarte correto
dos diferentes tipos de resíduos.
(EF05CI05RS-3) Criar formas de sustentabilidade explorando de
forma racional a natureza e os recursos que ela oferece.

(EF05CI06RS-1) Identificar as partes que compõem o sistema
respiratório, digestório e circulatório.
(EF05CI06RS-2) Reconhecer as funções que cada sistema
desempenha no organismo.
(EF05CI06RS-3) Identificar o caminho percorrido pelo alimento no
sistema digestório e o caminho percorrido pelo gás oxigênio no
sistema respiratório.
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(EF05CI07) Justificar a relação entre
o funcionamento do sistema
circulatório, a distribuição dos
nutrientes pelo organismo e a
eliminação dos resíduos produzidos.
(EF05CI08) Organizar um cardápio
equilibrado com base nas
características dos grupos
alimentares (nutrientes e calorias) e
nas necessidades individuais
(atividades realizadas, idade, sexo
etc.) para a manutenção da saúde do
organismo.
(EF05CI09) Discutir a ocorrência de
distúrbios nutricionais (como
obesidade, subnutrição etc.) entre
crianças e jovens a partir da análise
de seus hábitos (tipos e quantidade
de alimento ingerido, prática de
atividade física etc.).
Terra
Universo

Constelações
e mapas celestes
e
Movimento de rotação da Terra
Periodicidade das fases da Lua
Instrumentos óticos

(EF05CI10) Identificar algumas
constelações no céu, com o apoio de
recursos (como mapas celestes e
aplicativos digitais, entre outros), e os
períodos do ano em que elas são
visíveis no início da noite.

(EF05CI11) Associar o movimento
diário do Sol e das demais estrelas
no céu ao movimento de rotação da
Terra.
(EF05CI12) Concluir sobre a
periodicidade das fases da Lua, com
base na observação e no registro das
formas aparentes da Lua no céu ao
longo de, pelo menos, dois meses.

(EF05CI07RS-1) Conhecer os sistemas e sua relação com o
metabolismo do corpo humano.
(EF05CI07RS-2) Entender como suas transformações podem
manter a saúde.
(EF05CI07RS-3) Explicar o caminho que os nutrientes percorrem
durante o processo de nutrição.
(EF05CI08RS-1) Classificar os alimentos (proteínas, carboidratos,
lipídios e vitaminas).
(EF05CI08RS-2) Identificar os nutrientes presentes nos alimentos
e sua importância para a saúde.
(EF05CI08RS-3) Analisar como os nutrientes são aproveitados
pelos sistemas do corpo humano.
(EF05CI08RS-4) Analisar a merenda oferecida pela escola e/ou
sua alimentação diária e criar um cardápio equilibrado, levando
em consideração os alimentos da estação.
(EF05CI09RS-1) Conhecer as doenças relacionadas aos
distúrbios nutricionais.
(EF05CI09RS-2) Discutir sobre como os hábitos alimentares
podem influenciar na saúde do aluno na atualidade e
futuramente.
(EF05CI09RS-3) Reconhecer a importância de uma alimentação
que contemple todos os grupos da cadeia alimentar em
quantidades adequadas para sua faixa etária e seu estilo de vida.
(EF05CI10RS-1) Observar as principais constelações visíveis no
Hemisfério Sul.
(EF05CI10RS-2) Utilizar mapas, bússolas e aplicativos digitais
para sua identificação.
(EF05CI10RS-3) Reconhecer as constelações visíveis na sua
região.

(EF05CI11RS-1) Compreender o movimento de rotação da Terra
e implicações.
(EF05CI11RS-2) Pesquisar a relação Sol, Lua e Terra na sua
região e em diferentes culturas.
(EF05CI12RS-1) Observar as fases da Lua.
(EF05CI12RS-2) Registrar as fases, identificando em escalas de
tempo.
(EF05CI12RS-3) Discutir a importância das fases da lua.
(EF05 CI12RS-4) Demonstrar as fases da lua através de
aplicações no cotidiano.
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(EF05CI13) Projetar e construir
dispositivos para observação à
distância (luneta, periscópio etc.),
para observação ampliada de
objetos (lupas, microscópios) ou
para registro imagens (máquinas
fotográficas) e discutir usos sociais
desses dispositivos

(EF05CI13RS-1) Identificar os diferentes instrumentos para
observação e registro de objetos e imagens.
(EF05CI13RS-2) Utilizar diferentes tecnologias ou construir
instrumentos para observação de objetos de diferentes tamanhos
e formas.
(EF05CI13RS-3) Construir e interagir com objetos de uso de
registro de imagens

12. HISTÓRIA

“O exercício do “fazer história”, de indagar, é marcado, inicialmente, pela constituição de um sujeito. Em seguida, amplia-se para o
conhecimento de um “outro”, às vezes, semelhante, muitas vezes, diferente”. (BNCC/2018)
No que se refere, especificamente, ao componente de História, o foco é na aprendizagem dos alunos nos diferentes tempos e espaços,
tendo a preocupação de integrar o currículo com a diversidade regional de nosso Estado. Igualmente se torna importante contemplar os temas
integradores como: ética, cidadania, cultura e valorização das diversidades, assegurando a multiplicidade de olhares sobre o mundo.
Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a prioridade é a construção e o embasamento do conhecimento partindo do “eu”, do “outro” e
do “nós”, com ênfase na construção histórica local, regional e Estadual. Ao longo dos Anos Iniciais, as habilidades deverão ser desenvolvidas
em diferentes graus de complexidade, observando a escala temporal e refletindo o processo de organização dos povos com a migração,
imigração e reflexos que o contexto histórico representa em nossa cultura.
Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, o conhecimento é ampliado, necessitando de maior abstração. Construindo a noção de tempo e
espaço, ressaltando as relações entre os conhecimentos históricos e aspectos políticos, econômicos e sociais do contexto atual.
Todo o conhecimento sobre o passado é também um conhecimento do presente elaborado por distintos sujeitos. O historiador indaga com
vistas a identificar, analisar e compreender os significados de diferentes objetos, lugares, circunstâncias, temporalidades, movimentos de
pessoas, coisas e

saberes. Esta formação tão ampla perpassa por um compromisso com a educação integral do estudante, visando à
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construção de uma sociedade justa, ética, responsável, democrática, inclusiva, sustentável e solidária.

ENSINO FUNDAMENTAL 1º AO 2º ANO
COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA
1ºANO
UNIDADES
TEMÁTICAS

Mundo
pessoal: meu
lugar no
mundo

OBJETOS DE CONHECIMENTO

HABILIDADES BNCC

HABILIDADES RS

As fases da vida e a ideia
de
temporalidade (passado,
presente e futuro)

(EF01HI01) Identificar aspectos do
seu crescimento por meio do registro
das lembranças particulares ou de
lembranças dos membros de sua
família e/ou de sua comunidade.

(EF01HI01RS-1) Conhecer a história de sua família e de sua
comunidade, reconhecendo sentimentos e aprendendo a lidar
com eles.

As diferentes formas de
organização da família e
da comunidade: os
vínculos pessoais e as
relações de amizade

(EF01HI02) Identificar a relação entre
as suas histórias e as histórias de sua
família e de sua comunidade.

As diferentes formas de
organização da família e da
comunidade: os vínculos
pessoais
e as relações de amizade

(EF01HI03) Descrever e distinguir os
seus papéis e responsabilidades
relacionados à família, à escola e à
comunidade.

(EF01HI02RS-1) Reconhecer as conexões entre suas
lembranças pessoais e as de sua família e sua comunidade,
entre o Eu e o Outro.
(EF01HI02RS-2) Buscar, relacionar e associar histórias de si
mesmo e das demais pessoas, como os membros de vários
grupos de convívio.
(EF01HI03RS-1) Descrever e distinguir os seus papéis e
responsabilidades relacionados à família, à escola e à
comunidade, identificando o espaço em que vive, referente à
cultura local e regional.

A escola e a diversidade
do grupo social envolvido

(EF01HI04) Identificar as diferenças
entre os variados ambientes em que
vive (doméstico, escolar e da
comunidade), reconhecendo as
especificidades dos hábitos e das
regras que os regem.

HABILIDADES DE
PARAÍSO DO SUL

(EF01HI04RS-1) Identificar e respeitar a diversidade social e
cultural dos seres humanos, percebendo as diferenças e
integrando-se ao meio social.
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Mundo
pessoal: eu,
meu grupo
social e meu
tempo

A vida em casa, a vida na
escola e formas de
representação social e
espacial: os jogos e
brincadeiras como forma
de interação social e
espacial
A vida em família:
diferentes configurações e
vínculos
A vida em família:
diferentes configurações e
vínculos
A escola, sua
representação espacial,
sua história e seu papel na
comunidade

A comunidade
e seus registros

A noção do “Eu” e do
“Outro”: comunidade,
convivências e interações
entre pessoas
A noção do “Eu” e do
“Outro”: comunidade,
convivências e interações
entre pessoas
A noção do “Eu” e do
“Outro”: comunidade,
convivências e interações
entre pessoas

(EF01HI05) Identificar semelhanças e
diferenças entre jogos e brincadeiras
atuais e de outras épocas e lugares.

(EF01HI05RS-1) Reconhecer e valorizar a memória material e
imaterial.

(EF01HI06) Conhecer as histórias da
família e da escola e identificar o
papel desempenhado por diferentes
sujeitos em diferentes espaços.
(EF01HI07) Identificar mudanças e
permanências nas formas de
organização familiar.
(EF01HI08) Reconhecer o significado
das comemorações e festas escolares,
diferenciando-as das datas festivas
comemoradas no âmbito familiar ou da
comunidade.

(EF01HI06RS-1) Diferenciar espaços públicos e privados,
comparando a ação das pessoas em lugares, como a escola e a
sua casa.

(EF02HI01) Reconhecer espaços de
sociabilidade e identificar os motivos
que aproximam e separam as pessoas
em diferentes grupos sociais ou de
parentesco.
(EF02HI02) Identificar e descrever
práticas e papéis sociais que as
pessoas exercem em diferentes
comunidades.
(EF02HI03) Selecionar situações
cotidianas que remetam à percepção
de mudança, pertencimento e mem

(EF01HI07RS-1) Valorizar o papel de cada indivíduo no grupo e
respeitar as diversas formas de organização e constituição
familiar.
(EF01HI08RS-1) Compreender as tradições expressas na
cultura rio- grandense.

Se reconhecer
pertencente a
família,
comunidade

(EF02HI03RS-1) Reconhecer as

A noção do “Eu” e do
“Outro”: registros de
experiências pessoais e da
comunidade no tempo e no
espaço

(EF02HI04) Selecionar e compreender
o significado de objetos e documentos
pessoais como fontes de memórias e
histórias nos âmbitos pessoal, familiar,
escolar e comunitário.

(EF02HI04RS-1) Perceber a passagem do tempo comparando
objetos antigos e contemporâneos.
(EF02HI04RS-2) Demonstrar atitudes de cuidado e de
preservação do patrimônio material e imaterial como fonte de
memória e história.

Formas de registrar e
narrar histórias (marcos de
memória materiais e
imateriais)

(EF02HI05) Selecionar objetos e
documentos pessoais e de grupos
próximos ao seu convívio e
compreender sua função, seu uso e

(EF02HI05RS-1) Valorizar histórias que estão presentes na
narrativa oral e memorial, existentes na família e comunidade.
(EF02HI05RS-2) Compreender o ser humano como fonte de
conhecimento e saberes.

Histórias e
estórias
contadas de
geração em
geração
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seu significado.

O tempo como medida

O tempo como medida

As formas de
registrar
experiências da
comunidade

As fontes: relatos orais,
objetos, imagens (pinturas,
fotografias, vídeos),
músicas, escrita,
tecnologias digitais de
informação e comunicação
e inscrições nas paredes,
ruas e espaços sociais

A sobrevivência e a relação
com a natureza

A sobrevivência e a
relação com a natureza

(EF02HI06) Identificar e organizar,
temporalmente, fatos da vida
cotidiana, usando noções
relacionadas ao tempo (antes,
durante, ao mesmo tempo e depois).
(EF02HI07) Identificar e utilizar
diferentes marcadores do tempo
presentes na comunidade, como
relógio e calendário.
(EF02HI08) Compilar histórias da
família e/ou da comunidade registradas
em diferentes fontes.

(EF02HI09) Identificar objetos e
documentos pessoais que remetem à
própria experiência no âmbito da
família e/ou da comunidade, discutindo
as razões pelas quais alguns objetos
são preservados e outros são
descartados.
(EF02HI10) Identificar diferentes
formas de trabalho existentes na
comunidade em que vive, seus
significados, suas especificidades e
importância.
(EF02HI11) Identificar impactos no
ambiente causados pelas diferentes
formas de trabalho existentes na
comunidade em que vive.

Objetos de casa
que tenham
histórias de
família

(EF02HI09RS-1) Identificar diferentes tipos de registors pessoais e
familiares para formular e expressar uma sequência narrativa a
respeito de sua história e da sua comunidade.

(EF02HI10RS-1) Compreender a importância das relações de
trabalho no processo de construção e de desenvolvimento da
sociedade.

(EF02HI11RS-1) Identificar e observar diferentes formas de
trabalho e como elas se correlacionam com o ambiente,
alterando o espaço e a natureza e se relacionando de maneira
sustentável com a biodiversidade dos biomas Pampa, Mata
Atlântica e Zona Costeira.
(EF02HI11RS-2) Conhecer as formas de trabalho de
comunidades tradicionais gaúchas e a inter- relação com a
preservação cultural.

ENSINO FUNDAMENTAL 3º AO 5ºANO
COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA
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3º ANO
UNIDADES
TEMÁTICAS

As pessoas e
os grupos que
compõem a
cidade e o
município

OBJETOS DE CONHECIMENTO

HABILIDADES BNCC

HABILIDADES RS

(EF03HI01) Identificar os grupos
populacionais que formam a cidade, o
município e a região, as relações
estabelecidas entre eles e os eventos
que marcam a
formação da cidade, Como fenômenos
migratórios (vida rural/vida urbana),
desmatamentos, estabelecimento de
grandes empresas etc.
(EF03HI02) Selecionar, por meio da
consulta de fontes de diferentes
naturezas, e registrar
acontecimentos ocorridos ao longo do
tempo na cidade ou região em que
vive.

(EF03HI01RS-1) Identificar as contribuições dos distintos grupos
sociais na construção da comunidade local, em diferentes tempos
e espaços.
(EF03HI01RS-2) Reconhecer a história e a importância dos
povos nativos, imigrantes e migrantes que formaram sua cidade.
(EF03HI01RS-3) Conhecer a história da cidade, sua vocação
econômica, emancipação, locais de importância histórica,
turística, cultural e natural.

O “Eu”, o “Outro” e os
diferentes grupos sociais e
étnicos que compõem a
cidade e os municípios: os
desafios sociais, culturais
e
ambientais do lugar onde
vive

(EF03HI03) Identificar e comparar
pontos de vista em relação a eventos
significativos do local em que vive,
aspectos relacionados a condições
sociais e à presença de diferentes
grupos sociais e culturais, com
especial destaque para as culturas
africanas, indígenas e de migrantes.

(EF03HI03RS-1) Conhecer a contribuição das diferentes etnias
que constituíram
a formação socioespacial do Rio Grande
do Sul.
(EF03HI03RS-2) Observar criticamente se há algum tipo de
discriminação ou racismo em sua comunidade, auxiliando para
difundir uma cultura de inclusão social e de respeito às
diversidades étnicas e culturais.

Os patrimônios históricos e
culturais da cidade e/ou do
município em que vive

(EF03HI04) Identificar os patrimônios
históricos e culturais de sua cidade ou
região e discutir as razões culturais,
sociais e políticas para que assim
sejam considerados.

(EF03HI04RS-1) Identificar aspectos do “Patrimônio Histórico”,
dos lugares/coisas e as práticas culturais/costumes que os
constituem em sua cidade.

Símbolo

A produção dos marcos da
memória: os lugares de
memória (ruas, praças,
escolas, monumentos,
museus etc.)

(EF03HI05) Identificar os marcos
históricos do lugar em que vive e
compreender seus significados.

(EF03HI05RS-1) Identificar e reconhecer dados sobre a história
da localidade (escola, bairro e/ou município): origem do nome,
data de criação, localização geográfica, etc.).
(EF03HI05RS-2) Reconhecer, registrar e valorizar o patrimônio
histórico de seu município.

Vultos

O “Eu”, o “Outro” e os
diferentes grupos sociais e
étnicos que compõem a
cidade e os municípios: os
desafios sociais, culturais e
ambientais do lugar onde
vive

O “Eu”, o “Outro” e os
diferentes grupos sociais e
étnicos que compõem a
cidade e os municípios: os
desafios sociais, culturais
e ambientais do lugar onde
vive

O lugar em que
vive

História da
imigração,
chegada em
Paraíso do
Sul

Municipais

município
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do

(EF03HI05RS-3) Classificar os principais aspectos da história e
cultura gaúcha.

Festas
escolares
comunitárias e
eventos
Municipais

(EF03HI05RS-4) Identificar os povos indígenas que habitavam o
sul do país anterior à chegada dos portugueses e à ocupação
jesuítica.

A produção dos marcos da
memória: os lugares de
memória (ruas, praças,
escolas, monumentos,
museus etc.)

(EF03HI06) Identificar os registros de
memória na cidade (nomes de ruas,
monumentos, edifícios etc.),
discutindo os critérios que explicam a
escolha desses nomes.

A produção dos marcos da
memória: formação cultural
da população

(EF03HI07) Identificar semelhanças e
diferenças existentes entre
comunidades de sua cidade ou região,
e descrever o papel dos diferentes
grupos sociais que as formam.
(EF03HI08) Identificar modos de vida
na cidade e no campo no presente,
comparando- os com os do passado.

A produção dos marcos da
memória: a cidade e o
campo, aproximações e
diferenças

A noção de
espaço público
e privado

A cidade, seus espaços
públicos e privados e suas
áreas de conservação
ambiental

(EF03HI09) Mapear os espaços
públicos no lugar em que vive (ruas,
praças, escolas, hospitais, prédios da
Prefeitura e da Câmara de
Vereadores etc.) e identificar suas
funções.

(EF03HI05RS-5) Conhecer os principais aspectos da Revolução
Farroupilha.
(EF03HI06RS-1) Identificar os fatos históricos e/ou as práticas
sociais que dão significado aos patrimônios culturais identificados
na localidade, bem como os seus vultos históricos presentes no
Rio Grande do Sul.

Emancipação
do município
12/05/1988

(EF03HI07RS-1) Observar semelhanças e diferenças entre
localidades de diferentes formações étnicas e culturais,
observando a arquitetura, a economia, a arte, a culinária, a
indumentária, entre outros elementos significativos.
(EF03HI08RS-1) Conhecer como sua família e/ou comunidade
vivia no passado, comparando com os dias atuais, como forma
de identificar as modificações e permanências.
(EF03HI08RS-2) Comparar diferenças e semelhanças entre o
modo de vida urbano e o rural.
(EF03HI08RS-3) Valorizar o trabalho das pessoas que
construíram a história da sua comunidade, bairro e/ou
cidade,
reconhecendo a importância dos mais diversos
ofícios, profissões e funções públicas.
(EF03HI09RS-1) Identificar dados sobre a história da localidade
(rua, bairro e município): fundação, origem do nome, símbolos e
serviços públicos municipais, localização geográfica e extensão
territorial, população, produção econômica e aspectos
socioculturais.
(EF03HI09RS-2) Representar cartograficamente o lugar em que
vive, sinalizando seus elementos significativos em termos
geográficos (ambientais e culturais).
(EF03HI09RS-3) Desenvolver conhecimentos sobre a
organização política e social de um município (poderes do
município e organizações da sociedade).
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A cidade, seus espaços
públicos e privados e suas
áreas de conservação
ambiental

(EF03HI10) Identificar as diferenças
entre o espaço doméstico, os espaços
públicos e as áreas de conservação
ambiental, compreendendo a
importância dessa distinção.

(EF03HI10RS-1) Diferenciar espaços públicos e privados de seu
bairro e cidade, desenvolvendo sentimento de pertencimento e de
cuidado para com eles.
(EF03HI10RS-2) Identificar-se como sujeito individual e coletivo,
por meio do desenvolvimento do conceito de cidadania.

A cidade e suas
atividades: trabalho,
cultura e lazer

(EF03HI11) Identificar diferenças
entre formas de trabalho realizadas na
cidade e no campo, considerando
também
o uso da tecnologia nesses diferentes
contextos.
(EF03HI12) Comparar as relações de
trabalho e lazer do presente com as de
outros tempos e espaços, analisando
mudanças e permanências.

(EF03HI11RS-1) Perceber o quanto a chegada da tecnologia no
campo transformou as atividades do cotidiano, oportunizando o
acesso a outros conhecimentos e trazendo possibilidades de
desenvolvimento.

A cidade e suas
atividades: trabalho,
cultura e lazer

(EF03HI12RS-1) Valorizar o papel social e individual do trabalho,
como meio de humanização e de construção da dignidade
humana.

4ªANO
Transformações
e permanências
nas trajetórias
dos grupos
humanos

Circulação de
pessoas,
produtos e
culturas

A ação das pessoas,
grupos sociais e
comunidades no tempo e
no espaço: nomadismo,
agricultura, escrita,
navegações, indústria, entre
outras

(EF04HI01) Reconhecer a história
como resultado da ação do ser humano
no tempo e no espaço, com base na
identificação de mudanças e
permanências ao longo do tempo.

(EF04HI01RS-1) Reconhecer a divisão da história nos tempos
cronológicos, observando de forma mais geral suas mudanças e
permanências.

A ação das pessoas,
grupos sociais e
comunidades no tempo e
no espaço: nomadismo,
agricultura, escrita,
navegações, indústria,
entre outras

(EF04HI02) Identificar mudanças e
permanências ao longo do tempo,
discutindo os sentidos dos grandes
marcos da história da humanidade
(nomadismo, desenvolvimento da
agricultura e do pastoreio, criação da
indústria etc.).

O passado e o presente: a
noção de permanência e as
lentas transformações
sociais e culturais

(EF04HI03) Identificar as
transformações ocorridas na cidade ao
longo do tempo e discutir suas
interferências nos modos de vida de
seus habitantes, tornando como ponto
de partida o presente.
(EF04HI04) Identificar as relações entre
os indivíduos e a natureza e discutir o
significado do nomadismo e da fixação
das primeiras comunidades humanas.

(EF04HI02RS-1) Reconhecer que a trajetória dos grupos
humanos, ao longo do tempo, está marcada por grandes
mudanças (domínio do fogo, produção de ferramentas,
surgimento das primeiras cidades).
(EF04HI02RS-2) Reconhecer o papel e a importância da
invenção da escrita para o desenvolvimento da humanidade.
(EF04HI02RS-3) Relacionar os tempos locais com os marcos da
história da humanidade.
(EF04HI03RS-1) Compreender que as mudanças ocorrem em
ritmos diferentes, em épocas e contextos distintos.

A circulação de pessoas
e as transformações no
meio
natural

(EF04HI04RS-1) Reconhecer o modo de vida nômade e as
mudanças ocorridas após a revolução neolítica.

História de
Paraíso do
Sul

Composição
étnica do
nosso povo
paraisense

Paisagens de
nosso
município
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A circulação de pessoas e
as transformações no meio
natural

(EF04HI05) Relacionar os processos
de ocupação do campo a intervenções
na natureza, avaliando os resultados
dessas intervenções.

(EF04HI05RS-1) Identificar como os seres humanos se
relacionavam e se relacionam com a natureza e compreender
seu impacto sobre o meio ambiente.
(EF04HI05RS-2) Conhecer a ação das distintas comunidades
tradicionais que constituíram a formação do Rio Grande do Sul,
tais como: indígenas, quilombolas, ribeirinhas e de tropeiros,
dentre outras, na preservação da natureza.

A invenção do comércio e
a circulação de produtos

(EF04HI06) Identificar as
transformações ocorridas nos
processos de deslocamento das
pessoas e mercadorias, analisando as
formas de adaptação ou
marginalização.

(EF04HI06RS-1) Compreender que a circulação de pessoas e de
mercadorias propiciada pelo comércio é fator de mudanças no
meio natural.
(EF04HI06RS-2) Conhecer as diferentes formas de trocas de
mercadorias e a sua evolução até a chegada ao comércio em
grande escala.

As rotas terrestres, fluviais
e marítimas e seus
impactos para a formação
de cidades e as
transformações do meio
natural

(EF04HI07) Identificar e descrever a
importância dos caminhos terrestres,
fluviais e marítimos para a dinâmica
da vida comercial.

O mundo da tecnologia:
integração de pessoas e as
exclusões sociais e
culturais

(EF04HI08) Identificar as
transformações ocorridas nos meios de
comunicação (cultura oral, imprensa,
rádio, televisão, cinema, internet e
demais tecnologias digitais de
informação e comunicação) e discutir
seus significados para os diferentes
grupos ou estratos sociais.
(EF04HI09) Identificar as motivações
dos processos migratórios em
diferentes tempos e espaços e avaliar
o papel desempenhado pela migração
nas regiões de destino.

(EF04HI07RS-1) Identificar e descrever como os produtos
circulavam e circulam e seu impacto na formação das primeiras
cidades e na vida atual dos centros urbanos.
(EF04HI07RS-2) Observar em sua cidade e em seu bairro a
localização dos pontos comerciais, percebendo a importância de
sua localização no território diante do êxito de sua atividade
econômica.
(EF04HI07RS-3) Identificar as diferentes formas de circulação de
mercadorias e de pessoas (transporte terrestre, fluvial, marítimo e
aéreo).
(EF04HI08RS-1) Identificar as transformações ocorridas nos
meios de comunicação e relacionar com o modo de vida em
diferentes momentos históricos do passado distante e recente.

O surgimento da espécie
humana no continente
africano e sua expansão
pelo mundo

Os processos migratórios

(EF04HI10) Analisar diferentes fluxos

(EF04HI09RS-1) Entender que os deslocamentos são inerentes à
história da humanidade, compreendo a constituição étnica do Rio
Grande do Sul.
(EF04HI09RS-3) Conhecer as teorias a respeito do povoamento
da América (Estreito de Bering, ilhas do Oceano Pacífico etc.)
em diferentes levas migratórias e períodos históricos, desde a
chegada dos seres humanos no sul do continente, após a Era
Glacial mais recente.
(EF04HI09RS-4) Diferenciar migração voluntária de migração
forçada.
(EF04HI10RS-1) Identificar os povos indígenas que habitavam o
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para a formação do Brasil:
os grupos
indígenas, a presença
portuguesa e a diáspora
forçada dos africanos
Os processos migratórios
do final do século XIX e
início do século XX no
Brasil
As dinâmicas internas de
migração no Brasil a partir
dos anos 1960

populacionais e suas contribuições
para a formação da sociedade
brasileira.

Os processos migratórios
para a formação do Brasil:
os grupos
indígenas, a presença
portuguesa e a diáspora
forçada dos africanos
Os processos migratórios
do final do século XIX e
início do século XX no
Brasil
As dinâmicas internas de
migração no Brasil a partir
dos anos 1960

(EF04HI11) Analisar, na sociedade
em que vive, a existência ou não de
mudanças associadas à migração
(interna e internacional).

território onde hoje é o Rio Grande do Sul, sua identidade cultural
e linguística, com outros povos indígenas e sua correlação com
as tradições arqueológicas líticas e cerâmicas presentes na
Bacia do Rio da Prata.
(EF04HI10RS-2) Identificar as presenças portuguesa e
espanhola nos processos de conquista, bem como as
colonizações lagunista, açoriana, paulista, alemã, italiana e
eslava e seus impactos para as sociedades indígenas (saúde,
cultura, costumes, religião, etc.).
(EF04HI10RS-3) Identificar a contribuição dos africanos para a
formação da sociedade local, para a economia e a cultura do Rio
Grande do Sul nos séculos XVIII, XIX, XX e XXI.
(EF04HI10RS-4) Identificar diferentes fluxos populacionais,
considerando a diversidade e a origem cultural dos imigrantes,
indígenas e africanos, compreendendo suas contribuições para a
formação da sociedade rio- grandense e também suas
especificidades étnicas e culturais.
(EF04HI10RS-5) Valorizar e destacar as contribuições dos povos
indígenas (missões, pampa e planalto), povos europeus
(imigrantes açorianos, alemães e italianos) e africanos e
miscigenados no movimento de colonização do Estado do Rio
Grande do Sul, principalmente nos aspectos socioeconômicos,
histórico e cultural, reconhecendo a multiplicidade étnica da
sociedade.
(EF04HI11RS-1) Observar a presença ou não de imigrantes e/ou
migrantes em sua cidade ou região na atualidade, buscando
conhecer sua cultura e os motivos de seu movimento migratório.

5ºANO
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Povos e
culturas: meu
lugar no mundo
e meu grupo
social

O que forma um povo: do
nomadismo aos primeiros
povos sedentarizados

(EF05HI01) Identificar os processos
de formação das culturas e dos povos,
relacionando-os com o espaço
geográfico ocupado.

As formas de organização
social e política: a noção de
Estado

(EF05HI02) Identificar os mecanismos
de organização do poder político com
vistas à compreensão da ideia de
Estado e/ou de outras formas de
ordenação social.

O papel das religiões e da
cultura para a formação
dos povos antigos

(EF05HI03) Analisar o papel das
culturas e das religiões na composição
identitária dos povos antigos.

(EF05HI01RS-1) Reconhecer e analisar a história e a diversidade
cultural dos povos indígenas que habitavam o território gaúcho
anterior e contemporaneamente à colonização europeia.
(EF05HI01RS-2) Conhecer e analisar a influência dos diferentes
povos que colonizaram as terras do Rio Grande do Sul,
percebendo suas contribuições nas mais diversas esferas da vida
e da cultura (arquitetura, arte, economia, religião, educação,
tecnologia etc.).
(EF05HI01RS-3) Conhecer as disputas dos territórios do Rio
Grande do Sul entre portugueses e espanhóis e a luta dos povos
indígenas em defesa das terras.
(EF05HI02RS-1) Compreender a importância do sesenvolvimento
das formas de governo para a organização da sociedade,
percebendo que a vida em sociedade exige regras de convivência,
respeito à democracia e aos direitos humanos.
(EF05HI02RS-2) Analisar o conceito de Estado, enquanto ente
jurídico/abstrato da sociedade.
(EF05HI02RS-3) Compreender a importância da política para a
organização da sociedade, percebendo o valor da participação
cidadã.
(EF05HI02RS-4) Reconhecer papel dos poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário na sociedade brasileira e identificar a sua
influência no seu dia a dia.
(EF05HI02RS-5) Esclarecer o que são impostos e tributos,
discutindo sua importância para a organização da sociedade,
financiando os serviços públicos de qualidade.
(EF05HI02RS-6) Compreender e discutir os problemas sociais que
resultam da sonegação de impostos e da corrupção
político/administrativa.
(EF05HI03RS-1) Compreender que a religião é a primeira forma
de ciência e filosofia da humanidade.
(EF05HI03RS-2) Conhecer as diferentes formas de
espiritualidade e de religiosidade dos povos indígenas
(xamanismo), de matriz africana (candomblé, umbanda,
batuque), de origem europeia (catolicismo, protestantismos,
kardecismo) ou orientais (islamismo, judaísmo, budismo,
hinduísmo), como expressões da diversidade cultural humana.
(EF05HI03RS-2) Valorizar o papel das mais diferentes
manifestações religiosas na formação da identidade dos
indivíduos, das coletividades e de seu sentido de vida.
(EF05HI03RS-3) Conhecer e diferenciar os tipos de religiões:
animistas, panteístas, politeístas, monoteístas etc.
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Registros

Cidadania, diversidade
cultural e respeito às
diferenças sociais, culturais
e históricas

(EF05HI04) Associar a noção de
cidadania com os princípios de respeito
à diversidade, à pluralidade e aos
direitos humanos.

Cidadania, diversidade
cultural e respeito às
diferenças sociais,
culturais e históricas

(EF05HI05) Associar o conceito de
cidadania à conquista de
direitos dos povos e
das
sociedades, compreendendo-o como
conquista histórica.

(EF05HI06) Comparar o uso de
daAs
história:
tradições
linguagens
orais e a
e culturas
valorização da memória
diferentes linguagens e tecnologias no
processo de comunicação e avaliar
O surgimento da escrita e a
os significados sociais, políticos e
noção de
fonte para a transmissão de culturais atribuídos a elas.
saberes, culturas e histórias

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

(EF05HI07)
Identificar os
processos de produção,
hierarquização e difusão dos marcos
de memória e discutir a presença e/ou
a ausência de diferentes grupos que
compõem a sociedade
na
nomeação desses marcos de
memória.

(EF05HI04RS-1) Compreender as relações sociais ao longo do
tempo, percebendo como as diferentes pessoas e grupos sociais
se envolvem em relações de poder, estudando conceitos, como
escravidão, liberdade, autoridade, governo, trabalho, liderança,
etc..
(EF05HI04RS-2) Distinguir as diferenças e as similaridades que
envolvem os sujeitos, valorizando os direitos humanos e o
respeito à diversidade.
(EF05HI04RS-3) Compreender que a cidadania é a condição de
quem vive em sociedade como participante dela, por isso tem
direitos e deveres.
(EF05HI05RS-1) Compreender a relação entre direitos e
deveres, bem como os limites entre liberdade e responsabilidade.
(EF05HI05RS-2) Identificar que a cidadania é a soma de
conquistas cotidianas, na forma da lei, de reparações a injustiças
sociais, civis e políticas (conquista do voto feminino, lei que
criminaliza preconceito de raça e de cor, Lei Maria da Penha,
entre outras).
(EF05HI06RS-1) Conhecer e comparar as tecnologias de
comunicação de outros tempos com as da atualidade.
(EF05HI06RS-2) Observar o poder de difusão de informações e
ideias por meio da mídia, percebendo o uso da propaganda e da
publicidade como meio de formar opiniões e desejos de
consumo.
(EF05HI06RS-3) Entender o papel da educação para a
construção do pensamento crítico e autônomo.
(EF05HI07RS-1) Discutir a presença dos diferentes grupos que
compõem a sociedade rio-grandense (europeus, indígenas e
africanos), no que diz respeito à produção e à difusão da
memória através da tradição oral.
(EF05HI07RS-2) Perceber que os marcos e registros da história
foram produzidos e difundidos por um grupo social dominante e
que, por isso, podem ser ou não representativos de todos os
grupos que compõem a sociedade.
(EF05HI07RS-3) Perceber que a escrita (ou o documento escrito)
não é a única fonte da História, e a reconstituição do passado
dos diversos grupos que compõem a sociedade pode ser feita
por meio de outros tipos de fontes, como relatos orais, lendas,
rituais, formas de saber e fazer, objetos, fotos e construções.

O papel da
mulher em
nosso
município
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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

(EF05HI08) Identificar formas de
marcação da passagem do tempo em
distintas sociedades, incluindo os
povos indígenas originários e os
povos africanos.

As tradições orais e a
valorização da memória
O surgimento da escrita e
a noção de fonte para a
transmissão de saberes,
culturas e histórias

(EF05HI09) Comparar pontos de vista
sobre temas que impactam a vida
cotidiana no tempo presente, por meio
do acesso a diferentes fontes,
incluindo orais.

Os patrimônios materiais
e imateriais da
humanidade

(EF05HI10) Inventariar os patrimônios
materiais e imateriais da humanidade
e analisar mudanças e permanências
desses patrimônios ao longo do
tempo.

(EF05HI08RS-1) Conhecer e transcrever os conceitos de tempo.
(EF05HI08RS-2) Compreender a marcação do tempo como
anterior à invenção do relógio e dos calendários, e que todos os
grupos humanos criaram uma forma de registrar o tempo, a partir
de mudanças observadas na natureza (estações, calendários
solares e lunares, solstícios e equinócios, observatórios
astronômicos).
(EF05HI08RS-3) Compreender como o ritmo da natureza
interfere no modo de vida das comunidades indígenas e
quilombolas, a partir de suas interpretações dos ciclos da
natureza.
(EF05HI09RS-1) Analisar notícias do dia a dia pelo ponto de vista
histórico, discutindo eventos do passado que contribuíram para a
sua ocorrência.
(EF05HI09RS-2) Compreender o fenômeno causa-efeito,
observando atitudes de seu dia a dia e as consequências delas
para a sua história individual e para o coletivo.
(EF05HI09RS-3) Refletir criticamente sobre como tornar-se
protagonista de sua própria história, assumindo um
comportamento cidadão e proativo, cuidando de si mesmo, dos
outros e do meio ambiente.
(EF05HI09RS-4) Fortalecer o diálogo como forma de resolver
conflitos.
(EF05HI09RS-5) Discutir e problematizar sobre a importância da
escrita como fonte e registro da história (fake news e
cyberbullying).
(EF05HI10RS-1) Listar os patrimônios históricos mais conhecidos
de sua cidade e de sua região, observando o significado de cada
um para a preservação da memória.
(EF05HI10RS-2) Compreender o significado de patrimônio
histórico imaterial, relacionando com elementos do imaginário
local.

Saberes e
histórias
contadas na
família e
comunidade

13. . GEOGRAFIA
A Geografia tem como principal objeto de estudo a coletividade por meio do espaço, que resulta das relações que as distintas
sociedades estabelecem com a natureza ao longo da história, considerando as dimensões política, econômica, social e cultural.
Para o ensino de Geografia devemos construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias e pontos
de vista que promovam a consciência socioambiental e respeito à diversidade e ao outro.
Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, os estudos da Geografia devem enfocar a existência dos elementos da natureza e suas
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transformações advindas das ações dos indivíduos e dos grupos sociais considerando, sobretudo, a paisagem local, o lugar e o espaço vivido
pelos alunos, bem como a identificação e diferenciação de espaços no campo e na cidade, noções de distância e localização e o
estabelecimento de semelhanças e diferenças entre os elementos naturais. É neste ciclo que deverá ocorrer o processo de alfabetização
geográfica e cartográfica dos alunos.
Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, consolida-se o processo de alfabetização geográfica e cartográfica. Também se desenvolvem
os conceitos de região e território, comparando a organização e produção do espaço do Brasil e do mundo. Reforça-se ainda os conceitos e
categorias de lugar, paisagem, região, escala geográfica, globalização, sociedade, natureza, dentre outros, tão relevantes para a compreensão
da realidade local e global.
A Geografia ainda vincula-se a uma reflexão pedagógica que diz respeito às necessidades de seu tempo histórico, às transformações
sofridas pela sociedade na pós-modernidade e à necessidade de dar conta da pluralidade de interesses e diversidade de nosso educando
consolidando os conhecimentos do sujeito e seu lugar no mundo, pensamento espacial, natureza, ambientes, qualidade de vida e formas de
representação.

ENSINO FUNDAMENTAL 1º e 2º ANO
COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA
1ºANO
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES BNCC

HABILIDADES RS

Habilidades
Paraíso do
Sul
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O sujeito e seu
lugar no
mundo

O modo de vida
das crianças em
diferentes
lugares

(EF01GE01) Descrever
características observadas de
seus lugares de vivência (moradia,
escola etc.) e identificar
semelhanças e diferenças entre
esses lugares.

(EF01GE02) Identificar
semelhanças e diferenças entre
jogos e brincadeiras de diferentes
épocas e lugares.

Situações de
convívio

Conexões

Mundo

e escalas
Ciclos
naturais e
a vida cotidiana

Diferentes tipos
do trabalho
de trabalho
existentes no seu
dia a dia

(EF01GE03) Identificar e relatar
em
semelhanças
diferentes lugares
e diferenças de uso
dos espaços públicos (praças,
parques) para o lazer e diferentes
manifestações.

(EF01GE01RS-1) Perceber semelhanças (traços comuns) e diferenças (traços
únicos) nas feições de crianças de diferentes lugares e origens.
(EF01GE01RS-2) Listar atributos (sugerindo usos e funções) dos lugares
presentes em seus percursos.
(EF01GE01RS-3) Identificar e oralizar elementos naturais e elementos
construídos pelos humanos em seus percursos, quantificando-os e atribuindo
significado às descobertas.
(EF01GE01RS-4) Expressar atributos únicos e comuns em paisagens de
diferentes lugares.

Debater
como vivem
nossas
crianças de
Paraíso do
Sul

(EF01GE02RS-1) Compreender regras como necessidades pessoais e mútuas,
demonstrando noções éticas e de respeito às diversidades.
(EF01GE02RS-2) Manifestar temperança e sensibilidade em interações.
(EF01GE02RS-3) Refletir e reconhecer formas, texturas, cores, entre outros
atributos.
(EF01GE02RS-4) Identificar em brinquedos e jogos a tipologia e procedência
dos materiais.
(EF01GE03RS-1) Observar e ilustrar a infraestrutura dos espaços de uso
coletivo, inferindo significado e funcionalidade.
(EF01GE03RS-2) Identificar e refletir sobre distorções em espaços públicos
como local de moradia, depredação e outras situações-problema.
(EF01GE03RS-3) Traduzir a dimensão estética das paisagens.

(EF01GE04) Discutir e elaborar,
coletivamente, regras de convívio
em diferentes espaços (sala de
aula, escola etc.).

(EF01GE04RS-1) Compreender a necessidade de regramentos.
(EF01GE04RS-2) Identificar regras relacionando-as aos modos de ser e de
estar das pessoas, em diferentes ambientes.
(EF01GE04RS-3) Reconhecer seu papel e do outro como partes dinâmicas de
diferentes grupos sociais, sem dissociá-los.
(EF01GE04RS-4) Respeitar e demonstrar responsabilidade no uso de bens
presentes e serviços usufruídos em seus espaços de circulação e vivência.

(EF01GE05) Observar e
descrever ritmos naturais (dia e
noite, variação de temperatura e
umidade etc.) em diferentes
escalas espaciais e temporais,
comparando a sua realidade com
outras.

(EF01GE05RS-1) Perceber e ilustrar, em diferentes momentos do dia, as
mudanças nos elementos que compõem o tempo.
(EF01GE05RS-2) Observar, categorizar, ordenar e quantificar variáveis naturais
presentes num dia e numa sequência de dias.
(EF01GE05RS-3) Conhecer os movimentos terrestres de rotação e translação.
(EF01GE05RS-4) Explicar, a partir de suas observações e experimentações, os
ritmos das temporalidades (estações do ano, por exemplo) da natureza.

(EF01GE06) Descrever e
comparar diferentes tipos de
moradia ou objetos de uso
cotidiano (brinquedos, roupas,
mobiliários), considerando técnicas

(EF01GE06RS-1) Estabelecer relações entre objetos de uso diário e comum
com as fontes possíveis de origem de matérias-primas, identificando-as no seu
espaço de vivência.
(EF01GE06RS-2) Identificar habitações humanas e materiais empregados em
suas edificações (moradias indígenas, palafitas, subúrbios, favelas, prédios

Regras

de

convívio

na

Escola
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Formas

Natureza,
ambientes

de representação
Pontos
de
referência

e materiais utilizados em sua
produção.

etc.).
(EF01GE06RS-3) Observar espaço compreendendo as formas naturais de
abrigo dos animais e materiais que os compõem.

(EF01GE07) Descrever atividades
de trabalho relacionadas com o
dia a dia da sua comunidade.

(EF01GE07RS-1) Reconhecer que o trabalho, em suas diversas formas, é a
garantia para o autodesenvolvimento e da vida.
(EF01GE07RS-2) Distinguir formas de produção e de trabalho, entre espaços
urbanos e rurais.

(EF01GE08)
e pensamento
Criar mapas
espacial
mentais
e desenhos com base em
itinerários, contos literários,
histórias inventadas e
brincadeiras.

(EF01GE08RS-1) Identificar e representar objetos, explorando-os a partir de
experiências sensoriais e visuais.

(EF01GE09) Elaborar e utilizar
mapas simples para localizar
elementos do local de vivência,
considerando referenciais
espaciais (frente e atrás, esquerda
e direita, em cima e embaixo,
dentro e fora) e tendo o corpo
como referência.

(EF01GE09RS-1) Desenvolver noções de distância (longe, perto, grande,
pequeno etc.).
(EF01GE09RS-2) Demonstrar noções básicas de posição, localização,
orientação, limites e fronteiras.

(EF01GE10) Descrever
Condições de
e qualidade
de vida
vida
nos lugares
características mais marcantes de
de vivência
seus lugares de vivência
relacionadas aos ritmos da
natureza (chuva, vento, calor etc.).
(EF01GE11) Associar mudanças
de vestuário e hábitos alimentares
em sua comunidade ao longo do
ano, decorrentes da variação de
temperatura e umidade no
ambiente.

(EF01GE10RS-1) Representar as paisagens do seu cotidiano em momentos
diferentes do dia, reforçando as principais mudanças sofridas nos e pelos
elementos representados.
(EF01GE10RS-2) Identificar mudanças pontuais presentes em uma mesma
paisagem ao longo do tempo.
(EF01GE11RS-1) Associar os tipos de vestimenta às partes adequadas do
corpo, de acordo com as condições do tempo durante um dia e ao longo de um
ano.
(EF01GE11RS-2) Identificar a procedência/origem geográfica de
hortifrutigranjeiros, associando-os à oferta e à qualidade, no período de um ano.
2ºANO
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O sujeito e seu
lugar no
mundo

Conexões

Convivência e
interações entre
pessoas

(EF02GE01) Descrever a história
das migrações no bairro ou
na
comunidade
comunidade
em que vive.

(EF02GE01RS-1) Compreender a si mesmo e os outros como pessoas em
permanente transformação, demonstrando entendimento na relação com
hábitos saudáveis e atitudes positivas.
(EF02GE01RS-3) Reconhecer povos autóctones, imigrantes e emigrantes,
observando miscigenação e cultura.
(EF02GE01RS-2) Sugerir motivações para os movimentos humanos e as
consequências/impactos sobre os lugares de partida e de chegada.
(EF02GE01RS-4) Conhecer povos do mundo e culturas migrantes que levam
suas moradias consigo.
(EF02GE01RS-5) Relacionar sobrenomes a origens e a procedências
espaciais.

(EF02GE02) Comparar costumes
e tradições de diferentes
populações inseridas no bairro ou
comunidade em que vive,
reconhecendo a importância do
respeito às diferenças.

(EF02GE02RS-1) Conhecer os costumes e as tradições da sua família para
compreender o conceito de cultura.

Riscos e
cuidados nos
meios de
transporte e de
comunicação

(EF02GE03) Comparar diferentes
meios de transporte e de
comunicação, indicando o seu
papel na conexão entre lugares e
discutir os riscos para a vida e
para o ambiente e seu uso
responsável.

(EF02GE03RS-1) Reconhecer o uso responsável dos meios de transporte e das
novas tecnologias de comunicação.
(EF02GE03RS-2) Identificar os modais de transporte e seus fins, que se
destacam no seu espaço de vivência em razão de suas particularidades.
(EF02GE03RS-3) Comparar as formas e os meios de transporte e de
comunicação empregados nos processos de construção do seu espaço vivido e
de aproximação das pessoas em diferentes tempos.
(EF02GE03RS-4) Conhecer e respeitar as leis e sinais de trânsito.
(EF02GE04RS-5) Conhecer novas soluções de transporte e relacionar seus
impactos na dinâmica da vida e no meio ambiente local, e em outras realidades
escalares.

e Escalas da
Experiências
comunidade no
tempo e no
espaço

(EF02GE04) Reconhecer
semelhanças e diferenças nos
hábitos, nas relações com a
natureza e no modo de viver de
pessoas em diferentes lugares.

(EF02GE04RS-1) Identificar, na diversidade de hábitos e de costumes
elencados pelos seus pares, experimentados em trocas durante situações de
convívio, a representação das diversidades e multiplicidades culturais da
sociedade, compreendendo-as como elemento de fortalecimento e aproximação
de pessoas, povos e territórios.
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Mundo

Formas

Mudanças

(EF02GE05)
Analisar mudanças e
e Permanências
permanências, comparando
imagens de um mesmo lugar em
diferentes tempos.

(EF02GE05RS-1) Relacionar compromissos e responsabilidades em diferentes
momentos da vida.
(EF02GE05RS-2) Elaborar noções sobre parte, todo e contiguidade, a partir dos
elementos naturais e humanizados presentes em seus espaços de vivência.
(EF02GE05RS-3) Elaborar, de modo elementar, a construção do pensar
científico (reflexão, hipóteses, possibilidades etc.), para compreensão de
fenômenos e de situações geográficas do seu lugar de vivência.
(EF02GE05RS-4) Reconhecer recursos tecnológicos empregados em
diferentes tempos, lugares e culturas.
(EF02GE05RS-5) Demonstrar compreensão de medidas de tempo, suas
permanências e mutabilidades (anterioridade, posterioridade e simultaneidade).

do
Trabalho
Tipos
de trabalho
em lugares e
tempos
diferentes

(EF02GE06) Relacionar o dia e a
noite a diferentes tipos de
atividades sociais (horário escolar,
comercial, sono etc.).

(EF02GE06RS-1) Reconhecer outras dinâmicas de organização e distribuição
de tarefas e condutas no tempo (tempo que não para cidades que não
dormem).
(EF02GE06RS-2) Compreender a relação e a influência da ação do homem
sobre o meio, e o meio condicionando determinadas ações humanas.

(EF02GE07) Descrever as
atividades extrativas (minerais,
agropecuárias e industriais) de
diferentes lugares, identificando
os impactos ambientais.

(EF02GE07RS-1) Reconhecer, em objetos de uso comum e alimentos do
cotidiano, elementos pertencentes à natureza vegetal, à animal e à mineral dos
produtos.
(EF02GE07RS-2) Associar trabalhos e técnicas realizados/empregados na
exploração de recursos de ordem animal, vegetal e mineral da natureza a
possíveis impactos ambientais e danos à saúde humana.
(EF02GE07RS-3) Conhecer e ilustrar o processo de extração, cultivo ou criação
até o uso ou consumo de produtos presentes em seu cotidiano (alimentos,
jogos, vestimentas etc.).

de Representação e(EF02GE08)
PensamentoIdentificar
Espaciale elaborar
Localização,
orientação
diferentes
e representação
formasespacial
de
representação (desenhos, mapas
mentais, maquetes) para
representar componentes da
paisagem dos lugares de vivência.

(EF02GE08RS-1) Representar objetos em diferentes tamanhos (escalas), a
partir de diferentes pontos de vista.
(EF02GE08RS-2) Produzir linguagem simbólica (códigos, legendas, cores,
símbolos etc.), atribuindo-lhe significados, de forma a aplicá-la em suas
elaborações cartográficas.

(EF02GE09) Identificar objetos e
lugares de vivência (escola e
moradia) em imagens aéreas e
mapas (visão vertical) e
fotografias (visão oblíqua).

(EF02GE09RS-1) Identificar objetos e lugares de vivência em imagens aéreas,
mapas e fotografias, em representações próprias, em mapas físicos e digitais
(incluindo abordagem 2D e 3D).
(EF02GE09RS-2) Elaborar representações de objetos, reproduzindo-os de
diferentes pontos de vista (frente, de cima/alto e de lado).
(EF02GE09RS-3) Reconhecer a posição do sol (nascente, pino, poente), a
partir das projeções das sombras.

(EF02GE10) Aplicar princípios de
localização e posição de objetos
(referenciais espaciais, como

(EF02GE10RS-1) Realizar movimentos, demonstrando senso de orientação e
localização em imersões lúdicas.

150

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.
Natureza,
Ambientes
Qualidade

Os usos dos
e
recursos
de Vida solo e
naturais:
água no campo e
na cidade

(EF02GE11) Reconhecer a
importância do solo e da água
para a vida, identificando seus
diferentes usos (plantação e
extração de materiais, entre outras
possibilidades) e os impactos
desses usos no cotidiano da
cidade e do campo.

(EF01GE11RS-1) Conhecer conceitos que definam elementos da natureza
pertencentes ao universo hidrográfico (rios, lagos, bacia etc.), topográfico
(diferentes formas de relevo), atmosférico (clima, tempo, elementos etc.), bem
como da flora e da fauna.
(EF02GE11RS-2) Formular hipóteses e elaborar respostas para as condições
reais das paisagens com as quais interage.
(EF02GE11RS-3) Demonstrar sensibilidade ambiental e responsabilidade
social, a partir de hábitos simples e protagonismos diários nos seus espaços de
vivência.
(EF02GE11RS-4) Reconhecer a influência dos fatores naturais para o
desenvolvimento da vida.

ENSINO FUNDAMENTAL: 3º AO 5ªANO
COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA
3ºANO
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

O sujeito e seu
lugar no
mundo

A cidade e o
campo:
aproximações e
diferenças

HABILIDADES BNCC

HABILIDADES RS

(EF03GE01) Identificar e
comparar aspectos culturais dos
grupos sociais de seus lugares de
vivência (origens da comunidade
local), seja na cidade, seja no
campo.

(EF03GE01RS-1) Elaborar noção conceitual sobre “Cultura”, a partir de
identidades presentes em diferentes lugares, compreendendo-as como um todo
conexo e articulado, respeitando as diversidades.
(EF03GE01RS-2) Reconhecer sua identidade pessoal e de outras crianças,
inferindo possibilidades quanto a suas condições sociais e manifestações
culturais.
(EF03GE01RS-3) Compreender manifestações culturais como construção de
identidades coletivas.

(EF03GE02) Identificar, em seus
lugares de vivência, marcas de
contribuição cultural e econômica
de grupos de diferentes origens.

(EF03GE02RS-1) Manifestar impressões sobre leituras do espaço (vivido ou
representado), inferindo possibilidades sobre as necessidades e o modo de vida
daqueles que lá habitam e o constroem (elaborando sentidos).
(EF03GE02RS-2) Reconhecer a si mesmo e aos outros como agentes em
transformação permanente, suas necessidades e modo de vida.
(EF03GE02RS-3) Compreender a sociedade sob o ponto de vista da
diversidade, reconhecendo as contribuições dos diferentes grupos sociais,
respeitando-os em suas particularidades.

Habilidades
Paraíso do
Sul
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Conexões e
Escalas

Paisagens
naturais
antrópicas

Mundo

do
Trabalho
Matéria-prima

(EF03GE03) Reconhecer os
diferentes modos de vida de
povos e comunidades tradicionais
em distintos lugares.

(EF03GE03RS-1) Conhecer a sociodiversidade da matriz social gaúcha e
brasileira.
(EF03GE03RS-2) Conhecer comunidades tradicionais do Rio Grande do Sul
(indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais da pampa entre outros) e do
Brasil (ciganos, cipozeiros, caatingueiros, sertanejos, seringueiros,
marisqueiros, ilhéus, pantaneiros, catadores, entre outros).
(EF03GE03RS-3) Registrar a organização social, a ocupação, além de lutas,
conflitos que vivenciam etc., e usos de territórios ocupados por povos
tradicionais.
(EF03GE03RS-4) Conhecer e discutir as políticas nacionais de acolhimento das
demandas de povos tradicionais.
(EF03GE03RS-5) Perceber a pobreza e a desigualdade como um fenômeno
mundial, identificando como se manifestam no território gaúcho e nacional, e as
formas que assumem em territórios ocupados por comunidades tradicionais.

(EF03GE04) Explicar como os
processos
e
naturais e históricos
ematuam
transformação
na produção e na mudança
das paisagens naturais e
antrópicas nos seus lugares de
vivência, comparando-os com
outros lugares.

(EF03GE04RS-1) Identificar as principais formações naturais do Rio Grande do
Sul e de cada região brasileira, analisando as principais ocorrências e impactos
da ação humana sobre elas.
(EF03GE04RS-2) Reconhecer a relação entre sociedade e natureza,
compreendendo-a a partir da análise do espaço onde vive, em diferentes
tempos históricos.
(EF03GE04RS-3) Debater formas de atuação e de contribuição humana para a
preservação dos espaços de vivência.
(EF03GE04RS-4) Ponderar sobre situações de conflito que vivencia,
protagonizando experimentações de pertencimento aos desafios de ordem
diversa (sensibilidade ambiental, mobilidade espacial e social, acesso a bens e
serviços etc.).
(EF03GE04RS-5) Reconhecer noções de anterioridade, posteridade e
simultaneidade, causa e consequência, ritmo e ritmicidade em processos
naturais e humanos.
(EF03GE04RS-6) Comparar mudanças no clima e vegetação ao longo dos
anos.

(EF03GE05)
e indústria Identificar alimentos,
minerais e outros produtos
cultivados e extraídos da
natureza, comparando as
atividades de trabalho em
diferentes lugares.

(EF03GE05RS-1) Compreender sistemas e cadeias produtivas, a partir de
produtos e de bens de uso comum e diário.
(EF03GE05RS-2) Reconhecer o trabalho, em suas mais diversas
manifestações, como elemento preponderante nos processos de transformação
das paisagens e de sobrevivência.
(EF03GE05RS-3) Conhecer a vocação econômica do local onde vive, da cidade
onde mora, da região na qual está inserido e, de forma regionalizada, da
diversidade produtiva do Rio Grande do Sul.
(EF03GE05RS-4) Demonstrar compreensão entre trabalho, cadeias produtivas,
consumo e sistemas de comunicação e circulação de matérias- primas, produtos
e serviços, como elementos de integração entre lugares e pessoas.
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Formas

Natureza,
ambientes

de
representação
Representações
cartográficas

(EF03GE06)
e pensamento
Identificarespacial
e
interpretar imagens
bidimensionais e tridimensionais
em diferentes tipos de
representações cartográficas.

(EF03GE06RS-1) Elaborar representações cartográficas, revelando domínio na
transformação da realidade tridimensional (realidade vivida) para a
bidimensional (do papel ou novas tecnologias).
(EF03GE06RS-2) Abstrair e interpretar informações de fontes (tabelas, gráficos,
representações cartográficas, etc.) em que estão presentes uma ou duas
variáveis.
(EF03GE06RS-3) Elaborar representações de objetos, aplicando realidades
escalares variadas.

(EF03GE07) Reconhecer e
elaborar legendas com símbolos
de diversos tipos de
representações em diferentes
escalas cartográficas.

EF03GE07RS-1) Demonstrar sentido de orientação, direção e localização,
empregando, nessas construções, vocabulário geográfico apropriado.
(EF03GE07RS-2) Compreender e aplicar noções conceituais de centro e
periferia, limites e fronteiras, a partir dos contornos de representações
elaboradas e produzidas.

(EF03GE08) Relacionar a
Produção,
e qualidade de vida
circulação
produção
e consumo
de lixo doméstico ou da
escola aos problemas causados
pelo consumo excessivo e
construir propostas para o
consumo consciente,
considerando a ampliação de
hábitos de redução, reuso e
reciclagem/descarte de materiais
consumidos em casa, na escola
e/ou no entorno.
Impactos

Investigar os usos
das(EF03GE09)
atividades humanas
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.
(EF03GE10) Identificar os
cuidados necessários para
utilização da água na agricultura e
na geração de energia de modo a
garantir a manutenção do
provimento de água potável.

(EF03GE08RS-1) Conhecer as formas de intervenção no contingenciamento de
problemas ambientais locais, observando como essas práticas dialogam com as
soluções para problemas ambientais de maior envergadura.
(EF03GE08RS-2) Diagnosticar, nos ambientes de vivência, a origem e o destino
dos diferentes resíduos produzidos, elaborando, a partir das quantificações,
tabelas e gráficos.
(EF03GE08RS-3) Aplicar conceitos relativos aos 5 R's (repensar, reduzir,
recusar, reutilizar e reciclar) no seu cotidiano.
(EF03GE08RS-4) Identificar cuidados com a saúde e o bem-estar pessoal e
coletivo relacionados a medidas como separação do lixo, coleta seletiva e
serviços como tratamento de água e esgoto.
(EF03GE09RS-1) Identificar os ciclos naturais da água e os principais
mananciais.
(EF03GE09RS-2) Compreender a água como um bem natural e planetário, seu
acesso como uma propriedade social e sua negação como exercício de/para a
pobreza e vulnerabilidade, identificando como essa situação se materializa no
seu espaço de vivência.

(EF03GE10RS-1) Conhecer fontes potencialmente poluidoras da água.
(EF03GE10RS-2) Conhecer e testar estruturas de limpeza e purificação da
água de forma a elaborar diagnóstico e registros dos processos e resultados,
exercitando perfis científicos.
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(EF03GE11) Comparar impactos
das atividades econômicas
urbanas e rurais sobre o
ambiente físico natural, assim
como os riscos provenientes do
uso de ferramentas e máquinas.

(EF03GE11RS-1) Analisar os impactos do aumento populacional e da
modernização ao meio ambiente.
(EF03GE11RS-2) Conhecer práticas rurais de produção predatórias
relacionando-as aos impactos sobre o meio (desmatamento, erosão,
desertificação etc.).
(EF03GE11RS-3) Identificar as semelhanças e as diferenças entre os modos de
ser e de estar nas áreas urbanas (reconhecendo os seus diversos territórios e
realidades escalares) e rurais, aferindo relação com situações-problema desses
cotidianos e a relação com o todo espacial.
(EF03GE11RS-4) Debater sobre progresso e desenvolvimento.
(EF03GE11RS-5) Perceber quais problemas locais provenientes das interações
entre campo e cidade não se restringem à escala do espaço vivido.
4° ANO

O sujeito e seu
lugar no
mundo

Território e
diversidade
cultural

(EF04GE01) Selecionar, em
seus lugares de vivência e em
suas histórias familiares e/ou da
comunidade, elementos de
distintas culturas (indígenas,
afro- brasileiras, de outras
regiões do país, latinoamericanas, europeias,
asiáticas etc.), valorizando o
que é próprio em cada uma
delas e sua contribuição para a
formação da cultura local,
regional e brasileira.

Processos
Migratórios

(EF04GE02) Descrever processos
nomigratórios
Brasil
e suas contribuições
para a formação da sociedade
brasileira.

(EF04GE01RS-1) Reunir e analisar elementos formadores da cultura gaúcha e
brasileira, provenientes de grupos éticos autóctones e imigrantes (de culturas da
América e de outros continentes).
(EF04GE01RS-2) Descrever a cultura dos povos que contribuíram e continuam
atuando para a permanente construção do seu espaço vivido e de seu entorno.
(EF04GE01RS-3) Identificar, reconhecer e valorizar a diversidade e a
pluralidade social, a partir do reconhecimento das tradições e das contribuições
folclóricas de cada grupo social onde vive, no Rio Grande do Sul e do Brasil.
(EF04GE01RS-4) Reconhecer e respeitar as diferenças individuais de etnia,
sexo, idade e condição social.

Formação
étnica e
cultural do
Municipio

(EF04GE02RS-1) Reconhecer os fluxos migratórios que atuaram na
composição social, na construção da caracterização econômica, na
implementação do território do Estado do Rio Grande do Sul.
(EF04GE02RS-2) Identificar, a partir da construção da sua própria genealogia,
elementos para a compreensão dos processos históricos de formação da
sociedade local, regional e brasileira.
(EF04GE02RS-3) Elaborar tabelas e gráficos para compreensão dos processos
migratórios que deram origem à sociedade brasileira, verificando a veracidade
das fontes.
(EF04GE02RS-4) Ressignificar diferentes experiências culturais diversificando
formas de expressão.
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Instâncias do
poder público e
canais
participação
social

Conexões e
escalas

(EF04GE03) Distinguir funções e
papéis dos órgãos do poder
de
público municipal e canais de
participação social na gestão do
Município, incluindo a Câmara de
Vereadores e Conselhos
Municipais.

(EF04GE03RS-1) Compreender o espaço escolar como um território e como
uma sociedade, sua organização, regras, papéis e funcionalidades, percebendo
a importância de sua participação nos processos de cidadania e democracia.
(EF04GE03RS-2) Conhecer as formas e os processos de acesso aos cargos e
ocupações públicas, bem como demonstrar compreensão sobre o papel dos
cidadãos na gestão pública.
(EF04GE03RS-3) Identificar aspectos da organização administrativa e política
do local e município em que vive.

Origem e
peculiarida-

Posição
geográfica do
RS

Relação
campo e
cidade

(EF04GE04) Reconhecer
especificidades e analisar a
interdependência do campo e da
cidade, considerando fluxos
econômicos, de informações, de
ideias e de pessoas.

(EF04GE04RS-1) Identificar osespaços pertencentes a uma cidade,
historicizando-os e descrevendo seus papéis e funções, para compreender seus
fluxos, conexões e interdependências.
(EF04GE04RS-2)Compreender produtos e seus sistemas e locais de produção
e circulação, descrevendo as trocas entre campo-cidade-campo (circuitos
produtivos).
(EF04GE04RS-3) Perceber relações e impactos entre o poder das mídias e das
novas tecnologias sobre o modo de ser e estar em diferentes territórios.

Unidades
políticoadministrativas
do Brasil

(EF04GE05) Distinguir unidades
político- administrativas oficiais
nacionais (Distrito, Município,
Unidade da Federação e grande
região), suas fronteiras e sua
hierarquia, localizando seus
lugares de vivência.

(EF04GE05RS-1) Apropriar-se do sentido básico das diferentes formas de
regionalização dos espaços e territórios, conhecendo a organização e o sentido
político-administrativo dos Bairros, dos Municípios, dos Estados, do Distrito
Federal e das Regiões do país.
(EF04GE05RS-2) Conhecer dados oficiais sobre o lugar onde vive (físicos e
naturais, político-administrativos, populacionais, de situações conflito, etc.),
atentando-se para as fontes.
(EF04GE05RS-3) Ler o espaço geográfico de forma crítica, por meio de
categorias como lugar, território, paisagem e região.
(EF04GE05RS-4) Descrever a organização do território hierarquizada em níveis
local, regional e nacional.

Territórios

Mundo do
trabalho

Trabalho no
campo e na
cidade

(EF04GE06) Identificar e
descrever territórios étnicoculturais existentes no Brasil, tais
como terras indígenas e de
comunidades remanescentes de
quilombos, reconhecendo a
legitimidade da demarcação
desses territórios.

(EF04GE06RS-1) Reconhecer o território como lugar de lutas sociais, a partir da
realidade de diferentes grupos no processo de construção histórica do Rio
Grande do Sul e do Brasil.
(EF04GE06RS-2) Conhecer e discutir as políticas nacionais de acolhimento das
demandas de diferentes realidades étnico-sociais.

(EF04GE07) Comparar as
características do trabalho no
campo e na cidade.

(EF04GE07-1) Reconhecer o papel e a aplicação das novas tecnologias nos
processos de produção, identificando suas manifestações no território
discorrendo sobre o mundo do trabalho, da circulação de produtos, de pessoas
e de informações.

des da
comunidade
Em que a
escola esta
Inserida.

Pontos
turisticos
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Produção,
circulação e
consumo

Formas

de
representação de
(EF04GE09)
e pensamento
Utilizar asespacial
direções
Sistema
orientação
cardeais na localização de
componentes físicos e humanos
nas paisagens rurais e urbanas.

Elementos
constitutivos dos
mapas

Natureza,
ambientes

(EF04GE08) Descrever e discutir
o processo de produção
(transformação de matériasprimas) circulação e consumo de
diferentes produtos.

(EF04GE10) Comparar tipos
variados de mapas, identificando
suas características,
elaboradores, finalidades,
diferenças e semelhanças.

(EF04GE11) Identificar as
Conservação e
e qualidade de vida
degradação
características
da natureza 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.

(EF04GE08RS-1) Reconhecer os passos para a transformação da matériaprima em produção de bens e alimentos, tais como: o papel das fábricas, das
indústrias e da produção em geral.
(EF04GE08RS-2) Conhecer o histórico do desenvolvimento econômico do seu
município, reconhecendo sua vocação econômica e realidades produtivas
atuais.
(EF04GE08RS-3) Analisar tabelas e formular gráficos, contendo uma ou duas
variáveis, tratando de números relativos à produção, comércio e circulação de
produtos.

Asapectos
econômicos
do municipio

(EF04GE09RS-1) Compreender posição absoluta e relativa, a partir da
problematização de questões cotidianas, de forma a empregar motivos
relacionados à topografia ou à posição estratégica de cidades, estados ou
países.
(EF04GE09RS-2) Desenvolver e apropriar-se das redes de coordenadas
geográficas, a partir de exercícios, jogos e experimentações básicas.
(EF04GE10RS-1) Identificar a realidade do município em diferentes tipos de
representações, inferindo sentido e conexão entre as temáticas.
(EF04GE10RS-2) Demonstrar noções sobre orientação e pontos de referência,
título, legenda e escala básica, símbolos e outros sinais gráficos, a partir da
análise de diferentes representações cartográficas.
(EF04GE11RS-1) Descrever elementos naturais característicos do território
vivido e do Rio Grande do Sul, reconhecendo as principais paisagens naturais e
os elementos que as compõem.
(EF04GE11RS-2) Compreender a paisagem natural a partir das zonas térmicas.
(EF04GE11RS-3) Demonstrar compreensão da realidade espacial vivida e dos
agentes atuantes como ponto de partida para a compreensão de como essa
realidade local se relaciona com contextos geográficos e espaciais mais
amplos, aprofundando a noção de unidade.
5° ANO

O sujeito e seu
lugar no
mundo

Dinâmica
populacional

(EF05GE01) Descrever e analisar
dinâmicas populacionais na
Unidade da Federação em que
vive, estabelecendo relações entre
migrações e condições de
infraestrutura.

(EF05GE01RS-1) Atribuir sentido aos movimentos humanos, a partir de relatos
sobre as dinâmicas de deslocamento presentes nas histórias de vida de seus
pares e de suas famílias.
(EF05GE01RS-2) Desenvolver noções conceituais sobre o crescimento
populacional, a partir do domínio de variáveis, como taxas de natalidade,
índices de mortalidade e fluxos migratórios.
(EF05GE01RS-3) Caracterizar os fluxos migratórios no território gaúcho e
nacional como fundamentos para compreensão da formação do povo regional e
brasileiro.
(EF05GE01RS-4) Interpretar, a partir da coleta de dados expressa em gráficos
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e tabelas, a realidade vivida, evidenciada por indicadores socioeconômicos do
município, atribuindo sentido a eles.

Conexões

Diferenças
étnico- raciais e
étnico- culturais
e desigualdades
sociais

(EF05GE02) Identificar diferenças
étnico-raciais e étnico-culturais e
desigualdades sociais entre
grupos em diferentes territórios.

(EF05GE02RS-1) Associar as desigualdades e a mobilidade social no Brasil ao
processo histórico de formação do território nacional.
(EF05GE02RS-2) Compreender educação, saúde, produção e acesso a bens e
serviços como direitos e garantias de qualidade de vida.
(EF05GE02RS-3) Manifestar posição e elaborações sobre as diferenças e
desigualdades sociais por meio da linguagem verbal, textual, corporal e
artística, utilizando imagens e plataformas diversas (vídeos, desenhos,
quadrinhos, blogs, etc.).
(EF05GE02RS-4) Descrever e analisar a composição da população brasileira e
gaúcha, caracterizando quanto à distribuição territorial nas unidades da
Federação.

e escalas
Território,
redes
e urbanização

(EF05GE03) Identificar as formas
e funções das cidades e analisar
as mudanças sociais, econômicas
e ambientais provocadas pelo seu
crescimento.

(EF05GE03RS-1) Descrever Cidade e Município enquanto conceito,
compreendendo-os a partir dos seus papéis na estruturação política e
administrativa do país.
(EF05GE03RS-2) Compreender a dinâmica das cidades atuais a partir do
resgate dos seus processos de formação.
(EF05GE03RS-3) Relacionar a realidade espacial gaúcha e brasileira,
associando o planejamento dos espaços urbanos e rurais.

(EF05GE04) Reconhecer as
características da cidade e
analisar as interações entre a
cidade e o campo e entre cidades
na rede urbana.

(EF05GE04RS-1) Conhecer os processos de crescimento de cidades
(planejado, linear, radial), agregando variáveis como mobilidade, sistemas de
circulação e de transporte e meios de comunicação.
(EF05GE04RS-2) Analisar o crescimento e a expansão das manchas urbanas
sobre os espaços rurais, considerando a produção, o comércio e a circulação.

(EF05GE05) Identificar e
comparar as mudanças dos tipos
de trabalho e desenvolvimento
tecnológico na agropecuária, na
indústria, no comércio e nos
serviços.

EF05GE05RS-1) Relacionar a evolução da dinâmica espacial a partir das
tecnologias empregadas em diferentes atividades econômicas, aferindo
consequências sobre a circulação de pessoas, de produtos e da comunicação.
(EF05GE05RS-2) Problematizar a questão das tecnologias no cotidiano
(produtivo e de comunicação) como elemento comparativo e definidor da
importância hierárquica entre cidades
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Mundo

Formas

do
Trabalho
Trabalho

de
representação
Mapas
e
imagens de
satélite

Representação
das cidades e do
espaço urbano

Natureza,
ambientes

(EF05GE06)
Identificar e
e inovação tecnológica
comparar transformações dos
meios de transporte e de
comunicação.

(EF05GE06RS-1) Atribuir ao desenvolvimento tecnológico as concepções de
tamanho de mundo.
(EF05GE06RS-2) Demonstrar sensibilidade ambiental na análise comparativa
entre os principais modais de transporte de seu espaço vivido e os danos
causados ao meio ambiente.
(EF05GE06RS-3) Criticar crimes cibernéticos e perigos pelo mau uso de
tecnologias informacionais e de ferramentas computacionais.
(EF05GE06RS-4) Perceber e compreender criticamente desigualdades no
espaço de vivência diante do acesso aos modais de transporte e à
comunicação/informação como bens e serviços importantes para a qualidade de
vida.

(EF05GE07) Identificar os
diferentes tipos de energia
utilizados na produção industrial,
agrícola e extrativa e no cotidiano
das populações.

(EF05GE07RS-1) Identificar e localizar as principais fontes energéticas e de
produção de energia da matriz gaúcha e nacional, relacionando custo e
benefício entre fontes.
(EF05GE07RS-2) Descrever energias limpas e sujas.
(EF05GE07RS-3) Problematizar a matriz energética brasileira, confrontando
seus impactos no espaço e na sociedade.
(EF05GE07RS-4) Relacionar a exploração e o uso de energia aos principais
impactos e problemas ambientais, localizando-os no território gaúcho e
brasileiro.
(EF05GE07RS-5) Elaborar e interpretar tabelas, gráficos e imagens, apontando
as realidades produtivas, energéticas e de circulação presentes no território
gaúcho e brasileiro.

(EF05GE08)
e pensamento
Analisar espacial
transformações de paisagens nas
cidades, comparando sequência
de fotografias, fotografias aéreas e
imagens de satélite de épocas
diferentes.

(EF05GE08RS-1) Comunicar o resultado de leituras do espaço e situações
geográficas por meio de diversas formas de expressão.
(EF05GE08RS-2) Registrar espaços e paisagens por meio de ilustrações,
textos escritos e narrativas orais.

(EF05GE09) Estabelecer
conexões e hierarquias entre
diferentes cidades, utilizando
mapas temáticos e
representações gráficas.

(EF05GE09RS-1) Identificar elementos e atributos (estrutura, equipamentos,
serviços etc.) que qualificam e categorizam uma cidade na perspectiva de
Hierarquia e Redes Urbanas.
(EF05GE09RS-2) Hierarquizar cidades quanto ao grau de importância,
justificando sua elaboração.

(EF05GE10) Reconhecer e
Qualidade
e qualidade de vida
ambiental
comparar atributos da qualidade
ambiental e algumas formas de
poluição dos cursos de água e dos
oceanos (esgotos, efluentes
industriais, marés negras etc.).

Perspectiva
de mercado
de trabalho
em nossa
região

Paisagens
naturais do
RS
Mudanças em
nossa região

(EF05GE10RS-1) Identificar fontes poluidoras e compreender seus impactos
sobre a natureza e a vida.
(EF05GE10RS-2) Identificar geograficamente e espacialmente as grandes
áreas regionais e nacionais mais sensíveis aos danos ambientais históricos e
atuais protagonizados pela ação do homem.
(EF05GE10RS-3) Aferir impactos sobre as diversas manifestações da vida
(sociedade, economia, desvalorização territorial, fragilização de biomas etc.)
resultantes da degradação ambiental.
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(EF05GE10RS-4) Distinguir formas de poluição características dos diferentes
espaços urbanos e rurais.
(EF05GE10RS-5) Conhecer os principais parâmetros e instrumentos de
mediação de qualidade do ar, do solo e da água.
Diferentes tipos
de poluição

(EF05GE11) Identificar e
descrever problemas ambientais
que ocorrem no entorno da escola
e da residência (lixões, indústrias
poluentes, destruição do
patrimônio histórico etc.),
propondo soluções (inclusive
tecnológicas) para esses
problemas.

(EF05GE11RS-1) Identificar as potenciais fontes poluidoras do seu espaço de
vivência, caracterizando áreas de entorno e (possíveis) impactos presentes.
(EF05GE11RS-2) Categorizar poluentes como Líquidos, Atmosféricos e Sólidos,
relacionando os principais eventos de impacto e danos ambientais em
diferentes escalas territoriais.
(EF05GE11RS-3) Formular e sustentar ideias para sanar o problema do
descarte inadequado de lixo e falta de saneamento.
(EF05GE11RS-4) Conhecer órgãos e departamentos de fiscalização e de
controle para crimes ambientais e danos ao patrimônio público (característicos
de espaços urbanos e espaços rurais) atuantes no município.

Gestão Pública
da qualidade de
vida

(EF05GE12) Identificar órgãos do
poder público e canais de
participação social responsáveis
por buscar soluções para a
melhoria da qualidade de vida (em
áreas como meio ambiente,
mobilidade, moradia e direito à
cidade) e discutir as propostas
implementadas por esses órgãos
que afetam a comunidade em que
vive.

(EF05GE12RS-1) Conhecer e analisar indicadores que mensuram a qualidade
de vida, bem como os próprios conceitos de Desenvolvimento e
Subdesenvolvimento.
(EF05GE12RS-2) Conhecer dados indicativos de condições de vida e de
desenvolvimento humano que retratam a realidade do município em que reside e
o estado, como fundamento para a elaboração de panorama socioeconômico
desses territórios.
(EF05GE12RS-3) Propor soluções coerentes para as fragilidades existentes em
seu espaço de vivência.
(EF05GE12RS-4) Intervir em situações de conflito, propondo canais de
democratização para os locais de sua vivência.
(EF05GE12RS-5) Reconhecer as singularidades do território em que vive como
parte e consequência de um todo integrado e articulado.

Valorizar o
trabalho,
Estudo e
formação
Para vencer
os dessaFios do
contidiano .
Protagonismo
respon savel
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14. ENSINO RELIGIOSO
O Ensino Religioso, reconhecido como parte integrante da formação básica do educando, tem sua posição demarcada no
currículo do Ensino Fundamental, pois historicamente o ser humano tem buscado respostas às questões essenciais: Quem sou? De
onde vim? Para onde vou? A partir desses questionamentos, o ser humano busca atribuir significado à vida. Nesse contexto, surgiram
as diferentes Tradições Religiosas, apresentando respostas às indagações humanas.
No Rio Grande do Sul, o Ensino Religioso é parte integrante ao currículo do Ensino Fundamental e
compete abordagens religiosas, morais, éticas e científicas, sem privilégio a nenhuma crença ou convicção, considerando a existência
de filosofias seculares de vida, fundamentadas nos seguintes preceitos


Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos religiosos e filosofias de vida, a partir de pressupostos

científicos, filosóficos, estéticos morais e éticos;


Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas experiências e saberes, em diferentes

tempos, espaços e territórios;


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



Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver;
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Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da política, da economia, da saúde, da ciência, da

tecnologia e do meio ambiente;


Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho

religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da cidadania e da cultura da paz.

ENSINO FUNDAMENTAL – 1º E 2º ANO
COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO
1º ANO
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Identidades e
alteridades

O eu, o outro e
o nós

Identidades e
alteridades

Imanência e
transcendência

Manifestações
religiosas

Sentimentos,
lembranças,
memórias e
saberes

HABILIDADES BNCC

(EF01ER01) Identificar e acolher as
semelhanças e diferenças entre o eu, o
outro e o nós.
(EF01ER02) Reconhecer que o seu nome
e o das demais pessoas os identificam e os
diferenciam.
(EF01ER03) Reconhecer e respeitar as
características físicas e subjetivas de cada
um
(EF01ER04) Valorizar a diversidade de
formas de vida.

(EF01ER05) Identificar e acolher
sentimentos, lembranças, memórias e
saberes de cada um.

HABILIDADES RS

Habilidades de
Paraíso do Sul

(EF01ER02RS-01) Reconhecer que cada um tem um nome e que cada
nome tem um significado, que o identifica
e/ou diferencia dos
demais.
(EF01ER02RS-02) Valorizar a diversidade e a identidade

(EF01ER03RS-01) Reconhecer e respeitar as características físicas e
experiências emocionais e religiosas individuais, respeitando suas
variadas formas de manifestação.
(EF01ER04RS-01) Valorizar a diversidade de formas de vida e as
Tradições
Religiosas, reconhecendo-se como parte de
determinada comunidade.
(EF01ER04RS-2) Demonstrar abertura às diversas concepções
de transcendências vivenciadas e/ou relatadas no cotidiano
(EF01ER05RS-01) Manifestar e acolher pensamentos, lembranças,
memórias
e
saberes culturais e religiosos na sala de aula.
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(EF01ER06) Identificar as diferentes
formas pelas quais as pessoas manifestam
sentimentos, ideias, memórias, gostos e
crenças em diferentes espaços.

(EF01ER06RS-01) Relacionar os diferentes saberes, memórias,
lembranças, manifestando respeito com as Tradições Religiosas de
sua comunidade (ritos, crenças, divindades).
2ºANO

Identidades e
alteridades

Identidades e
alteridades

O eu, a família
e o ambiente
de convivência

Símbolos
religiosos

Manifestações
religiosas

Alimentos
sagrados

(EF02ER01RS-01) Reconhecer os diferentes espaços de convivência e
religiosidade presentes em seu contexto de vida.
(EF02ER01RS-02) Valorizar a família, percebendo as diferentes
formas de constituição e pertencimento.

(EF02ER02) Identificar costumes, crenças
e formas diversas de viver em variados
ambientes de convivência.

(EF02ER02RS-01) Identificar costumes, crenças e formas diversas
de conviver em ambientes religiosos distintos.
(EF02ER02RS-02) Reconhecer as diferentes religiosidades presentes
no seu contexto familiar e comunitário e os espaços de convivência
de cada uma.
(EF02ER03RS-01) Identificar e registrar as memórias de religiosidade
pesso familiares, escolares e comunitárias (fotos, vídeos, redes sociais,
músicas, narrativas, álbuns etc.).

(EF02ER03) Identificar as diferentes
formas de registro das memórias pessoais,
familiares e escolares (fotos, músicas,
narrativas, álbuns...).
(EF02ER04) Identificar os símbolos
presentes nos variados espaços de
convivência.
(EF02ER05) Identificar, distinguir e respeitar
símbolos religiosos de distintas
manifestações, tradições e instituições
religiosas.

Memórias e
símbolos

Identidades e
alteridades

(EF02ER01) Reconhecer os diferentes
espaços de convivência.

(EF02ER06) Exemplificar alimentos
considerados sagrados por diferentes
culturas, tradições e expressões religiosas.
EF02ER07) Identificar significados
atribuídos a alimentos em diferentes
manifestações e tradições religiosas.

(EF02ER04RS-01) Identificar os símbolos religiosos presentes nos
diversos espaços de convivência da comunidade em que estão
inseridos.
(EF02ER05RS-01) Distinguir e respeitar símbolos religiosos de
Tradições Religiosas presentes na comunidade em que estão
inseridos.
(EF02ER05RS-02) Reconhecer símbolos pertencentes a sua
religiosidade pessoal e familiar.
(EF02ER06RS-01) Reconhecer alimentos considerados sagrados nas
diferentes Tradições Religiosas presentes em sala de aula.
(EF02ER07RS-01) Identificar e comparar alimentos considerados
sagrados por diferentes culturas e Tradições Religiosas da comunidade
em que estão inseridos.

ENSINO FUNDAMENTAL – 3º AO 5º ANO
COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO
3ºANO
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES BNCC

HABILIDADES RS

Habilidades
Paraíso do
Sul
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Identidades e
alteridades

Manifestações
religiosas

Manifestações
religiosas

Espaços e
territórios
religiosos

Práticas
celebrativas

Indumentárias
religiosas

(EF03ER01) Identificar e respeitar os diferentes
espaços e territórios religiosos de diferentes tradições e
movimentos religiosos.
(EF03ER02) Caracterizar os espaços e territórios
religiosos como locais de realização das práticas
celebrativas.
(EF03ER03) Identificar e respeitar práticas celebrativas
(cerimônias, orações, festividades, peregrinações, entre
outras) de diferentes tradições religiosas.
(EF03ER04) Caracterizar as práticas celebrativas como
parte integrante do conjunto das manifestações
religiosas de diferentes culturas e sociedades.
(EF03ER05) Reconhecer as indumentárias (roupas,
acessórios, símbolos, pinturas corporais) utilizadas em
diferentes manifestações e tradições religiosas.

(EF03ER01RS01) Identificar e respeitar os espaços e
territórios religiosos, como locais de práticas e celebrações
das diferentes Tradições Religiosas que compõem a
comunidade escolar.

(EF03ER03RS-01) Identificar e respeitar práticas
celebrativas (cerimônias, orações, festividades,
peregrinações, entre outras) das diferentes Tradições
Religiosas existentes na comunidade.
(EF03ER04RS-01) Caracterizar as práticas celebrativas
como parte integrante do conjunto das manifestações
religiosas, a partir das vivências de cada um.
(EF03ER05RS-01) Reconhecer e comparar as
indumentárias utilizadas pelos líderes e membros
religiosos das diferentes manifestações e Tradições
Religiosas presentes na sala de aula, conferindo respeito
aos que fazem uso delas.

(EF03ER06) Caracterizar as indumentárias como
elementos integrantes das identidades religiosas.

Manifestações
religiosas

Ritos religiosos

4°ANO
(EF04ER01) Identificar ritos presentes
no cotidiano pessoal, familiar, escolar
e comunitário.
(EF04ER02) Identificar ritos e suas
funções em diferentes manifestações e
tradições religiosas.

(EF04ER03) Caracterizar ritos de
iniciação e de passagem em diversos
grupos religiosos (nascimento,
casamento e morte).

(EF04ER01RS-01) Conhecer ritos religiosos vivenciados
no cotidiano pessoal, familiar, escolar e comunitário.
(EF04ER02RS-01) Identificar e reconhecer ritos presentes
nas diferentes manifestações e Tradições Religiosas,
vivenciados em datas comemorativas e feriados
municipais, estaduais e nacionais.
(EF04ER02RS-02) Conhecer e valorizar os diferentes
cultos à natureza, ritualizados em diversas culturas e
manifestações religiosas.
(EF04ER03RS-01) Caracterizar ritos de iniciação e de
passagem em diversos grupos religiosos pertencentes à
comunidade, tais como nascimento, batizado, casamento,
morte e/ou outros.
(EF04ER03RS-02) Valorizar rituais e experiências
interculturais, a partir da convivência com as diferentes
manifestações religiosas.
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Representações religiosas na
arte

Manifestações
religiosas

Ideia(s) de divindade(s)

(EF04ER04) Identificar as diversas
formas de expressão
da
espiritualidade (orações, cultos,
gestos, cantos, dança, meditação) nas
diferentes tradições religiosas.
(EF04ER05) Identificar representações
religiosas em diferentes expressões
artísticas (pinturas, arquitetura,
esculturas, ícones, símbolos,
imagens), reconhecendo-as como
parte da identidade de diferentes
culturas e tradições religiosas.
(EF04ER06)
Identificar
nomes,
significados e representações de
divindades nos contextos familiar e
comunitário.

(EF04ER07) Reconhecer e respeitar as
ideias de divindades de diferentes
manifestações e tradições religiosas

Crenças
religiosas e
filosofias de
vida

Narrativas religiosas

Mitos nas tradições religiosas

5º ANO
(EF05ER01) Identificar e respeitar
acontecimentos sagrados de
diferentes culturas e tradições
religiosas como recurso para preservar
a memória.

(EF05ER02) Identificar mitos de criação
em diferentes culturas e tradições
religiosas.

(EF04ER04RS-01) Reconhecer as diversas formas de
expressão em orações, cultos, gestos, cantos, dança,
meditação, vivenciadas individual e coletivamente, nas
diferentes Tradições Religiosas.
(EF04ER05RS-1) Reconhecer as representações
religiosas em diferentes expressões artísticas presentes na
comunidade em que os alunos estão inseridos.
(EF04ER05RS-02) Compreender o conceito de arte sacra
(religiosa) e sua
importância
na construção da
história da humanidade.
(EF04ER06RS-01) Reconhecer nomes e representações
de divindades presentes no contexto familiar e
comunitário.
(EF04ER06RS-02) Identificar a influência da religiosidade
expressa na escolha de nomes no contexto familiar.
(EF04ER06RS-03) Identificar locais e/ou estabelecimentos
que foram nomeados em homenagem a líderes ou
divindades representadas nas diferentes manifestações
religiosas, da comunidade em que estão inseridos.
(EF04ER07RS-01) Exemplificar, a partir de imagens e/ou
gravuras, as lendas, mitos e divindades presentes nas
diferentes religiões e crenças da comunidade.
(EF04ER07RS-02) Reconhecer a(s) divindades(s) –
Transcendente(s)- de diferentes Tradições Religiosas.
(EF05ER01RS-01) Conhecer e respeitar as manifestações
e/ou acontecimentos sagrados através do resgate
de memórias de Tradições Religiosas presentes em sua
comunidade.
(EF05ER01RS-02) Compreender a importância das
tradições orais e escritas, memória local, de diferentes
comunidades religiosas a partir de narrativas de seus
membros.
(EF05ER01RS-03) Perceber que nos textos sagrados e
narrativas orazamidas diversas Tradições Religiosas
existem fundamentos norteadores para a vida.
(EF05ER02RS-01) Analisar o conceito científico do
surgimento do homem relacionando com os mitos de
criação das Tradições Religiosas presentes na
comunidade e no Rio
Grande do Sul.
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Ancestralidade
oral

e tradição

(EF05ER03) Reconhecer funções e
mensagens religiosas contidas nos
mitos de criação (concepções de
mundo, natureza, ser humano,
divindades, vida e morte).

(EF05ER03RS-01) Conhecer as concepções de vida,
morte e pós-morte nas diferentes Tradições Religiosas
vivenciadas pelo grupo.
(EF05ER03RS-02) Identificar as funções e mensagens
religiosas contidas nas concepções e filosofias de
mundo, do surgimento humano e das divindades.

(EF05ER04) Reconhecer a
importância da tradição oral para
preservar memórias e acontecimentos
religiosos.

(EF05ER04RS-01) Identificar as Tradições Religiosas,
presentes na comunidade, que
Transmitem seus ensinamentos oralmente, preservando
suas memórias, princípios e acontecimentos
marcantes.
(EF05ER05RS-01) Identificar a importância dos líderes,
sábios e anciãos dentro das Tradições Religiosas
ocidentais e orientais, alicerçadas na oralidade.
(EF05ER05RS-02) Resgatar elementos da tradição oral
nas culturas e religiosidades indígenas, afro-brasileiras,
ciganas, comparando com as demais.
(EF05ER05RS-03) Ler e interpretar histórias, ritos e
lendas presentes
na religiosidade popular.

(EF05ER05) Identificar elementos da
tradição oral nas culturas e
religiosidades indígenas, afrobrasileiras, ciganas, entre outras.

(EF05ER06) Identificar o papel dos
sábios e anciãos na comunicação e
preservação da tradição oral.
(EF05ER07) Reconhecer, em textos
orais, ensinamentos relacionados a
modos de ser e viver.

EF05ER07RS-01) Expressar os princípios éticos,
religiosos e morais, relacionados à família, tais como:
amor, tolerância, diálogo, respeito à dignidade humana.
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