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APRESENTAÇÃO 

 

 

O acesso à educação básica, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases para 

a Educação Nacional e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é direito de todo 

ser humano. 

Cientes de que a educação em seu bojo torna-se instrumento de mudança 

social, tem-se a certeza do compromisso que é construir um documento orientador de 

território.  

Neste sentido, a Prefeitura de Torres-RS, através de sua Secretaria Municipal 

de Educação (SME), possibilitou a formação continuada de seus professores com o 

objetivo de inserí-los nesta construção e implantação da BNCC, bem como mobilizou 

a rede de ensino local, de forma colaborativa onde os profissionais da educação e da 

sociedade civil tiveram a oportunidade de contribuir ao documento, dialogando com 

as diferentes instituições envolvidas, afim de englobar na contextualização, o maior 

número possível de aspectos relevantes da região, definidos pela base.  

Esse trabalho participativo resultou no DOCUMENTO ORIENTADOR DE 

TERRITÓRIO de Torres-RS - aprovado pelo Conselho Municipal de Educação (CME) - 

que abrange as aprendizagens primordiais dos alunos na Educação Básica, 

direcionando o trabalho em todas as escolas. 

Documento este que atende as prerrogativas legais e representa a sintonia 

entre as autoridades educativas participantes: SME, Escolas e CME; permitindo a 

transformação da realidade torrense. 

 

 

Carlos Alberto Matos de Souza 

Prefeito Municipal de Torres 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Uma Base Nacional Comum Curricular já vinha sendo anunciada, pela nossa 

Constituição Federal em 1988 através do seu Art. 210. Portanto há mais de trinta anos. 

A qual foi reafirmada através da Lei de Diretrizes e Base da Educação (Lei nº 9.394/96), 

no que se refere o seu Art. 26. Em junho de 2013 teve início os debates sobre a BNCC 

através do Seminário Nacional dos Direitos à Aprendizagem e ao Desenvolvimento. Na 

sequência, em 2014, o Plano Nacional de Educação, reafirma a importância de uma 

Base Nacional Comum, apontando como estratégia para atingir as Metas 1, 2, 3 e 7 do 

Plano Nacional assim como do Plano Municipal de Educação. Trabalhamos com 

persistência para contemplar o desempenho das Metas estabelecidas e até mesmo 

superá-las. 

Consideramos este documento de extrema importância, pois sua 

elaboração resulta de um trabalho coletivo, com a participação dos docentes, técnicos 

pedagógicos e equipes gestoras das escolas da rede municipal, com o aporte teórico 

e metodológico da equipe pedagógica desta Secretaria. Através de muito estudo, 

revisamos e reavaliamos  nossos documentos norteadores, a fim de realizar seu 

alinhamento com normativos Nacional e Estadual, procurando dar subsídios e 

orientações para apoiar o planejamento de ensino. Compreendemos que, ao se 

formular uma Proposta Curricular, temos um modelo de estruturação do 

conhecimento a ser ofertado para a sociedade torrense, de acordo com suas 

aspirações, o que legitima a importância da construção coletiva. 

Ofertamos todas as possibilidades que estão ao nosso alcance e nos 

dispusemos a constantemente buscar novas alternativas. Nossas escolas possuem 

equipamentos básicos de aporte tecnológico, para que todos os envolvidos no 

processo das aprendizagens disponham de meios necessários ao desenvolvimento 

digital, indispensável no mundo contemporâneo, oportunizando o desenvolvimento 

de habilidades e competências essenciais a formação integral. 

Acreditamos que só através da Educação prosperamos. Estamos cientes da 

grandiosidade desse desafio, mas confiamos que através das diretrizes expressas neste 

documento, possamos avançar significativamente em busca do que se almeja: uma 

educação pública efetiva e de qualidade para todos. 
  

Silvia Maria Teixeira Pereira 
                                              Secretária Municipal de Educação 



 

 

 

 

 

 

 
 

I CONHECENDO O MUNICÍPIO DE TORRES 
 

Até o século XIX, Torres era habitada por nativos, os sambaquianos, grupos 

coletores e pescadores, sendo que a partir do século XVI registram-se a presença dos 

“M’Byá-Guaranis” e Arachãs. Segundo Ruschel (1979,p.34-35), a região do rio 

Mampituba era conhecido como “Boipitiba” ou “M’boipitiba” que em Tupi significa 

muitas boipevas, ou muitas cobras chatas. Já o historiador Cláudio Leal Domingos traz 

em suas pesquisas a possibilidade de “M’boipitiba” significar sanguessugas. Esta versão 

estaria relacionada ao fato de ter registros sobre a grande quantidade de sanguessugas 

na região. Fato relatado pelos trabalhadores durante a construção da Avenida Barão 

do Rio Branco, Jaime Batista, em seu livro “Sob as Lentes de Torres” (2012, p.24) cita 

ainda uma terceira possibilidade, que seria Mampituba, em sua escrita real, que na 

língua Tupi significa: ”coisa arejada, ventilada”. Torres seria, então, região de muitas 

brisas. 

Segundo relatos históricos, o sumiço dos nativos dessa região, a partir de 

1550, pode estar diretamente relacionado às perseguições entre os próprios nativos 

de grupos distintos que escravizavam os demais e vendiam aos paulistas. Padres 

jesuítas tentaram se instaurar na região e catequizar os nativos, mas devido as suas 

tentativas de acabar com a escravidão dos nativos, acabaram sendo forçados a deixar 

Boipitiba. (BATISTA, 2012, p.24) 

De acordo com registros históricos, João de Lisboa, piloto português, teria 

sido o primeiro a avistar e registrar as características geográficas do município, 

destacando as falésias, ainda no século XVI (RUSCHEL, 1995, apud ELY, 2004, p. 683). 

Segundo estes registros, entre o século XVI até meados do século XVIII, a região serviu 

apenas como passagem, cujos transeuntes apelidaram de Sítio das Torres, 

relacionando os três morros com torres de castelos. (BATISTA, 2012, p. 27) 

Os primeiros registros de habitantes ocorreram a partir de 1770, iniciando 

no perímetro rural. A ocupação da parte urbana passa a acontecer com a construção 

da Capela de São Domingos, iniciada em 1819. Passou de freguesia à vila em 21 de 

maio de 1878, em 1887, porém, foi extinta, sendo restaurada como município em 22 

de janeiro de 1890. (BATISTA, 2012, p. 38) . 

Atualmente, o Município de Torres possui aproximadamente 40 mil 

habitantes (37. 107 no Censo IBGE/2010) e uma área de 162,128 km². Situado no 

extremo norte do litoral Atlântico do estado do Rio Grande do Sul destaca-se  por ser 
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a única praia gaúcha em que sobressaem paredões rochosos à beira-mar (Figura 1), e 

por ter à sua frente a única ilha marítima do estado, a Ilha dos Lobos. Com um cenário 

natural ímpar, tem no turismo sua principal fonte de renda, investindo muito na rede 

hoteleira, bares, restaurantes e similares. A indústria moveleira e a construção civil 

também apresentam grande crescente na região. 

 

Figura 1 - Imagem da Praia da Guarita em Torres-RS 

 
Fonte: https://www.viagensecaminhos.com/2010/08/torres-rs.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.viagensecaminhos.com/2010/08/torres-rs.html
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1 ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

O Poder Executivo é representado pelo prefeito Carlos Alberto Matos de 

Souza (PP) e pelo vice-prefeito Fábio Amoretti (PP), que ocupam os cargos desde 

janeiro de 2017. A atual administração (Figura 2) conta com 11 (onze) secretarias, além 

da Procuradoria Geral do Município. Estes oficiais coordenam uma série de outras 

instâncias administrativas, entre órgãos e projetos. 

 

Figura 2 - Representação do organograma administrativo da Prefeitura Municipal de 

Torres-RS 

 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação 

 

 

O Poder Judiciário local é exercido através da Comarca de Torres, que 

atende a sete municípios. O Poder Legislativo é exercido em primeira instância pela 

Câmara Municipal, cuja Mesa Diretora é presidida pelo vereador Carlos Alberto da Silva 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Executivo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prefeito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Progressista_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Progressista_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Judici%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Comarca_de_Torres&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Legislativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vereador
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Jacques, do MDB e tem como vice-presidente o vereador Jeferson de Jesus Santos, 

do PTB.  

 

1.1 Secretaria Municipal de Educação 

 

A Secretaria Municipal de Educação – SME é o órgão encarregado de atuar 

na organização, manutenção e desenvolvimento de órgãos e instituições oficiais do 

sistema municipal de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União 

e do Estado, gerenciar as escolas de educação infantil e ensino fundamental, e 

administrar os serviços de controle, transporte e merenda escolar (Lei Ordinária 

4597/13). 

Integrada pelas Diretoria de Ensino Infantil, Diretoria de Ensino Fundamental 

e Diretoria Administrativa e de Programas, é mantenedora de 17 instituições que 

compõem a rede de ensino municipal, sendo 9 escolas de Educação Infantil e 8 escolas 

de Ensino Fundamental. 

 

Figura 3 - Imagem do prédio da Secretaria Municipal de Educação de Torres-RS 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Democr%C3%A1tico_Trabalhista
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2 HISTÓRICO EDUCACIONAL 

 

No cenário educacional, os primeiros registros datam de 1828, quando um 

professor, de nome Joaquim José Carvalho ministrava aulas em sua casa. Não existe, 

no entanto, especificações sobre a localização dessa residência. No Arquivo Histórico 

do Rio Grande do Sul foram encontrados registros de boletins assinados pelo 

professor, datados de outubro de 1846 (FILHO, 2015, p.143) 

A primeira escola municipal de Torres foi fundada em 1922, a E.M. Alexandre 

Maggi, em Tajuvas, 4º Distrito, atualmente localidade pertencente ao município de 

Morrinhos do Sul. Das escolas municipais existentes até os dias atuais, a mais antiga é 

a E.M.F. São Judas Tadeu, fundada em 1935, na localidade de Rio Verde. Na sede, a 

primeira escola municipal fundada foi a E.M. Santa Catarina, atual E.M.F. Alcino Pedro 

Rodrigues, no ano de 1964. Mas não foi a primeira escola da região central urbana. 

Trata-se, do Grupo Escolar da Vila de Torres, fundado em março de 1922 e cujo prédio 

localizava-se na casa do Padre Lamônaco. Em 1940, quando foi inaugurado o novo 

prédio, no alto do Morro do Farol, passou a se chamar Escola Marcílio Dias, hoje I.E.E. 

Marcílio Dias, situado à Travessa Armando Torres, 40 - Centro. 

Atualmente, a rede municipal de Ensino Fundamental atende 1.955 (um mil 

novecentos e cinquenta e cinco)  crianças e adolescentes, do primeiro ao nono ano,  

segunda etapa da Educação Básica, distribuídos em 08 (oito) unidades escolares, com 

duração mínima de 09 (nove) anos, a partir dos 06 (seis) anos de idade, obrigatório e 

gratuito. Objetiva proporcionar o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, 

levando a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, das artes, 

das tecnologias e dos valores que se fundamenta a sociedade, a aquisição de 

conhecimentos, competências e habilidades e a formação de atitudes e valores como 

instrumentos para uma visão crítica de mundo fortalecendo vínculos de família, os 

laços de solidariedade e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social, 

desenvolvendo sua formação humana integral.  

Assegura a inclusão de alunos, garantindo o acesso ao ensino regular com 

base na igualdade e equidade educacional, oportunizando a mesma ascensão social. 

Além de oferecer o ensino regular os alunos da rede municipal também 

desenvolvem projetos, que vem destacando-se a nível de município e região do litoral 

norte do nosso estado. Podemos ressaltar: Projeto Primeiros Socorros: Salvando vidas 

e resgatando almas e GEOPARQUE; Ginástica Rítmica, Violão e Teatro. 

A Educação Infantil, por sua vez, surge no século XX, mais precisamente na 

década de 60, através de mobilizações assistencialistas, em sua maioria vinculadas à 

Igreja Católica. As casas, centros e creches, como eram intituladas, tinham como 
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objetivos “ajudar os pobres(...)”, “proteger os menores desamparados, órfãos ou filhos 

de indigentes, oferecer roupas, alimentos, higiene, repouso, medicamentos e material 

escolar(...)”, “formação cultural, moral, cívica, religiosa e social da comunidade(...)”, 

“atendimento voltado exclusivamente a crianças e adolescentes privados de condições 

materiais ou sociais(...)”, conforme conta em seus estatutos. 

Das nove Escolas de Educação Infantil existentes hoje na rede municipal, seis 

são oriundas de associações comunitárias.  A Sociedade Beneficente São Francisco de 

Assis, na Vila São João, é a mais antiga, fundada em 06 de maio de 1962, responsável 

pela criação da Creche São Francisco de Assis (atual EMEI São Francisco). Na sede, 

surge a Sociedade Torrense de Auxílio aos Necessitados - STAN, em 24 de agosto de 

1964, que cria a Creche que recebeu o mesmo nome (atual EMEI STAN - Somos Todos 

Amigos da Natureza). Em 15 de março de 1965, um grupo de casais vinculados à Igreja 

Católica cria o Centro de Cultura e Assistência Social - Creche do Curtume (atual EMEI 

Sadi Pipet de Oliveira). Já em 22 de setembro de 1967, surge o Conselho de 

Desenvolvimento do Município de Torres - CDMT. Este conselho instala na cidade três 

unidades de atendimento  à criança: a Casa Comunitária João XXIII (atual EMEI João 

XXIII), a Creche Comunitária da Salina (atual EMEI Salina) e a Creche Alcino Pedro 

Rodrigues (EMEI Alcino Pedro Rodrigues). 

Somente no ano de  2001 surge a primeira Escola Municipal de Educação 

Infantil, a EMEI São Jorge.  A partir do ano de 2009 iniciam as municipalizações das 

escolas criadas pelas associações. Hoje todas as unidades  são Escolas Municipais de 

Educação Infantil. 

Atualmente 1.629 (um mil seiscentos e vinte e nove) crianças são atendidas 

na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, distribuídas em 09 (nove) 

unidades escolares. Tem como finalidade o desenvolvimento integral, através do 

direito do brincar, perpassando pelos  campos de experiência, até os 5 anos e 11 meses, 

em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais, completando a ação da 

família e comunidade.  

A prática na Educação Infantil é organizada de modo que as crianças 

desenvolvam uma imagem positiva, de forma cada vez mais independente, com 

confiança em suas capacidades e percepções, suas potencialidades e limitações, 

estabelecendo e desenvolvendo vínculos afetivos de trocas com adultos e crianças, 

fortalecendo sua autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de 

comunicação e interação social. 
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2.1 Índices de desenvolvimento 

 

2.1.1 Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) 

 

Figura 4 – Imagem representativa do IDHM 

 

 

 

Figura 5 – Descrição representativa do IDHM 
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2.1.2 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

 

Município: Torres 

Rede de Ensino: Municipal 

Etapas: 5º Ano (Anos Iniciais) e 9º Ano (Anos Finais) 

 

Figura 6 – Imagem representativa do IDEB no município de Torres-RS 

 
 

 
Fonte: http://ideb.inep.gov.br/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ideb.inep.gov.br/
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3 ESCOLA 

 

3.1 A Escola no contexto social atual 

Escola é espaço para aquisição do pensamento científico, onde ocorre a 

construção e reconstrução de conceitos cognitivos essenciais a formação integral dos 

sujeitos, sendo assim é ambiente conflitante mas simultaneamente acolhedor e 

desafiador de saberes, indispensável ao desenvolvimento integral de crianças e 

adolescentes. 

As realidades que perpassam as escolas públicas na contemporaneidade 

nos levam a grandes desafios a serem enfrentados. As modificações surgidas na 

sociedade moderna impõem à escola mudanças nas abordagens: política, econômica, 

social e cultural, propiciando um novo compromisso ético com a comunidade, com o 

conhecimento e, sobretudo, com a criança e o adolescente nela inseridos. Assim a 

escola passa a redefinir sua proposta de trabalho, sua estrutura, assegurando o acesso 

e a permanência dos alunos, proporcionando-lhes aprendizagens contínuas tanto em 

conceitos como em vivências, atitudes e ações. A escola deve ser espaço social 

responsável pela apropriação do saber universal, bem como a socialização desse saber 

elaborado à toda população. A luta pela democratização, pela escola de qualidade, por 

uma educação pública gratuita e universal, continuam sendo as palavras de ordem 

numa perspectiva progressista de educação, fundamentados numa concepção 

histórico-crítica.  

Dessa forma, acreditamos que é papel da escola promover a interação entre 

os saberes populares e os científicos permeados pela vivência e experiência escolar, 

ressignificando-os e dotando-os de sentido, possibilitando a aquisição do 

conhecimento por meio de aprendizagens significativas. Não se concebe mais uma 

escola alheia às questões sociais, a modernidade e a tecnologia, mas sim uma escola 

inclusiva, que deve repensar sua função social e histórica, fortalecendo os princípios da 

igualdade, da liberdade, do reconhecimento do pluralismo de ideias e concepções 

pedagógicas.  

 
“Sonhamos com uma escola pública capaz, que se vá construindo aos poucos 

num espaço de criatividade. Uma escola democrática em que se pratique uma 

pedagogia da pergunta, em que se ensine e aprenda com seriedade, mas que 

a seriedade jamais vire sisudez. Uma escola em que, ao se ensinarem 

necessariamente os conteúdos, se ensine a pensar certo”(Freire, 2000 a, p. 24).  

 

A educação tem um papel fundamental na construção de uma sociedade 

mais justa, que consiste em formar cidadãos conscientes, conhecedores da sua 
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realidade e capazes de nela interferir sendo sujeitos da história. Requer ressignificações 

na sua intencionalidade ao desenvolvimento das etapas durante o seu  percurso 

formativo.  

A legislação nos afirma a universalização da educação, sendo a escola 

pública, uma instituição para todos, trabalhando na diversidade para o 

desenvolvimento humano se constituir de forma efetiva e integral. É ambiente de 

aprimoramento do pensamento científico, para a interação social, através de 

interferências políticas, econômicas, sociais, tecnológicas do seu cotidiano, designando 

os conhecimentos necessários para o desenvolvimento dos sujeitos tornando-os 

agentes de transformação social.  

Nas diferentes etapas do desenvolvimento humano, a escola apresenta um 

significado singular e deve estar comprometida com este status. Segundo a arquiteta 

Mayumi Souza Lima, “a escola é o único espaço que as cidades oferecem 

universalmente como possibilidade de reconquista dos espaços públicos e populares 

– domínio das atividades lúdicas – que as crianças e jovens perderam na cidade 

capitalista e industrial”. Para muitas famílias com dificuldade de prover o que 

consideram essencial, a escola torna-se uma aliada, sendo o único lugar onde, bem ou 

mal, as crianças terão experiências típicas da infância.  (Recorte do livro: 

“Desemparedamento da infância) 

E, assim, os pátios escolares vêm resistindo como lugares de socialização, 

de troca, de convívio, bem como de experimentação e exploração, sendo redutos da 

circulação de saberes, hábitos, costumes, rituais e brincadeiras que fazem parte da 

cultura da infância e que têm sido transmitidas entre pares por gerações. “Se para os 

educadores o lócus central do processo educativo é a sala de aula, para os estudantes 

é o pátio. Pois é lá que eles praticam e atualizam o motivo principal que os faz estarem 

ali, na escola: o encontro com o outro, com os outros”. (Recorte do livro: 

“Desemparedamento da infância) 

Tanto na escolarização da criança quanto do adolescente, os processos 

pedagógicos precisam ser repensados em seus espaços e tempos, considerando o 

desenvolvimento integral dos educandos. De acordo com Lea Tiriba: 

 

“É fundamental investir no propósito de desemparedar e conquistar os espaços 

que estão para além dos muros escolares, pois não apenas as salas de aula, mas 

todos os lugares são propícios às aprendizagens: terreiros, jardins, plantações, 

criações, riachos, praias, dunas, descampados; tudo que está no entorno, o 

bairro, a cidade, seus acidentes geográficos, pontos históricos e pitorescos, as 

montanhas, o mar... Além de se constituírem como espaços de brincar 

livremente e relaxar, esses lugares podem também ser explorados como 

ambiente de ouvir histórias, desenhar e pintar, espaços de aprendizagem em 
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que se trabalha uma diversidade de conhecimentos.”(Recorte do livro: 

“Desemparedamento da infância) 

                         

A escola e os educadores devem saber como extrair dos ambientes físicos e 

sociais tudo o que pode contribuir para fortalecer experiências valiosas. Cabe à 

educação reconhecer no ambiente que experiências podem ser favoráveis e como 

eventualmente nelas se operam as forças internas e externas. Ao tratar a questão do 

ambiente educativo, Dewey deixa uma outra importante lição à pedagogia de hoje. 

Destaca que a composição dos espaços, a natureza e a disposição do mobiliário e de 

outros materiais são elementos reveladores da concepção que se tem da prática 

educativa e adverte sobre a importância de prover um ambiente que favoreça a 

construção, a criação e a investigação ativa da criança (DEWEY, 1958). (Recorte do Livro: 

“Pedagogia(s) da Infância: dialogando com o passado: construindo o futuro”) 

 

Existe uma interação entre um indivíduo e objetos e outras pessoas. As 

concepções de “situação” e “interação” são inseparáveis uma da outra. Uma 

experiência é sempre o que é porque tem lugar uma transação entre um 

indivíduo e o que, no momento, constitui seu ambiente (...) o ambiente é 

qualquer condição que interatua com as necessidades, propósitos e 

capacidades pessoais para se criar uma experiência. (DEWEY, 1967, p. 47) 

 

 

3.2 As escolas de Educação Infantil do município 

 

A escola de Educação Infantil é um espaço para crianças e adultos que nela 

habitam. Os espaços da Escola são formados por várias possibilidades – culturais, 

científicas e sociais, mas também econômicas, políticas, éticas, estéticas, físicas –, 

algumas pré-determinadas, outras não, algumas iniciadas pelos adultos, outras pelas 

crianças.   

Escola é prática ética, política e poética, que se dá no debate, na construção 

de conhecimentos, na re-significação de ações. A escola é um espaço de encontros, de 

viver experiências e de se construir enquanto Ser humano. Segundo John Dewey, “a 

Escola é a própria vida que emerge”.  

A rede municipal de Educação Infantil é composta pelas seguintes escolas: 

 

a) ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ALCINO PEDRO RODRIGUES (EMEI 

Alcino) 

 

Endereço:  Rua Leonardo Truda, sn - Centro - Torres/RS - CEP: 95.560-00 

Contato: 51 36269150 - Ramal 625 e emeialcino@torres.rs.gov.br 

mailto:emeialcino@torres.rs.gov.br
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Número de alunos atendidos atualmente: 146 

Diretora: Andréa Farias Santos Policarpo 

Quadro Funcional: 19 colaboradores 

 

Figura 7 - Fachada da escola Alcininho 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação 

 

 

b) ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL GENTE MIÚDA (EMEI Gente Miúda) 

 

Figura 8 - Fachada da escola Gente Miúda 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação 
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Endereço:  Rua Idio Kuwer Feltes, 150 - Igra Sul - Torres/RS - CEP: 95.560-00 

Contato: 51 36265483 e emeigentemiuda@torres.rs.gov.br     

Número de alunos atendidos atualmente: 132 

Diretora: Denise Matos dos Santos  

Quadro Funcional: 36 colaboradores 

 

 

c) ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO XXIII (EMEI João XXIII) 

 

Figura 9 – Fachada da escola João XXIII 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação 

 

Endereço:  Rua Pedro Cincinato Borges, 520 - Centro - Torres/RS - CEP: 95.560-00 

Contato: 51 36269150 - Ramal 623 e emeijoaoxxiii@torres.rs.gov.br    

Número de alunos atendidos atualmente: 92 

Diretora: Rochelle Carmona Carlos  

Quadro Funcional: 28 colaboradores 

 

 

d) ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA JOAQUINA MATILDE 

SANTOS DOS SANTOS (EMEI Joaquina) 

 

Endereço:  BR 101, km 7 - Campo Bonito - Torres/RS - CEP: 95.560-00 

Contato: 51 36269150 - Ramal 624 e emeijoaquina@torres.rs.gov.br    

mailto:emeigentemiuda@torres.rs.gov.br
mailto:emeijoaoxxiii@torres.rs.gov.br
mailto:emeijoaquina@torres.rs.gov.br
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Número de alunos atendidos atualmente: 117 

Diretora: Elizete Machado Evaldt da Cunha  

Quadro Funcional: 27 colaboradores 

 

Figura 10 – Fachada da escola Joaquina 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação 

 

 

e) ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR SADI PIPET DE 

OLIVEIRA (EMEI Sadi) 

 

Figura 11 – Fachada da escola Sadi 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação 
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Endereço:  Eliseu Kuwer, 276 - Jardim Eldorado - Torres/RS - CEP: 95.560-00 

Contato: 51 36269150 - Ramal 763 e emeisadipipet@torres.rs.gov.br     

Número de alunos atendidos atualmente: 180 

Diretora: Elaine Regina Alegre Henriques  

Quadro Funcional: 39 colaboradores. 

 

 

f) ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SALINA (EMEI Salina) 

 

Endereço:  Rua Salina, 460 - Engenho Velho - Torres/RS - CEP: 95.560-00 

Contato: 51 36262118 e emeisalina@torres.rs.gov.br      

Número de alunos atendidos atualmente: 110 

Diretora: Michele de Matos Teixeira  

Quadro Funcional: 28 colaboradores. 

 

Figura 12 – Fachada da escola Salina 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação 

 

 

g) ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO FRANCISCO DE ASSIS (EMEI 

São Francisco) 

 

Endereço:  Av. José Amâncio da Rosa, 418 - Vila São João - Torres/RS - CEP: 95.560-

00 

mailto:emeisadipipet@torres.rs.gov.br
mailto:emeisalina@torres.rs.gov.br
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Contato: 51 36269150 - Ramal 618 e emeisaofrancisco@torres.rs.gov.br       

Número de alunos atendidos atualmente: 213 

Diretora: Juliana de Oliveira Rodrigues  

Quadro Funcional: 47 colaboradores. 

 

Figura 13 – Fachada da escola São Francisco 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação 

 

 

h) ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SÃO JORGE (EMEI São Jorge) 

 

Figura 14 – Fachada da escola São Jorge 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação 

mailto:emeisaofrancisco@torres.rs.gov.br
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Endereço:  Rua Santa Maria, 1005 - São Jorge - Torres/RS - CEP: 95.560-00 

Contato: 51 36269150 - Ramal 627 e emeisaojorge@torres.rs.gov.br        

Número de alunos atendidos atualmente: 62 

Diretora: Carla Ferreira Dalsotto  

Quadro Funcional: 20 colaboradores. 

 

 

i) ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL STAN (EMEI STAN) 

 

Figura 15 – Fachada da escola STAN 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação 

 

Endereço:  Av. José Maia Filho, 1685 - Centro - Torres/RS - CEP: 95.560-00 

Contato: 51 36269150 - Ramal 616 e emeistan@torres.rs.gov.br         

Número de alunos atendidos atualmente: 413 

Diretora: Márcia Denise Machado da Rosa  

Quadro Funcional: 40 colaboradores. 

 

 

3.3 As escolas de Ensino Fundamental do município 

 

A organização das unidades escolares da rede municipal são estabelecidas 

conforme RESOLUÇÃO Nº4, de 13 de julho de 2010 que define Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a Educação Básica. Assim apresentada através dos seguintes 

mailto:emeisaojorge@torres.rs.gov.br
mailto:emeistan@torres.rs.gov.br
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Artigos: 

 

Art. 23 -  O Ensino Fundamental com 9 (nove) anos de duração, de matrícula 

obrigatória para as crianças a partir de 6 (seis) anos de idade, tem duas fases 

sequentes com características próprias, chamadas de anos iniciais, com 5 

(cinco) anos de duração, em regra para estudantes de 6 (seis) a 10 (dez) anos 

de idade; e anos finais, com 4 (quatro) anos de duração, para os de 11 (onze) 

a 14 (quatorze) anos. 

Parágrafo único:  No Ensino Fundamental, acolher significa também cuidar e 

educar, como forma de garantir a aprendizagem dos conteúdos curriculares, 

para que o estudante desenvolva interesses e sensibilidades que lhe permitam 

usufruir dos bens culturais disponíveis na comunidade, na sua cidade ou 

sociedade em geral, e que lhe possibilitem ainda sentir-se como produtor 

valorizado desses bens. 

 

Art. 24 - Os objetivos da formação básica das crianças, definidos para a 

Educação Infantil, prolongam-se durante os anos iniciais do Ensino 

Fundamental, especialmente no primeiro, e complementam-se nos anos finais, 

ampliando e intensificando, gradativamente, o processo educativo, mediante: 

I - desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 

pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II - foco central na alfabetização, ao longo dos 3 (três) primeiros anos; 

III - compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

economia, da tecnologia, das artes, da cultura e dos valores em que se 

fundamenta a sociedade; 

IV - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

V - fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana 

e de respeito recíproco em que se assenta a vida social. (BRASIL,2010) 

 

Existe um olhar atento e cuidado na elaboração do planejamento para 

contemplar um processo formativo significativo e contínuo, atendendo a fase de 

transitoriedade: 1º Ano; 5º Ano e 9º Ano do Ensino Fundamental, visando que a 

formação integral aconteça sem rupturas ou mudanças bruscas que possam levar a 

barreiras, procurando evitar-se o risco de evasões e repetências.  

 

a) ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL ALCINO PEDRO RODRIGUES (EMF Alcino) 

 

Endereço:  Rua Carlos Barbosa, 38 - Getúlio Vargas - Torres/RS - CEP: 95.560-00 

Contato: 51 36261892 e emfalcino@torres.rs.gov.br         

Número de alunos atendidos atualmente: 473 

Diretora: Solange Cardoso  

Quadro Funcional: 42 colaboradores. 

mailto:emfalcino@torres.rs.gov.br
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Figura 16 – Fachada da escola Alcino 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação 

 

 

b) ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL ALMIRANTE TAMANDARÉ (EMF Tamandaré) 

 

Figura 17 – Fachada da escola Tamandaré 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação 

Endereço:  Rua Cachoeira do Sul, 121 - Praia Paraíso - Torres/RS - CEP: 95.560-00 

Contato: 51 36648028 e emfalmtamandaré@torres.rs.gov.br   

Número de alunos atendidos atualmente: 76 

mailto:emfalmtamandaré@torres.rs.gov.br
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Diretora: Simone Evaldt Selau  

Quadro Funcional: 10 colaboradores. 

 

 

c) ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL MAMPITUBA (EMF Mampituba) 

 

Figura 18 – Fachada da escola Mampituba 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação 

 

Endereço:  Rua capitão Jovino, 685 - Engenho Velho - Torres/RS - CEP: 95.560-00 

Contato: 51 36269150 - Ramal 617 e emfmampituba@torres.rs.gov.br   

Número de alunos atendidos atualmente: 313 

Diretora: Luciana Knabben da Silva Roxo  

Quadro Funcional: 34 colaboradores. 

 

 

d) ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL PROFESSOR MANOEL FERREIRA PORTO 

(EMF  Ferreira Porto) 

 

Endereço:  BR 101, km 6,3 - Campo Bonito - Torres/RS - CEP: 95.560-00 

Contato: 51 36269150 - Ramal 621 e emfmanoelfporto@torres.rs.gov.br   

Número de alunos atendidos atualmente: 191 

Diretora: Ana Paula Delfino da Silva  

mailto:emfmampituba@torres.rs.gov.br
mailto:emfmanoelfporto@torres.rs.gov.br
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Quadro Funcional: 26 colaboradores. 

 

Figura 19 – Fachada da escola Ferreira Porto 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação 

 

 

e) ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL PROFESSOR MANOEL OLIVEIRA CARNEIRO 

(EMF MOC) 

 

Figura 20 – Fachada da escola MOC 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação 

 

Endereço:  Rua Getúlio Vargas, 747 - Vila São João - Torres/RS - CEP: 95.560-00 
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Contato: 51 36269150 - Ramal 619 e emfmanoelocarneiro@torres.rs.gov.br   

Número de alunos atendidos atualmente: 350 

Diretora: Lucinéia Machado de Matos 

Quadro Funcional: 29 colaboradores. 

 

 

f) ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL SANTA RITA (EMF Santa Rita) 

 

Figura 21 – Fachada da escola Santa Rita 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação 

 

Endereço:  Estrada do Mar, km 88 - Faxinal - Torres/RS - CEP: 95.560-00 

Contato: 51 36052805 e emfsantarita@torres.rs.gov.br   

Número de alunos atendidos atualmente: 268 

Diretora: Sandra Behenck dos Santos 

Quadro Funcional: 29 colaboradores. 

 

 

g) ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL SÃO JUDAS TADEU (EMF São Judas) 

 

Endereço:  Rio Verde, sn - Rio Verde - Torres/RS - CEP: 95.560-00 

Contato: 51 998 870 547 e emfsaojtadeu@torres.rs.gov.br   

Número de alunos atendidos atualmente: 61 

Diretora: Cátia Pacheco Cardoso da Rosa 

mailto:emfmanoelocarneiro@torres.rs.gov.br
mailto:emfsantarita@torres.rs.gov.br
mailto:emfsaojtadeu@torres.rs.gov.br
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Quadro Funcional: 13 colaboradores. 

 

Figura 22 – Fachada da escola São Judas 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação 

 

 

h) ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL ZONA SUL (EMF Zona Sul) 

 

Figura 23 – Fachada da escola Zona Sul 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação 
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Endereço:  Rua Inácio Santos de Matos, 349 - São Francisco - Torres/RS - CEP: 

95.560-00 

Contato: 51 36269150 - Ramal 611 e emfzonasul@torres.rs.gov.br    

Número de alunos atendidos atualmente: 431 

Diretora: Eclair Cardoso de Matos 

Quadro Funcional: 41 colaboradores. 

 

3.4 Organização Didático Administrativa das Escolas - PPPs e Regimentos 

 

O Projeto Político Pedagógico, construído coletivamente, tem a 

participação de todos os segmentos da comunidade escolar. Este documento vai 

contemplar o trabalho desenvolvido na instituição ao longo do ano letivo. Ele é o norte, 

a direção a seguir, e, por isso, deve ser elaborado de acordo com a realidade da escola, 

porém, sem se desviar da proposta curricular da Rede Municipal, expressa no 

Documento Orientador de Território (DOT). 

Todas as normas e ações a serem desenvolvidas na Escola, estabelecidas 

no Projeto Político Pedagógico, serão anualmente avaliadas por toda comunidade 

escolar visando os objetivos educacionais propostos. 

Em princípio, o PPP deve conter as informações gerais que identificam a 

escola. É essencial, também, que descreva a missão, caracterização da clientela, 

informações sobre a aprendizagem, recursos, composição do corpo administrativo e 

docente, composição do conselho de pais e mestres, e planos de ação estratégicos. 

Deve explicitar ainda a forma de avaliação dos alunos, os projetos que serão 

desenvolvidos ao longo do ano, o método de ensino, os nomes dos autores em que 

se baseia o processo de aprendizagem, qual o modelo pedagógico da escola e como 

esse trabalho será desenvolvido por ela. 

O PPP traz ainda o detalhamento das normatizações expressas no 

Regimento Escolar. 

O Regimento Escolar, por sua vez, é um conjunto de regras que definem 

a organização administrativa, didática, pedagógica, disciplinar da instituição, 

estabelecendo normas que deverão ser seguidas. Define os objetivos da escola, os 

níveis de ensino que oferece e como ela opera. Dividindo as responsabilidades e 

atribuições de cada pessoa, determinando o que cada um deve fazer e como deve 

fazer. Outro objetivo do Regimento é o cumprimento das ações educativas 

estabelecidas no Projeto Político-Pedagógico da escola. O Regimento deve estar de 

acordo com a legislação e a ordem que é aplicada no país, estado e município. Ele é 

um documento administrativo e normativo de uma unidade escolar que, 

mailto:emfzonasul@torres.rs.gov.br
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fundamentado na proposta pedagógica irá coordenar o funcionamento da escola, 

regulamentando ações entre os representantes do processo educativo.  

Toda instituição deve possuir um conjunto de normas e regras que regulem 

as suas propostas explicitadas em um documento que deve estar disponível para a 

consulta de toda a comunidade escolar. 

 

3.5 Matriz Curricular  Rede Municipal de Educação  

 

3.5.1 Educação Infantil 

Campos de Experiência da Base Nacional Comum Curricular 

CURRÍCULO POR ATIVIDADE 

Carga Horária 

Hora aula 

Creche Pré-Escola 

20 Horas Semanais 

(turmas parciais) 

 

40 Horas Semanais 

(turmas Integrais) 

Bebês 

 (zero a 1 ano e 6 

meses) 

Crianças bem pequenas 

(1 ano e 7 meses a 3 

anos e 11 meses) 

Crianças pequenas 

(4 anos a 5 anos e 11 

meses) 

O eu, o outro e o nós 

Corpo, gestos e movimentos 

Traços, sons, cores e formas 

Escuta, fala, pensamento e imaginação 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

 

OBSERVAÇÃO: A Matriz Curricular das Escolas Municipais de Educação Infantil de 

Torres segue orientações emanadas pela Lei 9394/96 – LDB, Resolução do Conselho 

Nacional de Educação nº 5/2009 e pela Resolução do Conselho Nacional de Educação 

nº 02/ 2017, que Institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular. 

 

3.5.2 Ensino Fundamental 

 

Matriz Curricular das Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Torres 

segue orientações emanadas pela Lei 9394/96 – LDB, Resolução do Conselho Nacional 

de Educação nº 7 de 14 de dezembro de 2010 que fixa Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Fundamental de 9 anos, em seus artigos 15 e 16 especificamente e pela 

Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 02/2017, que Institui e orienta a 

implantação da Base Nacional Comum Curricular. 
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1° ao 5° Ano 
 

Disciplinas da Base Nacional Comum 

e Parte Diversificada 

CURRÍCULO POR ATIVIDADE 

Carga Horária 

Períodos de 45 min 

Língua Portuguesa 5 

Matemática 6 

Ciências 3 

Geografia 3 

História 2 

Arte 2 

Educação Física 2 

Ensino Religioso 1 

Língua Estrangeira - Inglês 1 

TOTAL DA CARGA HORÁRIA 25 

 

 

 

 

6° ao 9° Ano 
 

Disciplinas da Base Nacional Comum 

e Parte Diversificada 

CURRÍCULO POR ATIVIDADE 

Carga Horária 

Períodos de 60 min 

Língua Portuguesa 4 

Matemática 4 

Ciências 2 

Geografia 2 
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História 2 

Arte 1 

Educação Física 2 

Ensino Religioso 1 

Língua Estrangeira - Inglês 2 

TOTAL DA CARGA HORÁRIA 20 

 

 

 

3.6 Calendário Escolar 

 

O Calendário Escolar das Escolas Municipais é feito em concomitância à 

determinação legal da Lei de Diretrizes e Bases (9.394/96) que diz no Artigo 31 

 

 “A Educação Infantil será organizada de acordo com as seguintes regras 

comuns:  

[...] II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por 

um mínimo de 200 (duzentos) dias letivos de trabalho educacional. [...]” 

 

É o documento oficial da instituição educacional com o desígnio de situar 

as atividades e as ações a serem desenvolvidas no decorrer do ano letivo, observando-

se o que dispõem o §2º do Artigo 23 da Lei nº 9394/96 – LDB: 

 

“Art. 23, §2º - O Calendário Escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, 

inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, 

sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto nesta lei.” 

 

 

Toda e qualquer programação, constante na Proposta Pedagógica da 

instituição educacional, com frequência obrigatória de alunos e efetiva orientação dos 

professores, será incluída no total de dias letivos e nas horas de trabalho escolar 

efetivo. 

Na rede municipal de ensino, as escolas elaboram o Calendário Escolar a 

partir do Calendário Base, emitido pela mantenedora, com os eventos pré 
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estabelecidos para a rede, em função de transporte escolar e formação docente   (início 

e término de ano letivo, recesso escolar, formação continuada, feriados e feriados 

pontes). 

 

3.7 Concepções de escola segundo as escolas municipais de Torres 

 

3.7.1 Educação Infantil 

 

EMEI ALCINO 

“É preciso ampliar o espaço de uso escolar para além da sala de aula. Além de favorecer 

uma possível aprendizagem em sala, a escola precisa instigar novos lugares e espaços 

para o aluno construir um meio social e se inserir. Processos educativos podem ir além 

para propiciar a aprendizagem de crianças e adolescentes desconstruindo os espaços 

formais de educação.”  

EMEI GENTE MIUDA  

“Está contribuindo com a socialização e interação dos alunos, com sua própria turma e 

com outras turmas.  Contribui respeitando o indivíduo (aluno) em suas particularidades 

(Religião, crenças, culturas, modo de viver” 

 

EMEI JOÃO XXIII 

“Estão contribuindo no desenvolvimento da coordenação ampla da criança, porém não 

de forma plena. Nossa escola já evoluiu bastante no que diz respeito às interações e a 

autonomia da criança.  

 

EMEI JOAQUINA 

“É um espaço transformador que muitas vezes se restringe a questões burocráticas e 

pedagógicas.  Diversos ambientes de aprendizagem, estrutura que favoreça a construção 

e criação. Espaço do encontro com o outro e com os outros. A escola tem a função de 

humanizar a sociedade através de um currículo que promova a reflexão e mudança nos 

valores e desenvolvimento integral da criança.”  

 

EMEI SADI  

“O conceito de Escola a partir das leituras e do mapa conceitual elaborado, refere 

essencialmente a duas propostas: Espaço de brincadeiras e aprendizagens; e lugar que 

acontece o processo educativo. Dentro desta perspectiva, a escola, abrange conceitos 

paralelos que direcionam para uma forma mais ampla de se conceber este espaço de 
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brincadeiras e aprendizagens. Primeiro especifica-se que lugar é este: de transação, 

interação entre indivíduos e objetos que resultem em uma experiência, espaço de 

retomada das experiências da infância, lugar de desconstrução, ampliação de 

perspectivas, espaço social de trocas, interações pessoais, lugar de circulação de saberes 

referentes a cultura da infância. Segundo identifica possibilidades de espaços: físicos, 

materiais e sociais; apontando tanto para espaços dentro quanto fora da escola, 

modificações de mobiliário e ambientes, espaços naturais, espaços para atividades 

lúdicas e de investigações. Enfim, a escola deve ser compreendida como um campo 

mágico onde as aprendizagens sejam construídas, investigadas, vivenciadas com 

encantamento e emoções a fim de resultar em experiências significativas, enriquecedoras 

e memoráveis.”  

 

EMEI SALINA 

“Pensamos em Escola como espaço de oportunidades, com proposições que promovem 

às crianças experiências da infância legítima, priorizando o brincar. Partindo de 

interações sociais e com elementos, possibilitando descobertas. 

A escola como instituição proporciona vivências em ambientes diferenciados (não 

escolares), nos quais as crianças têm perspectiva para desenvolver o respeito às 

diferenças individuais no convívio social, assim como atitudes adequadas para com o 

outro e nos variados espaços.”   

 

EMEI SÃO FRANCISCO 

“Escola = Estrutura → proporciona - socialização (troca e convívio)/ experimentação/ 

exploração/ cultura da infância/ lugares próprios para conhecimento (terreiros, 

jardins,plantações, riachos, pontos históricos) “ 

 

EMEI STAN 

“Os espaços devem ser organizados de forma a desafiar a criança, oportunizando a 

mesma de andar, subir, descer e pular, assim ela controla o próprio corpo no ambiente 

que estimula os sentidos. A criança é o sujeito ativo no seu processo de aprendizagem. “  

 

3.7.2 Ensino Fundamental 

 

EMF ALCINO  

“Espaço de aprendizagem, aquisição de conceitos, socialização, troca de saberes, lugar 

onde reflete e perpetua os valores/ pensamento do povo e da sociedade.” 
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EMF TAMANDARÉ 

“É a diversidade de conhecimento a partir das vivências e da interação com o outro, o 

que configura a transmissão cultural através das gerações.” 

EMF MAMPITUBA 

“A escola hoje, é o único lugar onde bem ou mal as crianças têm experiências típicas da 

infância (lúdico), já que as cidades na sua maioria, não oferecem possibilidades de re-

conquistas de espaços públicos e populares. A escola e educadores precisam saber como 

explorar os ambientes além da escola, para levar o aluno a construção, a criação e a 

investigação da aprendizagem.” 

 

 

EMF FERREIRA PORTO 

“É um ambiente de troca de experiências, que transcendem os espaços escolares, 

proporcionando o resgate da cultura, a ludicidade e a autonomia nos variados espaços 

de aprendizagem.” 

 

EMF MOC 

“A escola não é o único espaço educativo. A escola vai além das paredes escolares, 

contribuindo de forma ampla para um processo de desenvolvimento social, de relações 

interpessoais, atitudes e limites. É, também espaço de amizade e convivência.” 

 

EMF SANTA RITA 

“A escola e os educadores devem saber como extrair dos ambientes físicos e sociais tudo 

o que pode contribuir para fortalecer no ensino aprendizagem. É fundamental investir 

em todos os espaços de aprendizagem, pois neles há diversidade de conhecimentos que 

enriquecem para a formação do indivíduo. Acreditamos que é papel da escola promover 

a interação entre os saberes populares e os científicos permeados pela vivência e 

experiência escolar, ressignificando-os e dotando-os de sentido, possibilitando a 

aquisição do conhecimento por meio de aprendizagens significativas.” 

 

EMF SÃO JUDAS  

“A escola enquanto instituição, deve propor espaços que favoreçam o desenvolvimento 

das crianças e adolescentes. A exploração de diferentes lugares é essencial para 

desenvolvimento  humano.” 

 

EMF ZONA SUL 
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“Espaço de aprendizagem. Mediadora do conhecimento. Acesso ao conhecimento 

formal.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 

4.1 Uma escola de Todos e de cada Um 

 

“...para além de um princípio norteador a gestão democrática representa uma 

mudança no modo de entender o ato de administrar, principalmente numa 

sociedade marcada pelo autoritarismo, em que os determinantes sociais, 

econômicos e políticos mais amplos agem contra esta tendência. Isso não quer 

dizer que devemos cruzar os braços e esperar transformações na sociedade 

para depois modificar a escola e sua organização. Qualquer mudança nas 

práticas das pessoas possibilitará também, uma forma de transformação na 

sociedade.” (PARO, 2002, P. 19, APUD LUIZ; CONTI, 2007, P.1) 

 

 

A palavra gestão advém da raiz etimológica “gesta-gerir; gestação sf. 

‘tempo de desenvolvimento do embrião no útero, desde a concepção até o 

nascimento’ (...) Esse gerir, tempo de desenvolvimento, de formação, também 

desvenda uma opção, em razão da escolha pelo substantivo, de uma classe gramatical 

que nomeia, enraíza e sustenta os princípios, aquilo que se busca e acredita em 

educação. Por conseguinte, decidir entre os substantivos gestão, administração ou 

organização escolar potencializa a opção de diferenciar e reafirmar que escola não é 

empresa, mesmo que exija em determinadas circunstâncias gerência estrutural. 

Libâneo (2003, p. 316) enfatiza que “[...] as escolas são, pois, organizações e nelas 

sobressai a interação entre pessoas, para a promoção da formação humana.” 

 De acordo com a LDB (Lei n. 9.394/96), as instituições públicas que 

ofertam a Educação Básica devem ser administradas com base no princípio da Gestão 

Democrática, ou seja, da participação e da autonomia. A comunidade escolar 

(professores, alunos, pais, direção, equipe pedagógica e demais colaboradores) é 
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considerada sujeito ativo em todo o processo da gestão, participando de todas as 

decisões da escola. Assim, é imprescindível que cada um destes sujeitos tenham clareza 

e conhecimento de seu papel quanto participante da comunidade escolar. 

Em uma gestão escolar com base em princípios democráticos, espera-se do 

gestor uma atuação que fomente processos participativos nas tomadas de decisão, 

bem como, o desenvolvimento de uma relação interpessoal que favoreça o convívio 

entre os integrantes da comunidade escolar e contribua para a melhoria da qualidade 

no processo de ensino e aprendizagem. 

Segundo Levinski (2008, p.181) “... a autonomia é processo de 

compartilhamento de responsabilidades, expressa cidadania, tem sentido e é 

duradoura, assim como a participação, quando conquistada e tal conquista decorre da 

sua aprendizagem, do imperativo de exercê-la”. Assim, só teremos de fato uma gestão 

democrática se seus elementos fundamentais forem trabalhados e exercidos 

permanentemente na escola. Nas atividades pedagógicas em sala de aula, nas tomadas 

de decisões relacionadas à aplicação de verbas, na definição do calendário, das rotinas 

e dos projetos desenvolvidos, desenvolvendo processos de autonomia atrelados à 

responsabilidades, coletividade, legalidade e ética.  

“A autonomia precisa ser explicitada como uma necessidade e deve ser 

estudada nas suas especificidades, para que não ocorram equívocos que levem ao 

espontaneísmo.” (Recorte do livro: “Políticas e gestão da Educação”) 

 

4.2 A atuação dos colegiados 

 

É necessário que as escolas estejam abertas ao diálogo, sobretudo com sua 

comunidade, onde compartilham problemas e anseios comuns. A participação da 

família no processo de ensino e aprendizagem é uma necessidade real, evidenciada 

como uma das principais demandas das escolas. Contudo, limitar essa participação a 

momentos isolados, de entregas de avaliações ou convocações pontuais para repasses 

de informações ou queixas não representa participação. É preciso construir junto aos 

alunos, pais, professores e colaboradores a cultura da participação consciente e 

comprometida.  

Os colegiados representam papel importante nessa construção. A gestão 

administrativa, por força da lei, prevê a constituição de conselhos para planejamento, 

fiscalização e prestação de contas. No entanto, muitas escolas ainda limitam a 

participação desses colegiados à assinaturas de documentos e cheques. A ção dos 

CPMs e dos Conselhos Escolares contempla, mas não se limita à questões financeiras. 

A discussão acerca da aplicação de verbas perpassa o processo didático pedagógico 
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da instituição. Socializar com os pais os fundamentos pedagógicos que embasam as 

ações da instituição é fundamental para que as famílias e alunos compreendam a 

importância de cada recurso material e imaterial.  

 

“A democratização da gestão escolar, por sua vez, supõe a participação da 

comunidade em suas decisões, podendo ocorrer através de órgãos colegiados 

e instituições auxiliares de ensino. A participação da comunidade não deve ficar 

restrita apenas aos processos administrativos, mas ocorrer nos processos 

pedagógicos que supõem o envolvimento da comunidade nas questões 

relacionadas ao ensino. “(SILVA, 2009, p. 102). 

 

Criar na escola a cultura da escuta e do olhar voltado para os diferentes 

segmentos, de forma empática e respeitosa é fundamental na construção de uma 

gestão democrática.  

 Conforme Lei Municipal Nº 4.358/10, no Artigo 2º, cabe ao Conselho 

Escolar desenvolver junto à Comunidade Escolar funções consultiva, deliberativa, 

fiscalizadora e mobilizadora, constituindo-se no órgão máximo em nível de escola, a 

fim de apoiar, avaliar, promover e estimular a promoção da qualidade da Educação. A 

estrutura, a composição e as competências do Conselho Escolar seguem 

determinações disciplinadas em Regimento próprio.  

Os CPMs (Círculo de Pais e Mestres) das escolas municipais também possui 

estatuto próprio, prevendo sua estrutura,  composição e competências. 

 

4.3 O que ainda queremos 

 

Quando falamos em Gestão Democrática e a importância dos Conselhos 

participativos na tomada das decisões dentro da escola, refletimos profundamente 

sobre a importância de se ouvir a comunidade. Porém, vale a reflexão: “de que 

segmentos são feitos uma comunidade?”; “Temos a presença de um 

Conselho/Assembleia de crianças?” 

A questão provoca desconforto em primeiro momento por não termos uma 

prática solidificada neste tema. Num período em que falamos tanto em protagonismo 

infantil, não podemos esquecer que o protagonimos também pode acontecer na 

tomada de decisões junto as crianças, que são as maiores interessadas no ambiente da 

Escola.  

Ouvir as crianças já é uma prática naturalizada em escolas inspiradas na 

concepção de Reggio Emília, porém é na Inglaterra, mais precisamente em Summerhill,  
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que o exercício de participação democrática é exercido desde as primeiras classes até 

as finais.  

Organizar um tempo para isso, seja trimestral junto aos conselhos de classe, 

seja mensal ou semanal, para que as crianças formalmente expressem suas ideias sobre 

como percebem a escola, o que gostariam de ter na escola ou ações na rotina escolar, 

é uma forma de apreciar e valorizar suas ideias. As “rodinhas de conversa” são práticas 

que se assemelham bastante a ideia de Assembleia, porém podemos ir mais além.  

Organizar um espaço, com cadeiras, pranchetas, canetas, suco ou então 

momentos com pequenos grupos são formas lúdicas e significativas para que as 

crianças organizem ideias e pensamentos. Elucidamos claro, que esses momentos são 

significativos com crianças acima de 3 / 4 anos de idade, onde a linguagem oral e a 

organização dos pensamentos é mais clara e expressiva.  

No cotidiano da escola, existem muitos momentos em que a criança 

manifesta seus pensamentos, desejos e ideias, que são documentadas pelo professor. 

As Assembleias ou momentos intencionais para a escuta de “participação democrática” 

proporcionam as crianças espaço para criticidade, de auto-avaliação e avaliação de 

contextos. Algumas das crianças podem trazer desejos vistos como  “impossíveis”, 

estes se tornam momentos ricos de conversas e questionamentos junto a elas. Estes 

encontros permitem também a tomada de decisões, desenvolver princípios éticos e 

políticos de cidadania, apontar novos temas para projetos e cultivar um ambiente de 

respeito, valores e comprometimento com o patrimônio da escola.  

É necessário um estudo mais aprofundado sobre o tema para que não se 

caia em falsas expectativas sobre ele. Tognetta (2011, p. 100) diz que as Assembleias 

são possibilidades para que as crianças se sintam pertencentes ao grupo e 

responsáveis (cooperação) pelo espaço em que convivem. 

A Assembleia com crianças não é um tema novo, porém ainda provoca 

estranheza aos olhos dos educadores. Equívocos e dificuldades devem ser encarados 

como motivação para reflexão, estratégias de participação das crianças na Gestão e 

aprofundamento nas teorias e práticas democráticas. 

 

4.4 Do incentivo à pesquisa e a produção 

 

A prática pedagógica, hoje, na rede de ensino municipal deixou de ser 

pautada na figura do professor-transmissor e do aluno-receptor e passa a requerer um 

professor-pesquisador-orientador e um aluno-pesquisador.  
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Acredita-se que a pesquisa deve ser parte integrante do processo de 

formação continuada dos professores e, consequentemente, oportunizar que se reflita  

no seu processo de ensino, sendo base impulsionadora de um ensino de qualidade.  

A Secretaria Municipal de Educação de Torres ciente de seu dever em 

proporcionar ao seu servidor público desenvolvimento periódico investe, desde 2017, 

em um evento de 40 (quarenta) horas, denominado: Formação Docente e Fórum 

Acadêmico Municipal (FDFAM). De âmbito local, o FDFAM oferece espaço para a 

formação continuada de docente, divulgação, a promoção e o acompanhamento dos 

trabalhos de Relatos de Experiência de caráter científico desenvolvidos pelos docentes 

de Educação Infantil e Ensino Fundamental, da rede municipal de educação de Torres-

RS. Realizado sempre em duas etapas: 1º e 2º semestre, objetiva, também, criar um 

espaço para integração de docentes da rede municipal do município, incluindo escolas 

municipais da região AMLINORTE, estaduais e particulares.  

Buscando aproximar professores das discussões referentes ao ensino, à 

pesquisa e à inovação tem como tema “Escrevendo o futuro com as possibilidades 

na/para educação" e tem como objetivos: 

I. divulgar a produção científica dos docentes de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental da rede municipal de ensino do município de Torres-RS e, 

posteriormente, nas próximas edições, ampliá-lo para nível regional, 

incluindo escolas estaduais e particulares; 

II. valorizar os esforços e fomentar iniciativas de todos os envolvidos com a 

Educação; 

III. estimular a iniciação científica como forma de construir e aplicar o 

conhecimento desenvolvido na prática docente; 

IV. estimular a troca de experiências entre docentes vinculados às escolas da 

rede municipal de ensino e, posteriormente, nas próximas edições, 

ampliá-lo para nível regional, incluindo escolas estaduais e particulares; 

V. contribuir para a formação de cidadãos comprometidos com a ciência e 

educação para além do cotidiano escolar. 

O participante que desejar, poderá compartilhar suas práticas cotidianas, através da 

inscrição para apresentação de trabalhos na forma oral ou pôster, que acontece na 

última etapa da formação. Para as submissões a inscrição é realizada em site próprio, 

com prazo para inscrição, submissão, aprovação e apresentação do mesmo, conforme 

regulamento do evento, que consta no setor pedagógico da SME. 

 

4.5 Conceito de Gestão Democrática segundo as escolas municipais de Torres 
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4.5.1 Educação Infantil 

 

EMEI ALCINO 

“Gestão democrática é estruturamento dos ambientes que assegurem o direito da criança 

de ser educada e cuidada, estimulando as na aventura de significar a si mesmo e ao 

mundo em que está inserida. Para tanto, um ponto básico é garantir uma perspectiva de 

trabalho pedagógico centrada nas características da criança pequenas.” 

 

EMEI GENTE MIÚDA 

“O objetivo da gestão democrática e participativa na escola é contribuir para a 

implementação das mudanças, através do respeito, reflexão e diálogo, comprometimento 

por parte da equipe diretiva, do corpo docente, dos funcionários e da comunidade escolar. 

Através dos PPP’s das escolas (elaboração) e dos conselhos escolares, visando tornar-se 

uma escola de qualidade.” 

 

EMEI JOÃO XXIII 

“Considera-se Gestão Democrática um movimento de maior participação na tomada de 

decisões dentro dos ambientes sociais de interação coletiva, como as Instituições 

Escolares. Tem caráter descentralizador, que valoriza os processos e não apenas os 

resultados. É a participação ativa de toda a comunidade escolar em todas as decisões e 

propostas curriculares e extracurriculares. Oportuniza às famílias participar ativamente 

na construção de aprendizagens de seus filhos diante do cotidiano escolar. É a 

administração coletiva da escola que respeite os direitos de todos.”  

 

EMEI JOAQUINA 

“Na maioria das vezes o professor escolhe tanto a metodologia, os conteúdos e a forma 

de avaliar, mas também proporcionamos momentos de escolha e participação, como: na 

hora da novidade onde trazem relatos do seu cotidiano em família, quando escolhem no 

que querem brincar (bandejas, espaços temáticos, etc). 

Em outros momentos são trabalhados projetos a partir de temas da curiosidade e 

interesse deles, porém ainda encontramos dificuldades no que se refere ao processo 

efetivo na avaliação. 

Toda essa prática descrita acima está pautada no currículo, nas reuniões pedagógicas, 

orientações e exigências que limitam e/ou engessam as aulas, interferindo no 

planejamento, que nem sempre ocorre como gostaríamos.” 

 

EMEI SADI  
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“A gestão democrática implica em, a partir da BNCC, oferecer ao corpo docente 

autonomia para executar seu planejamento, eleger os conteúdos, organizar a 

metodologia e os critérios de avaliação. As dificuldades e as necessidades devem ser 

compartilhadas em reuniões de planejamento e pedagógicas, onde devem ser pleiteadas 

as condições e a organização dos espaços de autonomia. Nestas reuniões, deve-se 

estabelecer um paralelo com a DCN e a BNCC, para que se avalie se estão sendo 

alcançados os objetivos ou se algo está impedindo que isto aconteça. Em caso afirmativo, 

a produtividade escolar (gestor/docente/discente/comunidade escolar) estará cumprindo 

seu compromisso com o exercício da cidadania.”  

 

EMEI SALINA 

“A gestão democrática está intimamente ligada à autonomia profissional. Não há como 

gerir democraticamente, atendendo aos interesses intrínsecos a cada escola, a cada 

comunidade sem a autonomia de poder olhar, conhecer e compreender a demanda 

específica aqui necessária. Uma gestão verdadeiramente democrática faz-se pois com 

distribuição da autoridade, onde todos, escola e família, participam de forma engajada, 

consciente, porém com um controle democrático, respeitando o profissionalismo 

daqueles que efetivamente realizam o processo educacional, pois apropriaram-se de 

conhecimentos que os habitam para tal. Gestão democrática, desta forma atinge o 

efetivo sentido da palavra liderança.”  

 

EMEI SÃO FRANSCISCO 

“Ter flexibilidade nas alterações que forem surgindo durante o processo de ensino e da 

aprendizagem. Respeito ao tempo e ritmo de desenvolvimento de cada criança. Buscar a 

autonomia e a interação da família dentro do contexto cultural. Promover a 

responsabilidade e compromisso no processo de produção de cada um.”  

 

EMEI SÃO JORGE 

“Gerenciar e administrar a escola a partir da democracia, que pressupõe a participação 

e autonomia de todos, frente às decisões da escola. Isso requer dividir autoridade, delegar 

funções, discutir com o grupo (pais, alunos, professores, funcionários), a comunidade 

escolar, respeitando os princípios e necessidades, validando a realidade escolar.”  

 

EMEI STAN 

“A gestão democrática é um processo que envolve autonomia e participação da 

comunidade escolar, com o objetivo de compartilhar responsabilidades expressando 

assim a sua cidadania”  
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4.5.2 Ensino Fundamental 

 

EMF ALCINO  

“A gestão democrática tem como princípios fundamentais os processos de participação 

e autonomia. A partir do momento que compartilhamos responsabilidades estamos 

exercendo a autonomia expressando cidadania.” 

 

 

EMF TAMANDARÉ 

“Toda a prática educativa deve estar orientada pelo processo de participação e 

autonomia, num compartilhamento de responsabilidades. A gestão democrática 

demonstra o que se busca e acredita em educação.” 

 

EMF MAMPITUBA 

“A gestão democrática deve ser colaborativa envolvendo todos os membros da 

comunidade escolar, vivências de pertencimento dentro do processo democrático e 

autônomo.” 

 

EMF FERREIRA PORTO 

“Parte do princípio de uma comunidade escolar organizada democraticamente, 

compartilhando responsabilidades em um ambiente favorável, onde ocorra a 

participação de todos os segmentos da comunidade escola.” 

 

EMF MOC 

“A gestão democrática permeia todos os espaços da escola, desde as atividades 

administrativas até as pedagógicas.A partir do momento em que sentamos 

coletivamente para a organização dos conteúdos programados, buscamos a construção 

do planejamento onde, com interação e trocas de ideias entre os colegas, busca-se 

elaborar metodologias que permitam que o aluno construa seu próprio conhecimento, 

respeitando o ritmo de cada um, para que todos se tornem autor do seu próprio 

conhecimento.” 

 

EMF SANTA RITA 

“No que se refere a autonomia na escolha de conteúdos, metodologia e avaliação, a 

forma em que mais se pode exercê-la é por meio do método de trabalho, visto que os 
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outros ítens já são determinados pela mantenedora. Levando em conta essas limitações, 

é possível propiciar aos alunos meios de entender o princípio da cidadania e, 

consequentemente, exercê-lo nos grupos sociais dos quais cada um faz parte” 

 

EMF SÃO JUDAS 

“Acontece com a participação de todos os envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem.” 

 

 

 

EMF ZONA SUL 

“A gestão democrática em uma escola é construída a partir de uma ação coletiva com 

compartilhamento de decisões e informações. Logo, é acreditar em uma educação de 

qualidade com relevância social e com objetivos pautados em valores humanos que 

engrandeçam ideais e ações com o propósito de formar cidadãos autônomos e 

responsáveis.” 
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5 EDUCAÇÃO INCLUSIVA1 

 

Na perspectiva da Educação Inclusiva, a Educação Especial passa a integrar 

a proposta pedagógica da escola regular, promovendo o atendimento às necessidades 

educacionais especiais de alunos com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

Compreende-se que a concepção de escola se fundamenta no 

reconhecimento das diferenças humanas e na aprendizagem centrada nas 

potencialidades dos alunos e não na imposição de rituais pedagógicos 

preestabelecidos que acabam por legitimar as desigualdades sociais e negar a 

diversidade. Nessa perspectiva, as escolas devem responder às necessidades 

educacionais especiais de seus alunos considerando a complexidade e 

heterogeneidade dos educandos e, consequentemente, dos ritmos de aprendizagem. 

Para tanto, é necessária uma nova estrutura organizacional, com currículos flexíveis, 

modificações organizacionais, estratégias teóricas metodológicas eficientes, recursos e 

parcerias com a comunidade. (ALVES,2006) 

A Educação Especial, então, ao propor uma educação para todos e uma 

educação para a diversidade, que respeite as diferenças, apresenta como referencial a 

diferença como alteridade, o outro como “distinto”, superando a visão de diferença de 

caráter identitário e hegemonia estabelecida em relação a um outro, o “normal”. 

A escola, diante deste paradigma da inclusão, deve preocupar-se com as 

diferenças pessoais dos educandos: perfil, características biopsicossociais e faixa etária, 

e pautar-se nos princípios éticos, políticos e estéticos, visando assegurar a dignidade 

humana, observando o direito dos alunos de inserir-se na vida social, a busca da 

identidade própria de cada educando com o reconhecimento e valorização das suas 

diferenças e potencialidades, bem como das suas necessidades educacionais especiais 

                                                 
1 Capítulo de autoria de Maria Inês Silveira Maurer Gomes (Coordenadora de Educação Inclusiva SME) 

e coautoria de Juliana Pilla Graziadei e Rejane Clezar dos Santos. 
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no processo de ensino-aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos para sua 

cidadania. 

 

5.1 Políticas que regem a Educação Especial Inclusiva – Legislação 

 

A Educação Especial se organizou tradicionalmente como atendimento 

especializado substitutivo ao ensino comum, evidenciando diferentes compreensões, 

terminologias e modalidade que levaram à criação de instituições especializadas, 

escolas especiais e classes especiais. Essa organização fundamentada no conceito de 

normalidade/anormalidade, determina formas de atendimento clínico-terapêuticos 

fortemente ancorados nos testes psicométricos que, por meio de diagnósticos, 

definem as práticas escolares para os alunos com deficiência. 

No Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência teve início na época do 

Império, com a criação de duas instituições: o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, 

em 1854, atual Instituto Benjamin Constant-IBC, e o Instituto dos Surdos-Mudos, em 

1857, hoje denominado do Instituto Nacional da Educação dos Surdos- INES, ambos 

no Rio de Janeiro. No início do século XX é fundado o Instituto Pestalozzi(1921), 

instituição especializada no atendimento às pessoas com deficiência mental. Em 1954, 

é fundada a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, e, em 

1945, é criado o primeiro atendimento educacional especializado às pessoas com 

superdotação na Sociedade Pestalozzi, por Helena Antipoff 

Para Soares (2010), a ideia de incluir alunos com necessidades especiais no 

ambiente escolar, não deve ser de moldá-lo para adaptar-se ao ambiente de sala de 

aula, ou da escola como um todo, mas criar meios para que esse indivíduo seja incluído 

no espaço educacional e social da escola, ou seja, para isso, não basta matricular o 

educando especial em uma rede regular de ensino. É preciso fazer com que ele seja 

integrado com os demais colegas de classe em atividades a serem desenvolvidas, tais 

como: trabalhos manuais, jogos, brincadeiras, trabalhos em grupo, apresentações 

teatrais e de dança. 

Muitos foram os fenômenos que influenciaram de forma positiva ou 

negativa a história da sociedade, porém, podem-se destacar quatro fases que foram 

essenciais para a construção da inclusão: exclusão, segregação ou separação, 

integração e inclusão. Sassaki apoud Hort e Hort (2017, p. 11) esclarece que: 

 

A sociedade, em todas as culturas, atravessou diversas fases no que se refere 

às práticas sociais. Ela começou praticando a exclusão social, de pessoas que - 

por causa das condições atípicas – não lhe pareciam pertencer à maioria da 
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população. Em seguida, desenvolveu o atendimento segregado dentro de 

instituições, passou para a prática de integração social e recentemente adotou 

a filosofia da inclusão social para modificar os sistemas sociais gerais.  

 

 

Percebe-se pela citação acima que, antigamente, não existia uma 

preocupação em atender os cidadãos deficientes. Eles eram excluídos da sociedade 

por meio do abandono ou até mesmo mortos. Pode-se considerar que o período de 

integração também foi uma forma de excluir pois as pessoas deficientes frequentavam 

uma instituição especial e as pessoas ditas normais frequentavam a escola regular. A 

fase de integração social veio como uma tentativa frustrada de inclusão porque exigia 

que o aluno deficiente se adaptasse a escola regular. Somente quando surge a fase de 

inclusão, a escola tem que se adaptar para atender a todos de forma igual. 

Observa-se que é muito antiga a tentativa de incluir os cidadãos deficientes 

na sociedade bem como na escola. É um assunto que provoca reflexões e 

questionamentos onde surge, com o intuito de melhorias na qualidade, de respeito às 

diferenças e ensino igualitário. 

Além disso, essa evolução das fases aconteceu de acordo como desenvolvia 

a sociedade, o pensamento e a crença da população envolvida. 

Em todas as fases registra-se uma dificuldade significativa: falta de 

acessibilidade que garanta locomoção e a mobilidade plena. O excesso de informações 

visuais, também, pode ser um agravante durante o processo de inclusão das pessoas 

com deficiência . 

Pode-se afirmar que mesmo estando em pleno século XXI com tanta 

tecnologia ao nosso redor, ainda tem muito a fazer no que diz respeito à inclusão, 

principalmente, quando falamos nos deficientes visuais.  Qualificação profissional, 

atendimento educacional especializado, acessibilidade adequada além de uma 

sociedade justa e igualitária livre de qualquer exclusão ou preconceito.  

Ao adotar o princípio da educação inclusiva, a rede municipal de ensino  de 

Torres respalda-se nos seguintes documentos oficiais (Dados MEC/SEESP – Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva): 

 

a) Constituição Federal de 1988; 

b) Constituição Estadual de 1989; 

c)  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996; 

d) Resolução nº 01 de 1996; 

e) Lei Complementar nº 170 de 1998; 

f)  Inciso III do artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
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g) Lei nº 8069/90; 

h) Decretos  Federais nº 3.298/01, nº 5.296/05, nº 6.094/97, nº 7.611/11; 

i)  Parecer CNE/CEB nº 17/01;  

j)  Resolução CNE/CEB nº 02/01;  

k) Declaração Mundial de Educação para Todos (1990);  

l)  Declaração  de Salamanca (1994); 

m) Declaração da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

(2006); 

n) Documento elaborado pelo grupo de trabalho nomeado pela Portaria 

do MEC nº 555/2007, relativamente à Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008); 

o) Parecer CNE/CEB nº 13/2009; 

p) Resolução CNE/CEB nº 04/2009; 

q) Nota técnica SEESP/GAB/Nº19/2010, Nº 02/2011,  Nº 05/2011, Nº 

62/2011; 

r) Nota Técnica MEC/SECADI/DPEE Nº 04/2014; 

s) Lei nº 13. 146/2015; 

t) Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência); 

u) Nota Técnica  MEC/SECADI/DPEE nº 42/2015; 

v) Nota Técnica MEC/SECADI/DPEE nº 02/2015; 

w) Resolução CME nº 04/2015. 

 

Dessa forma, todas as crianças e adolescentes deverão ter assegurados 

acesso, mediante a garantia de matrícula e de frequência às escolas de Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental, e como medida complementar, o poder público, 

através do sistema de ensino, disponibilizará um conjunto de recursos educacionais e 

serviços de educação especial que possibilitem a permanência, com qualidade, dos 

educandos com deficiência, condutas típicas e altas habilidades nas escolas da rede 

regular, garantindo-lhes o prosseguimento aos níveis mais elevados de ensino. 

As pessoas em idade escolar com severos comprometimentos mentais ou 

que estejam [...] em total falta de interação com o ambiente externo [que as impede] 

de qualquer aproveitamento não só dos conteúdos ministrados na escola [...] (Brasil, 

2001), serão atendidas em centros de atendimento educacional especializado em 

educação especial na área da deficiência intelectual. 

Essa prerrogativa está respaldada, além da Resolução no 08 de 2001 do 

Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência – CONADE, pelas 
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leis, decretos, resoluções  e não constituirá em discriminação (Artigo 1º,b. Convenção 

de Guatemala) 

 

5.2 Resgate da Implementação da Educação Especial no município 

 

O Ministério da Educação, com objetivo de  apoiar as redes públicas de 

ensino na organização e na oferta do AEE e contribuir com o fortalecimento do 

processo de inclusão educacional nas classes comuns de ensino, instituiu O Programa 

de Implementação de Salas de Recursos Multifuncionais, por meio da Portaria Nº 13,de 

24 de abril de 2007. 

Nesse processo, no ano de 2013, a Secretaria Municipal de Educação, 

através da Coordenação de Educação Especial, realiza  o levantamento das escolas 

contempladas com as Salas de Recursos, que possuem matrículas de alunos com 

deficiência, transtorno globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, 

a garantia do espaço físico em cada unidade contemplada e a disponibilidade de 

recursos humanos, com professores capacitados na área da Educação especial, para 

iniciar os trabalhos nas Salas de recursos. 

 Foi um início de ano com trabalhos intensos, organizando os 

equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos recebidos pelo MEC 

para as salas de recursos e conferência de notas e equipamentos recebidos nas escolas, 

para a organização do espaço onde iria acontecer o Atendimento Educacional 

Especializado dos alunos matriculados em cada unidade escolar. 

As escolas contempladas do Ensino Fundamental, foram: EMF Alcino Pedro 

Rodrigues, Almirante Tamandaré, Mampituba, Manoel Ferreira Porto, Manoel Oliveira 

Carneiro, Santa Rita, São judas Tadeu, e Zona Sul. Das  9 (nove) escolas de Educação 

Infantil, apenas 4 (quatro) foram contempladas: EMEI Alcino P. Rodrigues, Salina e 

STAN. Os materiais da Sala de Recursos da  EMEI STAN,  foram  transferidas   para  a 

EMEI São Francisco, por não ter público-alvo da Inclusão, nos anos subsequentes. 

Inicia-se o processo de organização, vistoria da acessibilidade por parte da 

mantenedora, juntamente com a Arquiteta da Prefeitura.Foram realizadas obras de 

acessibilidade, como por exemplo: adaptação de banheiros, rampas, piso tátil, corrimão  

e elevador na EMF Manoel Oliveira Carneiro. 

Neste mesmo ano de 2013, foi realizada a solenidade de inauguração das 

Salas de Recursos, início dos atendimentos aos alunos e formação para professores, 

equipes diretivas, que estendeu por mais ou menos três anos após, com objetivo de 

capacitar, apropriar-se da Educação  Inclusiva, conhecer  a Política da Educação 

Especial e o Atendimento Educacional Especializado realizado nas salas de recursos. 
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O Atendimento Educacional Especializado (AEE) está se consolidando nas 

escolas municipais, mesmo que a legislação já exista desde 2011, com as diretrizes já 

definidas pelo MEC. Entre o legal e o real muitas vezes existe uma certa distância, cada 

professor realiza o trabalho de inclusão  com atendimento dos alunos em turno inverso 

Baseados na necessidade da Escola incluir a todos e todas, precisamos estar 

sempre   informando e aprendendo como atender os alunos com deficiências e 

transtornos que afetam a memória, atenção, concentração e eixos de interesse do 

aluno. 

          

5.3 Público-alvo 

 

 São atendidos, nas Salas de Recursos Multifuncionais, alunos público-alvo 

da educação especial, conforme estabelecido na Política Nacional de Educação Especial 

na Perspectiva da Educação Inclusiva:  

 

a) Alunos com deficiência: aqueles [...] que têm impedimentos de longo 

prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais em 

interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 

demais pessoas (ONU,2006). 

b) Alunos com transtornos do espectro do autismo: aqueles que 

apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas 

e na comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, 

estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com 

autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose infantil. 

(MEC/SEESP, 2008). 

c) Alunos com altas habilidade/superdotação: aqueles que 

demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes 

áreas, isoladas ou combinada: intelectual, acadêmica, liderança, 

psicomotricidade e artes, além de apresentar grande criatividade, 

envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de 

seu interesse (MEC/SEESP, 2008). 

 

Segundo dados do Censo/2019, estão matriculados 96 (noventa e seis) 

alunos nas salas de recursos da rede municipal de ensino, desde a Educação Infantil ao 

Ensino Fundamental. Destes, 53 (cinquenta e três) são alunos com DI (deficiência 

intelectual, 6 (seis) DF (deficiência física), 2 (dois) DA (deficiência auditiva) e 33 (trinta 
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e três) TEA (transtorno do espectro autista. Apenas 16 (dezesseis) alunos estão com 

MONITOR DE APOIO, por apresentarem comprometimentos de mobilidade, interação 

e atividades da vida diária no cotidiano escolar. 

As atribuições  da  MONITORIA DE APOIO  na sala de aula  comum – SAC, 

estão fundamentadas pela “RESOLUÇÃO CME Nº 04/2015”, que rege as diretrizes para 

a Educação Especial Inclusiva no Sistema Municipal de Ensino de Torres, conforme 

descrito abaixo: 

a) Ao profissional de apoio não é atribuída a tarefa de planejar atividades 

educacionais diferenciadas ao aluno público alvo da educação especial, 

e sim, ajudá-lo a realizar. Atuar como apoio pedagógico aos educadores 

no trabalho com a turma; 

b) Participar das formações mensais propostas pela SME para monitores do 

projeto de apoio à inclusão; 

c)  Participar  com o professor titular das orientações (assessorias) 

prestadas pelo AEE; 

d) Cumprir  a carga horária de trabalho na escola, mesmo na eventual 

ausência do aluno; 

e) Na eventual falta do aluno, o monitor estará no contexto da turma com 

os demais alunos, orientada pela professora titular da turma e organizar 

materiais e recursos para a aprendizagem deste aluno da Inclusão. 

f) Acompanhar exclusivamente as turmas que tenham alunos incluídos. O 

monitor não pode assumir ou ser designado para outra função, na escola 

que não seja aquela para a qual foi contratado; 

g) Este monitor  não deve assumir integralmente o(s) aluno(s) da educação 

especial, ou seja, proporcionar a interação da professora da turma com 

o aluno,  sendo a escola responsável por todos, nos diferentes contextos 

educacionais: recreio dirigido, alimentação, uso do banheiro, segurança, 

etc; 

h) Contribuir para a quebra da barreira dos estereótipos, considerando as 

potencialidades e fragilidades do sujeito. 

 

 

Ter cuidado no auxílio dado aos alunos, procurando questionar para 

encaminhar a adequação das respostas, porém jamais dando a 

resposta pronta. Construir um vínculo positivo ao trabalho, porém 

preservando sua figura de educador, evitando brincadeiras fora de 

hora e lugar. Não conversar com o  pai dos  alunos,  encaminhando  



 

 

 

 

 

56 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

sempre que necessário aos professores ou aos serviços da escola (OE) e Professora do 

AEE. É fundamental que sejam observados os horários de entrada e saída da escola, 

bem como a entrada nas turmas, pois o professor faz seu planejamento contando com 

este apoio. 

Desta forma, o sistema de ensino deve seguir as orientações aqui elencadas 

desta resolução: 

 

Art. 26. O Sistema de ensino deve prover profissionais de apoio para promoção 

da acessibilidade e para atendimento a necessidade específicas dos estudantes 

no âmbito da acessibilidade às comunicações e da atenção aos cuidados 

pessoais de alimentação, higiene e locomoção.Devendo ser considerado os 

seguintes aspectos: 

 

& 1º - A demanda de um profissional de apoio se justifica quando o estudante 

necessitar de apoio nas atividades de alimentação, higiene e locomoção. 

Cabe ressaltar  então, que são estudantes  com severos comprometimentos 

como: Deficiência Intelectual severa, TEA (transtorno do espectro autista) com 

baixa funcionalidade e Deficiência física(uso de cadeira de rodas) 

 

& 3º - Os profissionais de apoio às atividades de locomoção, higiene, 

alimentação, prestam auxílio individualizado aos estudantes que não realizam 

estas atividades com independência. Esse apoio ocorre conforme as 

especificidades apresentadas pelo estudante, relacionadas à sua condição de 

funcionalidade e não a sua condição de deficiência. 

 

A solicitação deste profissional para a Mantenedora, deve  

OBRIGATORIAMENTE  seguir um protocolo para    montar processo junto à unidade 

escolar, com a participação da Equipe Diretiva e  professora do AEE, para avaliar as 

limitações e  necessidades do estudante, encaminhar à Mantenedora aos cuidados da 

Coordenação da Educação Especial, contendo: 

 Memorando da Escola, datado e assinado pelo Diretor, com identificação 

da unidade escolar, justificando as necessidades do educando,conforme 

avaliação da Professora do AEE  e equipe diretiva. 

 Laudo médico com diagnóstico do educando atualizado com data . 

 Relatório pedagógico atualizado pelo professor de classe comum e do 

AEE; 

 O processo deve ser encaminhado até o final do primeiro semestre, 

exceto os casos de transferências 

                                                                                        

5.4 Atendimento Educacional Especializado: breve histórico 
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Através do Atendimento Educacional Especializado – AEE que identifica, 

elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminam as barreiras 

para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas 

desses alunos. É um conjunto de atividades e recursos de acessibilidade pedagógicos 

organizados intencionalmente, prestados de forma complementar e suplementar aos 

alunos com deficiência e/ou altas habilidades. 

O Atendimento Educacional Especializado é um serviço da Educação 

Especial ofertado a todo educando com deficiência, ou seja, que possua alguma das 

suas potencialidades físicas, sensoriais, mentais ou intelectuais comprometidas a longo 

prazo, bem como aos educandos com Transtorno do Espectro do Autismo e Altas 

Habilidades/Superdotação. 

O objetivo principal do Atendimento Educacional Especializado é minimizar 

as limitações dos educandos público alvo da Educação Especial, a fim de promover a 

escolarização eficaz e exitosa criando estratégias que “eliminem as barreiras para a 

plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas” 

(SEESP/MEC,2008). Ele complementa e/ou suplementa a formação do discente, visando 

a sua autonomia na escola e fora dela, constituindo oferta obrigatória pelos sistemas 

de ensino, sendo um direito da família optar pela adesão ou não, podendo esta 

requerer a inclusão do educando no atendimento a qualquer tempo. A infrequência 

do educando no Atendimento Educacional Especializado ou a opção da família em não 

matriculá-lo no atendimento não dispensa o mesmo dos direitos relacionados à 

adaptação curricular e avaliação diferenciada. É realizado na Sala de Recursos 

Multifuncionais, uma das dependências da própria escola. Este serviço não deve ser 

confundido com reforço escolar. 

As crianças encaminhadas para o Atendimento Educacional Especializado – 

AEE passarão por uma avaliação que contemple a visão bio-psico-social. Esta avaliação 

tem por objetivo confirmar ou descartar a hipótese de deficiência observada na sala 

de aula pelo professor regente. Para a realização dessa avaliação as crianças podem 

ser observadas nos diferentes espaços e momentos da prática pedagógica, no seu 

turno de matrícula ou no turno inverso, desde que não comprometa a sua 

aprendizagem, caso seja comprovada a deficiência serão atendidos na Sala de 

Recursos. 

O AEE é realizado, prioritariamente, na Sala de Recursos Multifuncionais da 

própria escola ou em outra escola do ensino regular, no turno inverso da escolarização. 

Atualmente, algumas EMEIs da rede municipal, tem recebido professoras itinerantes, 

uma vez por semana, para suprir a demanda dessas escolas e também  pela falta de 

professores no AEE. 
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As  EMEIS localizadas na área central: EMEI Alcino P. Rodrigues, João XXIII, 

STAN e Sadi Pipet de Oliveira, são EMEIS que não tinham espaço adequado para os 

atendimentos e também, não foram contempladas com as salas de recursos, exceto a 

EMEI Alcino que tem todo o material, porém, não tinha espaço adequado. Foi 

planejado uma sala do AEE no prédio da Secretaria de Educação, com os materiais da 

EMEI Alcino, contemplando um atendimento de qualidade para as crianças.As famílias 

aderiram a ideia e vem trazendo seus filhos para os atendimentos nos dias agendados, 

atendidos por duas professoras do AEE. 

 

5.5 Os profissionais do AEE (perfil) 

 

Os profissionais que atuam na Educação Especial devem ter como base de 

sua formação, inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência, 

conhecimentos específicos para este exercício, que atenda aos objetivos da educação 

especial na perspectiva da educação inclusiva. Nos cursos de formação continuada, de 

aperfeiçoamento ou de especialização, indicados para essa formação, os professores 

atualizarão e ampliarão seus conhecimentos em conteúdos específicos do AEE. 

 Nas Escolas são: professor especializado na Sala de Recursos 

Multifuncional, Centro de apoio Pedagógico para atendimento da deficiência visual, 

professor de Libras, professor em Libras, professor de português, como segunda língua 

de alunos com surdez e professor em Braille. Hoje temos dois alunos com Surdez que 

são acompanhados por um Intérprete de libras, possibilitando a acessibilidade ao 

conhecimento, através de toda a transposição didática em LIBRAS, que esse 

profissional realiza com os conteúdos acadêmicos. 

Chamamos atenção para importância da conexão entre os dois professores: 

sala de aula e sala de recursos, pois o profissional da sala de recursos é responsável 

pelo diagnóstico juntamente com a família do aluno individualmente para conhecer 

suas dificuldades, ouvir suas ansiedades, conhecer seus anseios, ajudá-los nas suas 

necessidades encaminhando os familiares a outros profissionais especializados. 

Também, pela elaboração do planejamento com os outros professores da sala de aula, 

bem como efetivo acompanhamento das aulas e do processo de avaliação dos alunos 

no AEE em turno inverso. 

Os professores da sala  de aula comum-SAC e os do AEE precisam se 

envolver para que seus objetivos específicos de ensino sejam alcançados, 

compartilhando um trabalho interdisciplinar e colaborativo. As frentes de trabalhos são 

bem distintas. Ao professor da SAC é atribuído o ensino das áreas do conhecimento, e 

ao professor do AEE cabe complementar/suplementar a formação do aluno, a 
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elaboração de conceitos acadêmicos com conhecimentos e recursos específicos que 

eliminem as barreiras as quais impedem ou limitam sua participação com autonomia 

e independência nas turmas comuns do ensino regular. 

As funções do professor de Educação Especial são abertas à articulação com 

as atividades desenvolvidas por professores, coordenadores pedagógicos, orientação 

e gestores das escolas, tendo em vista o benefício dos alunos e a melhoria da qualidade 

de ensino. 

 A articulação e discussão são essenciais nos planos do AEE e o PIE (plano 

individual de ensino) do aluno com todos os membros da equipe escolar. Esses 

documentos, resultam nas escolhas do professor quanto aos recursos, adaptações 

metodológicas, apoios mais adequados que possam eliminar as barreiras que 

impedem o aluno de ter acesso ao que lhe é ensinado na sua turma da escola comum, 

garantindo-lhe a participação  no processo escolar. 

A participação da escola e família nesse processo, são  fundamentais para a 

elaboração dos plano. Através de reuniões, entrevistas e  visitas pelas quais os 

professores do AEE estabelecem contatos com as famílias de seus alunos, colhendo 

informações, repassando outras e estabelecendo laços de cooperação e de 

compromissos. 

O professor do AEE também  precisa prever no seu plano, ações 

sincronizadas com a saúde, os profissionais que atendem seus alunos, Assistência 

Social, esporte e cultura e demais segmentos. As parcerias fortalecem esse Plano, sem 

correr o risco de perder o foco no AEE, na medida em que a participação de outros 

atores amplia o caráter interdisciplinar do serviço. 

A avaliação do aluno da Educação Especial   é uma das atividades que ocorre 

dentro de um processo pedagógico. Este processo inclui outras ações que implicam 

na própria formulação dos objetivos da ação educativa, na definição de seus conteúdos 

e métodos, entre outros. A avaliação, portanto, sendo parte de um processo maior, 

deve ser usada tanto no sentido de um acompanhamento do desenvolvimento do 

estudante, como no sentido de uma apreciação final sobre o que este estudante pode 

obter em um determinado período, sempre com vistas a planejar ações educativas 

futuras 

Tradicionalmente, nossas experiências em avaliação são marcadas por uma 

concepção que classifica as aprendizagens em certas ou erradas e, dessa forma, 

termina por separar aqueles estudantes que aprenderam os conteúdos programados 

para a série em que se encontram daqueles que não aprenderam. Essa perspectiva de 

avaliação classificatória e seletiva, muitas vezes, torna-se um fator de exclusão escolar. 

Entretanto, é possível concebermos uma perspectiva de avaliação cuja vivência seja 
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marcada pela lógica da inclusão, do diálogo, da construção da autonomia, da 

mediação, da participação, da construção da responsabilidade com o coletivo. 

Outro aspecto relevante é a generalização dos procedimentos avaliativos 

nas adaptações.  O objetivo central ao se adaptar uma avaliação ou qualquer outra 

estratégia pedagógica deve ser a equiparação de oportunidades e estas devem estar 

em consonância com o direito do aluno em desenvolver sua autonomia e 

potencialidades, de acordo com as habilidades e competências propostas pela BNCC.  

No contexto da educação inclusiva, recomenda-se que o ponto de partida 

seja as singularidades do sujeito, com foco em suas potencialidades. Se a proposta 

curricular deve ser uma só para todos os estudantes,  é indispensável que as estratégias 

pedagógicas sejam diversificadas, com base nos interesses, habilidades e necessidades 

de cada um. Podemos adaptar conteúdos, processos avaliativos, objetivos e tempos 

de aprendizagem conforme a avaliação pedagógica dos alunos público-alvo da 

educação especial.   

Alunos com necessidades especiais precisam de atendimento especial. Não 

há tempos padronizados para todos, mas há, sim, clareza de princípios, parâmetros de 

qualidade estabelecidos em consenso pelos professores,uma proposta político-

pedagógica clara para que a prática avaliativa seja coerente com o que a escola 

pretende. (Hoffman, 1991) 

 

5.6 Conceito de Educação Inclusiva segundo as escolas municipais de Educação 

Infantil 

 

EMEI GENTE MIÚDA 

“Para que a educação inclusiva ocorra de forma coerente é necessário rever a questão 

de espaços e tempo na escola. Além de preparar melhor os profissionais para atende-los. 

Na nossa opinião enquanto educadoras um aluno especial deve sim frequentar a escola 

regular, mas devido sua necessidade (especial) deve ter seu tempo reduzido devido as 

suas peculiaridades. Pensamos que o aluno deve frequentar todos os dias, porém 2 horas 

diárias, sendo mediado por um monitor. Para que aconteça uma Educação Inclusiva de 

qualidade é primordial o professor ter amparo necessário (leis que determinem o tempo 

frequentado) e que o atendimento dado a esse aluno seja sempre monitorado por alguém 

especializado. Sendo que essas 2 horas que mencionamos seria o suficiente para 

vivenciar o social deles e conviver com o todo.”  

 

EMEI JOÃO XXIII 
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“A Educação se compõe pela diversidade e a Educação Inclusiva constitui-se pelas 

especificidades de cada criança acolhendo a todos e respeitando seus direitos. 

Acreditamos nos princípios de Educação Inclusiva que buscam a equidade além da 

igualdade, promovendo situações que respeitem as individualidades proporcionando 

proposições e experimentações que valorizem as potencialidades de cada sujeito. Todo 

educando pode aprender, cada um ao tempo e ritmo e todas as turmas são desiguais. 

Percebemos que a escola é lugar privilegiado de encontro com o outro e que esse outro 

é sempre e necessariamente diferente.”  

 

 

EMEI JOAQUINA 

O grupo vê a inclusão no município como algo que está em construção, pois ainda temos 

muitas dúvidas com relação a prática inclusiva, conceito, a quem se destina, como agir 

diante das limitações e potencialidades destas crianças.” 

 

EMEI SADI 

“A inclusão escolar requer currículo adaptado, professores capacitados e 

espaços/ambientes adequados, ela não é somente integração, vai além de simplesmente 

matricular o educando na rede regular de ensino. A inclusão oportuniza a todos os 

educandos trocas de experiências com diferentes visões, interação com os pares.”  

 

EMEI SALINA 

“A educação inclusiva busca atingir a todos, respeitando as suas diferenças, de maneira 

a propiciar a equidade entre as inteligências múltiplas e a eliminação de barreiras; 

permitindo a acessibilidade com a utilização de ferramentas para o acesso ao currículo 

comum, através de uma rede de apoio multiprofissional efetiva, associado ao currículo 

verdadeiramente adaptado à condição do aluno.” (EMEI SALINA) 

 

EMEI SÃO FRANCISCO 

“Na educação infantil, não existem grandes dificuldades com a questão curricular, devido 

à flexibilidade, ao fato de priorizarmos a socialização e o brincar. Em sala de aula a 

relação professor/monitor se dá de forma satisfatória, pois existe bastante diálogo, 

cumplicidade (na Educação Infantil), uma relação de ajuda mútua que é necessária. O 

único ponto negativo é quando não tem monitor. A inclusão no nível da Educação 

Infantil, necessitaria de maior investimento em infraestrutura e capacitação de qualidade 

para os professores e monitores.” 

 



 

 

 

 

 

62 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

EMEI SÃO JORGE 

“A educação inclusiva se configura na diversidade, buscando trabalhar as necessidades 

educativas e sociais promovendo o desenvolvimento das crianças por meio de análises 

para realizar uma adaptação aos vários estilos e ritmos de aprendizagem, consideradas 

como estratégias para o trabalho docente, utilizando atividades com imagens em cima 

das dificuldades das crianças facilitando a visualização, a manipulação e o trabalho em 

equipe (profissionais, pais, alunos) respeito ao tempo de cada criança, pois na educação 

infantil é cedo para diagnosticar considerando que sintoma se confundem e existem 

características não perceptíveis e ainda encontramos falta de empatia entre professores 

e monitores nas escolas.”  

 EMEI STAN 

“A adaptação Curricular se dá através da preparação dos espaços e práticas que são 

pensados para as crianças. Possibilitando a exploração e aprendizagem de todos. 

Nossos obstáculos são a falta de acessibilidade em nossas escolas, tais como: ausência 

de elevadores, banheiros com portas largas, etc. Também há necessidade de haver um 

segundo professor (criação de cargo) para realmente incluir as crianças com deficiências 

ou necessidades especiais nas turmas, além disso, é importante um diálogo maior entre 

os professores e monitores a fim de caminhar juntos. 

A nível municipal a rede apresenta as suas falhas, pois o trabalho com a criança precisa 

de especialistas em dificuldades. Um aspecto positivo foi a implementação da sala de 

recursos do AEE, mesmo assim a demora é maior do que a carga horária dos professores 

especializados.” (EMEI STAN) 
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6 FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 

 

6.1 Fundamentos Pedagógicos à luz da BNCC e do Referencial Curricular Gaúcho 

 

O currículo municipal deve contemplar, em cada unidade de ensino, 

práticas, atitudes e valores que corroborem para a formação integral  das gerações que 

perpassam  nossas escolas. Sua  construção, portanto, resulta de muito diálogo, estudo 

e participação do coletivo. São momentos de construção e desconstrução de conceitos, 

metodologias, habilidades, conteúdos e tempos, pensados e planejados para sua 

efetivação plena, com a compreensão de que ele expressará que sujeito atuará na 

sociedade onde se encontrar inserido.  

Tendo como parâmetro a Base Nacional Comum Curricular, tem como foco 

o desenvolvimento de competências e o compromisso com a educação integral da 

criança e do adolescente. Ao conceber a construção do conhecimento a partir do 

desenvolvimento de competências, afirmamos que ao pensarmos os processos 

pedagógicos na escola precisamos ter claro o que os alunos devem “saber” 

(considerando a constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e, 

sobretudo, o que devem “saber fazer” (considerando a mobilização desses 

conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da 

vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho). 

A escola precisa ser planejada e organizada para efetivar a formação 

humana integral. É preciso repensar constantemente seu currículo, cujas diretrizes irão 

guiar o trabalho naquela comunidade escolar. Ter clareza sobre: o que aprender, para 

que aprender, como ensinar, como promover redes de aprendizagem colaborativa e 

como avaliar o aprendizado. Para compreender seu contexto e dar conta das 

demandas cotidianas e sociais o cidadão precisa reconhecer-se em seu contexto 

histórico e cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico-crítico, participativo, aberto ao 
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novo, colaborativo, resiliente, produtivo e responsável. Habilidades que vão muito além 

do acúmulo de informações e conceitos. Suscita o desenvolvimento de competências 

para aprender a aprender, saber lidar com as informações disponíveis, atuar com 

discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar 

conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser 

proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e 

aprender com as diferenças e as diversidades. 

Assim, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, (...)”a Educação 

Básica deve visar à formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica 

compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento, rompendo 

com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual (cognitiva) ou a 

dimensão afetiva”. Significa, ainda, assumir uma visão plural, singular e integral da 

criança, do adolescente, do jovem e do adulto – considerando-os como sujeitos de 

aprendizagem – e promover uma educação voltada ao seu acolhimento, 

reconhecimento e desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades. 

Reconhece que a escola, como espaço de aprendizagem e de democracia inclusiva, 

deve se fortalecer na prática coercitiva de não discriminação, não preconceito e 

respeito às diferenças e diversidades. Os processos educativos devem promover 

aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses dos 

estudantes e, também, com os desafios da sociedade contemporânea, ou seja, deve 

considerar as diferentes infâncias e juventudes, as diversas culturas juvenis e seu 

potencial de criar novas formas de existir. 

Frente a esta realidade o planejamento é fundamental em busca da 

intencionalidade a que se propõem o professor para que durante o percurso formativo 

o aluno obtenha crescimento significativo rumo a sua formação integral, onde o leve 

a uma  atuação cidadã, em seu meio social. Tarefa desafiadora e complexa. Como nos 

diz GADOTTI: 

 

“A transformação social, que muitos anseiam para uma sociedade mais justa, 

com menos desigualdades, onde todos tenham voz e vez, só será possível a 

partir do momento que se evidenciem os conflitos, não tentando escondê-los 

ou minimizá-los, para que assim a educação não contribua como mecanismo 

de opressão, buscando a superação e não a manutenção do status quo.” 

 

 

6.2 As 10 Competências Gerais da Educação Básica 
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Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos 

(conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), 

atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno 

exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Ao definir essas competências, a BNCC 

reconhece que a “educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam 

para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e, 

também, voltada para a preservação da natureza” (BRASIL, 2013)3, mostrando-se 

também alinhada à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU)4. 

As competências gerais da Educação Básica, inter-relacionam-se e 

desdobram-se no tratamento didático proposto para as três etapas da Educação Básica 

(Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), articulando-se na construção 

de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e 

valores, nos termos da LDB, conforme segue abaixo: 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o 

mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, 

continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade 

justa, democrática e inclusiva. 

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

ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a 

imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar 

hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive 

tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

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

às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção 

artístico-cultural. 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como 

Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como 

conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se 

expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 

diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento 

mútuo. 

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

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 

práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 

disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 

exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 
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6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações 

próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício 

da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, 

consciência crítica e responsabilidade. 

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

formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns 

que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência 

socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e 

global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, 

dos outros e do planeta. 

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 

compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas 

emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com 

elas. 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 

fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos 

humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e 

de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, 

sem preconceitos de qualquer natureza. 

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em 

princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 
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7 CONSTRUINDO O DOCUMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

7.1 Ano de 2018 

 

 MARÇO, ABRIL E MAIO: Início do estudo do documento nas escolas com textos 

introdutórios e as 10 Competências Gerais da BNCC. 

 

 AGOSTO: Preparação da Equipe de Supervisores para o estudo da BNCC por 

Componente Curricular e Ano de atuação. 

 

 JULHO: BNCC no Fórum Acadêmico Municipal (19/07/18) 

     Palestra “Introdução à Base Nacional Comum Curricular” - Rafaela Tzelikis Mund 

Minicurso: Base Nacional Comum Curricular: Níveis de Ensino - UNESC 

 

 SETEMBRO (Manhã e Tarde): Encontros por Componente Curricular (Anos 

Finais) e Anos de Atuação (Anos Iniciais) para estudo da BNCC: 

10/09/18: Língua Portuguesa e 1º Anos 

11/09/18: História e 2º Anos 

12/09/18: Matemática e 3º Anos 

13/09/18: Geografia e 4º Anos 

14/09/18: Ciências  

17/09/18: Língua Estrangeira Moderna - Inglês 

18/09/18: Arte 

19/09/18: Educação Física 

21/09/18: 5º Anos 

24/09/18: Ensino Religioso 
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 OUTUBRO: Encontros por Componente Curricular (Anos Finais) e Anos de 

Atuação (Anos Iniciais) para reelaboração dos Planos de Estudos a partir do 

estudo da BNCC (16/10/18): 

Preparação da Equipe de Supervisores e distribuição do grupo por componente 

Curricular e Ano de Atuação, para coordenarem os encontros de revisão dos 

Planos de Estudos à partir da BNCC. 

 

 OUTUBRO E NOVEMBRO: Encontros dos professores, por Componente 

Curricular (Anos Finais) e Anos de Atuação (Anos Iniciais) para reelaboração dos 

Planos de Estudos, coordenados pelos Supervisores Escolares da Rede 

Municipal 

 

7.2 Ano de 2019 

 

 FEVEREIRO: Continuação dos estudos por Componente Curricular e Anos de 

atuação, coordenado pelas Supervisoras [14/02/2019 (M/T)] 

Anos Iniciais: 1ºAno e Supervisores dos Anos Iniciais Formação sobre 

Transitoriedade com Fernanda Paim 

2º ao 5ºAno: Início da leitura do Referencial Curricular Gaúcho  

Anos Finais: Reelaboração dos Planos de Estudos (alinhamento da BNCC com 

Referencial Curricular Gaúcho) por Componente Curricular. 

 

 MARÇO E ABRIL: Conclusão do estudo do Referencial Curricular Gaúcho, por 

Componente Curricular (Anos Finais) e Anos de Atuação (Anos Iniciais), 

coordenados pelos Supervisores Escolares da Rede Municipal. 

 

 ABRIL: DIA D GAÚCHO (12/04/19) 

Dia de mobilização previsto no Calendário Escolar (não letivo) 

Análise final dos documentos (BNCC e RCG). 

Discussão e apontamentos sobre mudanças no currículo e Matriz Curricular. 

 

 MAIO: Construção da versão preliminar da proposta pedagógica pelos 

redatores e   equipes técnicas. 

 

 JUNHO: DIA D GAÚCHO (17/06/19) 

Dia de mobilização previsto no Calendário Escolar (não letivo)  
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Construção de concepções pedagógicas. 

 

 JULHO: Encontro por Ano de atuação para conclusão da parte diversificada dos 

Planos de Estudos, contemplando os estudos locais e Geoparque: 

15/07/19: 1º Anos 

16/07/19: 2º Anos 

17/07/19: 3º Anos 

18/07/19: Geografia e 4º Anos 

19/07/19: Ciências e 5º Anos 

 

 AGOSTO E SETEMBRO: Documentação das Escolas 

(Re) Elaboração dos PPPs e Regimentos das escolas municipais, com 

participação da comunidade escolar, a partir do Documento Orientador. 

Trabalho conduzido pelas Gestoras e suas equipes pedagógicas. 

 

 OUTUBRO: Envio ao CME 

Documentos encaminhados para a sua normatização (PPPs e Regimentos das 

Escolas). 

 

 NOVEMBRO: Aprovação
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1 INFÂNCIA 

 

1.1 Processos históricos e sociais da Infância 

 

Ao se falar sobre infância, faz-se necessário retomar alguns conceitos da 

Construção social deste período. Philippe Ariès em sua teoria sobre o sentimento de 

infância, coloca que até a Modernidade não havia “sentimento de infância”, ou seja, as 

crianças eram vistas como mini adultos e incapazes. Ariès fundamenta sua tese com 

base em iconografias da França e outros documentos. Ele afirma que a preocupação 

com a sobrevida das crianças pequenas teria surgido a partir dos problemas 

demográficos daquele período, morria-se com muita facilidade, principalmente as 

crianças. Segundo o autor, o surgimento do conceito moderno de infância a qual 

percebe as crianças com particularidades, emergiu em torno do século XV e teve seu 

ápice no século XVIII com o triunfo da burguesia.  

Em meados dos séculos X á XIV, a vida não era contada em períodos, não 

cabendo um significado especial aos primeiros anos. A idade, da maneira cronológica 

como nós conhecemos hoje, não fazia parte da identidade no período medieval, e 

durante este período, as pessoas nem mesmo sabiam sua data de nascimento de forma 

exata, muitas vezes faziam referência a lugares e eventos naturais para marcar os 

tempos de vida, por exemplo.  

A vida era a continuidade inevitável, cíclica, às vezes humorística ou 

melancólica, uma continuidade inscrita na ordem geral e abstrata das coisas, mais do 

que na experiência real, pois poucos homens tinham o privilégio de percorrer todas 

essas idade naquelas épocas de grande mortalidade. (ARIÈS, 1981, p.8-9). Em meados 

do século XVI, com as reformas religiosas2, aumentou a necessidade de registrar as 

                                                 
2 “A reforma protestante aconteceu no século XVI, a partir do ano de 1517, durante a Idade Moderna. 

Nasceu para se contrapor a uma série de práticas relativas à igreja católica romana. Com isso, os 

movimentos religiosos que questionavam os dogmas da igreja e o papa foram sendo disseminados na 

Europa do século XVI. Ainda mais porque muitos não se conformavam com os abusos realizados. A 

sociedade, nesse período, estava passando por uma mudança de ideias e um novo pensamento 

renascentista, que também era contra os preceitos da igreja, começou a surgir. As pessoas começaram 

a ter uma opinião mais crítica sobre os acontecimentos e também criaram hábito de leitura.” Fonte: 

http://idade-moderna.info/reforma-religiosa.html acesso em 29.09.2019. 

II EDUCAÇÃO INFANTIL  

http://idade-moderna.info/reforma-religiosa.html
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pessoas em suas comunidades assim como tabular nascimentos e mortes. Assim, as 

famílias, principalmente as mais instruídas passaram a registrar o tempo de forma 

cronológica. ÁRIES (1981) encontrou nos registros da época as “Idades da Vida”. 

Percebeu que os ciclos eram registrados em períodos de 7 anos, seguindo a dos 

planetas: a infância, do nascimento até os sete anos; a pueritia, dos sete aos quatorze 

anos; a adolescência, fase indefinida que variava dos 21 aos 35/40 anos; a juventude 

dos 40 aos 50 anos; a senectude corresponde ao intervalo entre a juventude e a velhice; 

a velhice dos 70 anos mais ou menos até a morte e a última parte da velhice, que no 

latim é chamada senies. (ARIÈS, 1981, p. 6 e 7). 

As Idades da Vida estavam relacionadas, também, as funções sociais 

desempenhadas pelas idades,  

 

(...) Primeiro, a idade dos brinquedos: as crianças brincam com um cavalo de 

pau, uma boneca, um pequeno moinho ou pássaros amarrados. Depois, a idade 

da escola: os meninos aprendem a ler ou seguram um livro e um estojo; as 

meninas aprendem a fiar. Em seguida, as idades do amor ou dos esportes da 

corte e da cavalaria: festas, passeios de rapazes e moças, corte de amor, as 

bodas ou a caçada do mês de maio dos calendários. Em seguida, as idades da 

guerra e da cavalaria: um homem armado. Finalmente, as idades sedentárias, 

dos homens da lei, da ciência ou do estudo: o velho sábio barbudo vestido 

segundo a moda antiga, diante de sua escrivaninha, perto da lareira. (ARIÈS, 

1981, p.9). 

 

 

No período Renascentista, com a popularização das Obras de Arte, é 

possível acompanhar uma espécie de “renascimento da infância”, ligada também aos 

processos de entendimento religiosos. A criança no inicio do período era retratada de 

forma “nua” e com traços em seu corpo de adulto. Com os cultos a Virgem Maria, a 

figura da criança passou a ter uma conotação de sacralidade traduzida nos traços do 

“Menino Jesus”. A imagem da criança na escola vai surgir somente mais a frente, apesar 

de que já começara a aparecer no século XIV, passa a ser um tema frequente e traz 

inspirações paras as cenas de gênero até o século XIX.    

A descoberta da infância e seus respectivos estudos começaram no século 

XIII, e sua continuidade pode ser acompanhada na história da arte e da iconografia dos 

séculos XV e XVI.  Os sinais de seu desenvolvimento tornaram-se particularmente 

numerosos e significativos e no final do século XVI e durante o século XVII (ARIÈS, 2006, 

p. 65). Por volta do século XIII, surgiram alguns tipos (conceitos) de criança um pouco 

mais próximos do sentimento contemporâneo.  

Surge também neste período pela influência da Igreja, a escolástica, dando 

início as primeiras escolas para crianças, que então passou a diferenciar do mundo do 
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adulto, umas vez que elas precisavam aprender alguns conceitos de Deus e das Leis. 

“A escola era dirigida por um cônego, ao qual se dava o nome de scholarius ou 

scholasticus. Os professores eram clérigos de ordens menores e lecionavam as 

chamadas sete artes liberais3” (AGUIAR, 2019) 

A construção da Escola e a iconografia da criança trouxeram  um olhar novo 

sobre a Infância: a preservação da Inocência, que perdurou até o inicio da Revolução 

Industrial. 

Durante o período da Revolução Industrial, muitas famílias migraram da 

zona rural para zona urbana, mudando alguns hábitos e tradições.  A vida nas cidades 

alterou completamente esse panorama das relações de trabalho familiares. Os pais 

perderam o convívio com seus filhos, que antes existia na vida no campo por conta do 

trabalho exaustivo nas fábricas. As crianças, além de perderem o contato com a 

natureza e se depararem com um cenário urbano que se diferenciava da paisagem 

natural das zonas rurais, também foram atingidas pelas transformações nas relações 

de trabalho. Inicialmente, só as crianças abandonadas em orfanatos eram entregues 

aos patrões para trabalharem nas fábricas. Com o passar do tempo, as crianças que 

tinham famílias começaram a trilhar o mesmo caminho, trabalhando por longas e 

exaustivas horas, perdendo, assim, toda a sua infância.4 

Rosseau um dos pensadores notórios do Iluminismo traz em meados do 

século XVIII a teoria de que a criança nasce inocente e tem maneiras de sentir e pensar 

que são peculiares a sua idade. Enfatizava em seus escritos que através da Educação 

seria possível desenvolver as potencialidades inerentes da criança, podendo ser muito 

mais que instruída socialmente.  

 

Para o referido filósofo, o termo “criança” remete a essa etapa da vida na qual 

o infante é aquele que não fala, sendo desprovido de qualquer sexualidade e, 

foi essa ideia que se impôs no imaginário social. Seu pensamento, amplamente 

aceito entre os grandes pedagogos da Europa, que contribuiu para mudar a 

mentalidade da sociedade em relação às crianças. (LEITE, 2015?)5 

 

 

A perspectiva capitalista trouxe também a ideia de investimento na infância, 

para preparar adultos produtivos e com habilidades manuais. É neste momento que 

                                                 
3 As sete artes liberais: gramática, retórica, lógica, aritmética, geografia, astronomia e música, que mais 

tarde constituíram o currriculum de muitas universidades. 
4  Disponível em https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/trabalho-infantil-no-inicio-

revolucao-industrial.htm  Acesso em 26.08.2019 
5 LEITE, Gisele. (2015?). Disponível em 

https://giseleleite2.jusbrasil.com.br/artigos/285788699/consideracoes-sobre-o-conceito-de-infancia-e-

a-educacao-infantil 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/trabalho-infantil-no-inicio-revolucao-industrial.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/trabalho-infantil-no-inicio-revolucao-industrial.htm
https://giseleleite2.jusbrasil.com.br/artigos/285788699/consideracoes-sobre-o-conceito-de-infancia-e-a-educacao-infantil
https://giseleleite2.jusbrasil.com.br/artigos/285788699/consideracoes-sobre-o-conceito-de-infancia-e-a-educacao-infantil
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surge a Escola como o meio de educação formal das crianças, substituindo a 

aprendizagem informal do movimento de moralização promovidos pelos 

reformadores católicos e protestantes. O sentimento de responsabilidade pela Infância 

vira tema central das famílias. Surgem as leis e preocupações tutelares por parte do 

Estado.  

Com a necessidade de se pensar em uma Educação voltada para crianças, 

entre os séculos XIX e XX, especializações como Pedagogia, Pediatria e Psicologia 

Infantil começam a ganhar destaque no cenário social e científico. Freud, através da 

psicanálise teorizou um novo olhar sobre criança e infância sendo um dos principais 

precursores da psicanálise. 

Apesar de sempre ter existido a criança, o conceito de infância é resultado 

da construção social ao longos dos séculos.  São diversos os tempos da infância, e se 

apresentam em realidades e representações variadas, porque a sociedade humana foi 

constituindo-se de forma gradativa, e a criança passou a ganhar relevância e suas 

necessidades passaram a ser respeitadas. Os conceitos de Infância mudam conforme a 

cultura e o tempo em que está inserida, o desenvolvimento da Infância está 

relacionado com as transformações sociais.  

 

1.2 Marcos da Educação Infantil no Brasil e no Município de Torres  

 

Em nosso país, a infância ganhou destaque em 1875, quando surgiram no 

Rio de Janeiro e São Paulo os primeiros jardins de infância inspirados na proposta de 

Froebel. Parte dessa proposta foi  introduzida no sistema educacional privado, visando 

atender as crianças oriundas da classe média industrial.  Já em 1930, o atendimento 

pré-escolar passou a contar com a participar direta do setor público, resultado de 

reformas educacionais. Porém, seu conteúdo visa tanto atender à crescente pressão 

por maiores direitos trabalhistas em decorrência das lutas sindicais da então 

emergente classe trabalhista brasileira, quanto atender à uma nova ordem legal da 

educação com feição pública, gratuita e, enfim, acessível a todos. Segundo as Diretrizes 

para Educação Infantil do município de Torres (p. 17, 2015) 

 

 

Em 1943 o então presidente Getúlio Vargas cria a CLT (Consolidação das Leis 

de Trabalho) e entre outras medidas determina a organização de berçários para 

o período de amamentação dos filhos das operárias, este serviço também podia 

ser prestado por outras entidades através de convênios. A mão de obra 

feminina expande massivamente, alguns setores da sociedade, preocupados 

com a marginalidade destas crianças, defendem a creche como “agência 
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promotora de bem-estar social. A creche é novamente colocada como uma 

dádiva aos desafortunados” (Oliveira et al,2001,p.19). 

 

 

A conjuntura tecida por estes fatores ensejou movimento da sociedade civil 

e de órgãos governamentais no sentido de haver atendimento das crianças de zero a 

seis anos e que fosse amplamente reconhecido pela Constituição culminando no 

reconhecimento da educação infantil como um direito da criança e, não mais apenas 

da mãe ou do pai na qualidade de trabalhadores Somente a partir dos anos oitenta é 

que tiveram inicio no Brasil debates sobre a função da creche na sociedade, momento 

no qual, a creche passa a ser pensada e reivindicada como um lugar de educação 

coletiva para as crianças, verificando-se, assim, a busca pela superação da visão do 

papel assistencialista com o qual sempre foi identificada. 

As primeiras creches foram construídas no final a década de 70 e inicio de 

80 no município de Torres para atender as mães que trabalhavam fora e também para 

dar suporte e assistência para as famílias mais carentes. As estruturas físicas eram de 

casas comuns, os quartos da casa eram usados para salas de aula, e espaços maiores 

para refeitórios. Muitas dessas creches atendiam também turmas de extraclasse, em 

turno inverso com alunos de até 14 anos. Essas instituições eram mantidas 

principalmente com eventos beneficentes e apoio de gestão pública.  

Nos anos 90, os projetos arquitetónicos e voltados a ambientes escolares 

incluíram itens como refeitórios e áreas especificas de atendimento, porém ainda 

estavam se estruturando ao conceito escolar. A partir de 1996 á 2006, com a vigência 

da LDBEN muitas formações, cursos e Conselhos foram de instrumentalizando para 

viabilizar um atendimento estrutural de qualidade nas Escolas de Educação Infantil.  

A maioria de nossas escolas foram espaços/casas doadas pelas entidades 

assistenciais e foram adaptadas conforme os movimentos trazidos pelas legislações 

vigentes.   

Temos uma Infância no nosso município considerada praiana e sazonal, 

visto que se trata de uma cidade turística com infinitudes de ambientes naturais. Muitas 

famílias migram para cá no verão com o intuito de permanecer, porém, com a falta da 

oferta de emprego as famílias migram para outros lugares. 

 

1.3 Infância e Legislação  (LDB, RCNEI, BNCC, RCG) 

 

A concepção de infância se intensificou ainda mais, através da consolidação 

das legislações e políticas publicas voltadas para essa etapa. As discussões sociais nas 

últimas décadas  possibilitaram transformar o pensamento acerca do que venha a ser 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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criança. A criança passou a ser compreendida como cidadã que também possui direitos 

e deve usufruir dos bens simbólicos e materiais da sociedade. E, nesse novo conceito, 

não é mais considerada fora de um contexto social, mas reconhecida na sua condição 

de indivíduo que também possui liberdade plena de expressar o seu pensamento e 

participar na construção da sociedade 

 A Constituição de 1988 através do Art. 205 estabelece que a educação, 

 

(...) direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

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

qualificação para o trabalho. 

 

Ainda no Art. 208 nos incisos I e IV,  complementa que: 

 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos 

de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não 

tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional nº 59, de 2009)[...] 

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de 

idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)[...] 

 

Em 1996, com a promulgação d a Lei 9.394, de Diretrizes e Bases da 

Educação, traz a obrigatoriedade de oferta da Educação infantil como primeira etapa 

da educação básica. 

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado 

mediante a garantia de: 

 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 

anos de idade, organizada da seguinte forma: (Redação dada pela Lei nº 12.796, 

de 2013) 

a) pré-escola; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

b) ensino fundamental; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

c) ensino médio; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

 

II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; 

(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) [...] 

 

Corrobora que 
 

 

Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 
 

I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; 
 



 

 

 

 

 

76 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de 

idade.  (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) [grifei] 

 

Art. 31.  A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes 

regras comuns: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 
 

I - avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das 

crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 

fundamental; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 
 

II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um 

mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional; (Incluído pela Lei nº 

12.796, de 2013) 
 

III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno 

parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral; (Incluído pela Lei nº 12.796, 

de 2013) 
 

IV - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a 

frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas;  (Incluído 

pela Lei nº 12.796, de 2013) 
 

V - expedição de documentação que permita atestar os processos de 

desenvolvimento e aprendizagem da criança.  (Incluído pela Lei nº 12.796, de 

2013) . 

 

 

Constata-se que a legislação atual assegura o direito à Educação às crianças 

de zero a cinco anos de idade e que deve ser garantido através do acesso a creches e 

pré-escolas.  

A organização da Educação Infantil pela Resolução Nº 5, de 13 DE Julho de 

2010 que define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica diz 

que  

 

Seção I – Educação Infantil Art. 22. A Educação Infantil tem por objetivo o 

desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos físico, afetivo, 

psicológico, intelectual, social, complementando a ação da família e da 

comunidade. § 1º As crianças provêm de diferentes e singulares contextos 

socioculturais, socioeconômicos 70 e étnicos, por isso devem ter a 

oportunidade de ser acolhidas e respeitadas pela escola e pelos profissionais 

da educação, com base nos princípios da individualidade, igualdade, liberdade, 

diversidade e pluralidade. § 2º Para as crianças, independentemente das 

diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais, linguísticas, étnico-raciais, 

socioeconômicas, de origem, de religião, entre outras, as relações sociais e 

intersubjetivas no espaço escolar requerem a atenção intensiva dos 

profissionais da educação, durante o tempo de desenvolvimento das atividades 

que lhes são peculiares, pois este é o momento em que a curiosidade deve ser 

estimulada, a partir da brincadeira orientada pelos profissionais da educação. § 

3º Os vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e do respeito 

mútuo em que se assenta a vida social devem iniciar-se na Educação Infantil e 
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sua intensificação deve ocorrer ao longo da Educação Básica. § 4º Os sistemas 

educativos devem envidar esforços promovendo ações a partir das quais as 

unidades de Educação Infantil sejam dotadas de condições para acolher as 

crianças, em estreita relação com a família, com agentes sociais e com a 

sociedade, prevendo programas e projetos em parceria, formalmente 

estabelecidos. § 5º A gestão da convivência e as situações em que se torna 

necessária a solução de problemas individuais e coletivos pelas crianças devem 

ser previamente programadas, com foco nas motivações estimuladas e 

orientadas pelos professores e demais profissionais da educação e outros de 

áreas pertinentes, respeitados os limites e as potencialidades de cada criança e 

os vínculos desta com a família ou com o seu responsável direto. 

 

 

As Diretrizes Nacionais trazem também alguns objetivos estruturantes da 

Educação Infantil, sendo eles: 1. O poder público (Estado) precisa assumir a 

responsabilidade coletiva de atendimento das crianças complementando a ação da 

família; 2. Oportunizar a igualdade de oportunidades para homens e mulheres de 

trabalho; 3. cumprir função sociopolítica e pedagógica das creches e pré-escolas 

ampliando o repertório de conhecimentos e vivências; 4. Construir patrimônio histórico 

e social. Complementa que  

 

 

[...] considerar as creches e pré-escolas na produção de novas formas de 

sociabilidade e de subjetividades comprometidas com a democracia e a 

cidadania, com a dignidade da pessoa humana, com o reconhecimento da 

necessidade de defesa do meio ambiente e com o rompimento de relações de 

dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, 

linguística e religiosa que ainda marcam nossa sociedade.(BRASIL, 2013, p.85) 

 

 

No campo de legislação que atuam e orientam o trabalho com crianças, 

temos também  a Lei n° 8.069 de 13 de Julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, nos artigos 3° ao 5° elucidam que 

 

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos 

de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 

idade.[...] 

 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta 

Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades 

e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

Parágrafo único.  Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as 

crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, 

idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal 
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de desenvolvimento e aprendizagem, condição económica, ambiente social, 

região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as 

famílias ou a comunidade em que vivem.   

 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes 

à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária. 

 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância 

pública; 

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com 

a proteção à infância e à juventude. 

 

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido 

na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 

fundamentais. 

 

 

Entre os anos de 2006 até 2013 o município consolidou processo de 

implementação da legislação para a educação infantil, dando inicio à formações e 

estudos intensificados. Em em 2015 e 2016 foram construídas e estabelecidas as 

Diretrizes da Educação Infantil para o município de Torres, visando “oferecer um 

trabalho de qualidade e um atendimento para as crianças da educação infantil de 

forma igualitária faz-se necessário estruturar alguns indicadores de funcionamento das 

unidades escolares.” (Diretrizes de Torres, 2016, p. 12). As Diretrizes proporcionaram 

ainda traçar uma estrutura de ações e designações enquanto Rede 

 

O trabalho na Educação Infantil do Município aborda uma construção 

humanística que desafia os sujeitos diante das suas relações no tempo, espaço 

e produções fazendo-os sistematicamente refletir sobre a construção da prática. 

O propósito das ações desenvolvidas nas diretrizes prioriza o crescimento 

pessoal e profissional de todos os envolvidos. Pensar o cotidiano da escola 

infantil e dos adultos que transitam nesse espaço tem sido um grande desafio. 

Estamos constantemente envolvidos em transpor as dificuldades pertinentes 

além de aperfeiçoar as práticas e métodos para dar sentido à Educação 

Infantil. (Torres, p. 20) 

 

 

Nas esferas federais temos a Lei nº 13.005/2014 que aprova o Plano 

Nacional de Educação, que traça metas, diretrizes e estratégias para a política  
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educacional e todos os entes federativos incluindo a garantia de qualidade e oferta na 

Educação Infantil. O município também foi incumbido de alinhar o Plano Municipal de 

Educação junto com o Plano Estadual e Plano Nacional.  Através da Lei nº 4804, de 24 

de junho de 2015 instituindo o Plano Municipal de Educação.   

Garantir a vivência da Infância em sua plenitude é um dever social, das 

famílias e de todos os segmentos da cidade. Moramos em um território marcado por 

praias, rios, matas, campos, dunas e lagoas. Estes elementos marcam a identidade local 

da Infância. Numa sociedade marcada pela aceleração de etapas é um compromisso 

de todos zelar por essa identidade de território e cultura Infantil. Aos adultos e gestores 

compete o dever de garantir o exercício dos Direitos de Aprendizagem e direitos de 

viver a Infância pois segundo Miguel Arroyo “[...] As crianças tem o dever de Ser e os 

educadores o dever de dar conta de que sejam.[...]” (2000 p 40) 

 

1.4 Concepções de Criança  

 

O contexto da Educação Infantil é marcado pela potencialidade de 

encontros de crianças e adultos, de diferentes origens, famílias, culturas, religiões que 

convivem juntas por muitas horas, dias, semanas e meses. Essas relações são marcadas 

pelas experiências e vivências em múltiplos contextos do cotidiano. As Diretrizes 

Curriculares falam sobre a criança 

 

Criança: Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 

cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 

imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e 

constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. (2010, 

p.12) 

 

 

A Base Nacional Comum Curricular organiza as crianças na Educação Infantil 

através de três grupos etários: Bebês, Crianças bem Pequenas e Crianças Pequenas. 

Essa organização tem como principal objetivo reconhecer as especificidades de cada 

grupo etário correspondendo a possibilidades de Aprendizagem. É importante que o 

educador tenha a percepção de que cada criança é única, e que   “[...] Todavia, esses 

grupos não podem ser considerados de forma rígida, já que há diferenças de ritmo na 

aprendizagem e no desenvolvimento das crianças que precisam ser consideradas na 

prática pedagógica.”(BRASIL, 2017) 

A criança  é vista como competente porque é capaz de pensar o mundo em 

que vive, elaborando teorias provisórias e reflexivas sobre causa e efeito. A criança 

estabelece relação e diálogo com seu tempo, espaço e conterrâneos.  
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As teorias de desenvolvimento muitas vezes trazem um olhar sobre a criança  

que ainda “virá a ser”, ou seja, alguém que ainda não está pronto, que se “formará” nas 

próximas etapas da vida. Outras linhas de pesquisa no campo da sociologia fala da 

criança como alguém as margens da sociedade, que necessita apenas de proteção e 

cuidados, distanciando de alguém produtor de conhecimento e significados. 

A criança é cidadã de direitos,  produtora de cultura, de saberes e linguagens 

as quais utiliza para se expressar. Usa os cinco sentidos como ferramentas para a 

expressão dessas linguagens. A criança  se expressa por meio de "cem linguagens" e 

todas suas potencialidades, precisa da escuta ativa do adulto, para que este cumpra a 

função de um professor competente para compreender suas diversas formas de 

expressão. Ao adulto de referência cabe acolher sua subjetividade, respeitando 

características individuais e coletivas. Toda criança tem o direito de ser respeitada 

independente de sua cultura, em um ambiente em que possa tornar-se construtora de 

novos direitos e conhecimentos. Segundo Montessori (1932, t.1, p.38):  

 

Como se fosse possuído por um culto profundo da vida, o educador 

deve  respeitar, observando-o com um interesse humano, o desenvolvimento 

da vida infantil. Ora a vida infantil não é uma abstração; é a vida de cada criança. 

Não há senão uma manifestação biológica: o indivíduo vivente; e, a cada 

indivíduo observado em particular, deve dirigir-se a educação, isto é a ajuda 

ativa à expansão normal da vida. A criança é um corpo que cresce e uma alma 

que se desenvolve; a dupla forma fisiológica e psíquica tem uma fonte eterna: 

a vida; nós não devemos quebrar nem apagar as suas misteriosas energias, mas 

devemos, pelo contrário, esperar-lhe as manifestações sucessivas. 

 

 

Os três grupos etários segundo, a Base Comum Curricular para o território 

Nacional são: 

 

1) Bebês: 0 a 1 ano e 6 meses: Por muito tempos os bebês eram descritos por suas 

fragilidades e dependências físicas necessitando um trabalho meramente 

assistencialista. Nos últimos anos com a ampliação de pesquisas na primeiríssima 

infância  muito se tem compreendido sobre os bebês e acerca da complexidade 

de seus reflexos, heranças genéticas, suas competências sensoriais e interacionais. 

Os bebês são pessoas dotadas de um corpo no qual a cognição, afeto e 

motricidade estão profundamente conectados e compõem a singularidade de seu 

ser. Cada bebê tem um ritmo diferente, assim como a diversidade da família que 

ele vem e de  suas histórias. Os bebês precisam construir vínculos de afeto em sua 

jornada coletiva, são pessoas potentes em suas descobertas cotidianas. Os bebês 

são sujeitos de história e de direitos, direito a proteção, a saúde, a confiança, a 
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liberdade, ao respeito, á dignidade, a convivência, a brincadeira e as relações com 

seus conterrâneos. Quando vistas sob essa ótica, se tornam protagonistas de seu 

aprendizado. Os bebês aprendem observando, experimentando, construindo 

sentido daquilo que fazem cotidianamente, necessitando de muito diálogo, 

paciência e organização de tempos. Cada família tem um mode de alimentar, 

embalar, tranquilizar, chegam na escola dentro de múltiplas vivências. Uma das 

características da docência com bebês, é que eles reagem de formas diferentes 

com as propostas pedagógicas. Sempre tem um bebê que vai estar com sono, 

outro com fome e algum outro que precisa ser trocado, todos estes são momentos 

de encontros que ganham significados.  

 

2) Crianças Bem Pequenas: 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses Neste período  

ocorrem aprendizagens fundamentais na vida das crianças que impactam 

profundamente sua autonomia, sua auto imagem e a relação com os pais. A partir 

do 1 ano e 7 meses as habilidades motoras vão se tornando cada vez mais 

refinadas e desenvoltas. O engatinhar e os primeiros passos gradualmente 

transformam-se numa marcha consistente até que, com cerca de três anos, a 

criança seja capaz de correr, pedalar, chutar uma bola e ficar em um pé só. É apenas 

a partir de tentativas consecutivas que a criança conseguirá descobrir mais a 

respeito do funcionamento do próprio corpo e de como manter o equilíbrio. Por 

meio dessas experiências de cair e de levantar, serão vivenciadas sensações de 

extrema satisfação e também de frustração e ansiedade. É importante que a criança 

crie recursos emocionais com a orientação dos adultos preparados  para superar 

tanto as conquistas quanto os desafios. Outro marco de autoconhecimento e de 

crescimento que começa a se desenvolver a partir, aproximadamente, dos dois 

anos é a capacidade de controlar os esfíncteres. É preciso que os adultos ajudem 

nesse momento, perguntando com maior frequência se a criança está com vontade 

de ir ao banheiro e indicando a ela quais são os sinais aos quais precisa prestar 

atenção para que identifique essas necessidades.  É fundamental que os ritmos 

sejam respeitados para que o processo ocorra sem ser grande fonte de ansiedade. 

A linguagem é outro aspecto que costuma desenvolver-se bastante entre os dois 

e os três anos. Com um ano a criança já é capaz de compreender grande parte do 

que escuta. A partir dos 18 meses a maioria dos pequenos começa a arriscar as 

primeiras palavras, que são usadas como frases. Com três anos boa parte das 

crianças já consegue construir frases simples. Vale lembrar que a comunicação 

não-verbal é muito importante e é necessário atentar para a postura corporal, 

expressões faciais, tipo de contato físico e outras manifestações. Será preciso ter 

http://www.labedu.org.br/desenvolvimento-infantil-as-conquistas-do-primeiro-ano-de-vida/
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bastante paciência nessa etapa e, ao mesmo tempo, deixar os limites claros. É uma 

etapa de constituição da própria subjetividade. Isso é fonte de muitas emoções e 

medos, o que muitas vezes leva a reações extremas de descontentamento ou 

euforia.  Permitir que a criança explore e faça coisas por si só cumpre um papel 

importante na construção de sua autoconfiança.6  

 

3) Crianças Pequenas: 4 anos e 5 anos e 11 meses: Quando completam 4 anos de 

idade as crianças já percorreram um amplo caminho de desenvolvimento. Estão já 

bastante independentes e conseguem fazer algumas atividades simples da rotina 

praticamente sem ajuda, como escovar os dentes, escolher as roupas e se vestir. 

Nessa etapa, é muito importante incentivar essas conquistas e apoiar sua crescente 

autonomia. Entre os 4 e os 6 anos, as capacidade comunicativas também se 

ampliam de forma significativa. A progressiva aquisição de vocabulário, a 

descoberta e experimentação de diferentes formas de expressão e o contato com 

distintas situações de uso da fala serão marcantes. Todos esses elementos darão 

base a uma interação por meio de conversas, escutando o outro e começando a 

considerar as falas alheias ao elaborar as próprias. A possibilidade de entrar em 

interações de maneira mais intensa também está profundamente ligada ao 

desenvolvimento das competências sócio-emocionais. Nessa fase, a criança já se 

percebe como um ser separado dos outros, algo que foi fruto de uma diferenciação 

gradual a partir de inúmeras elaborações psíquicas. Isso significa que reconhece 

que outras pessoas também têm sentimentos e pensamentos. Apenas por conta 

desse processo a alteridade se torna possível, oportunizando uma socialização 

mais complexa. É claro que, mesmo com todas as conquistas anteriores, as 

interações ainda apresentarão inúmeros desafios. Essas se revelarão 

constantemente em conflitos nos momentos de compartilhar, dividir, cooperar e 

relativizar o próprio papel de protagonismo. Ao longo dessa etapa, também 

haverão muitos ganhos neurológicos e cognitivos. A capacidade de raciocínio 

aumenta e possibilita que a criança faça relações e inferências mais complexas. 

Com 5 anos, muitas já conseguem levar em consideração regras de diferentes 

situações sociais e diferenciar com clareza acontecimentos reais daqueles que são 

faz-de-conta. A curiosidade pelo mundo é muito grande e há uma intensa busca 

                                                 
6  (Fonte: https://labedu.org.br/desenvolvimento-infantil-dos-2-aos-3-anos-satisfacoes-da-autonomia-

e-resistencia-as-frustracoes/) 

 

https://labedu.org.br/desenvolvimento-infantil-dos-2-aos-3-anos-satisfacoes-da-autonomia-e-resistencia-as-frustracoes/
https://labedu.org.br/desenvolvimento-infantil-dos-2-aos-3-anos-satisfacoes-da-autonomia-e-resistencia-as-frustracoes/
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por compreender como as coisas funcionam, como são construídas, como os seres 

nascem e morrem. É fundamental aceitar a manifestação dessa vontade de saber, 

permitindo uma ampliação do repertório de conhecimentos e do impulso de 

desenvolvimento intelectual. Esses desejos de conhecer, se desafiar e explorar 

também se revelam na motricidade, as habilidades motoras se refinam, permitindo 

às crianças utilizar instrumentos como tesouras, pincéis, canetas e lápis com maior 

destreza. O desenvolvimento dos 4 aos 6 anos é marcado pela conquista do 

mundo, pela intensidade e pelo prazer de descobrir a própria independência.7 

 

1.5 O protagonismo infantil 

 

Pensar e falar sobre o protagonismo infantil se faz cada vez mais necessário 

para compreender os processos sociais e culturais da Criança e a forma como ela 

constrói conhecimento.  Até alguns anos atrás a forma de pensar pedagogia girava em 

torno do “adultocentrismo” e sua autoridade mediante as relações e propostas da 

Escola. A criança nesta perspectiva é colocada num papel de “submissão”, de 

“receptora” do conhecimento que o educador julga necessário. A disciplina, o silêncio 

e o controle das ações são os temas norteadores dentro de uma proposta que não 

respeita a vez e a voz das crianças.   

O protagonismo infantil se constitui quando reconhecemos a criança como 

uma pessoa de direitos, que participa, expressa suas ideias e sentimentos, brinca, 

convive, produz cultura e constrói conhecimento.  

Para que o protagonismo infantil seja legitimado é preciso que os adultos 

reconheçam as linguagens, os saberes e a expressão das crianças e que deem a elas 

espaços, tempos para que brinquem livremente, possam ter autoria nas brincadeiras e 

nas produções das quais são protagonistas.  

O protagonismo da criança acontece através da  relação, seja com adultos 

ou com seus pares, ora no papel de protagonista, ora de coadjuvante. Ser coadjuvante 

significa criar meios para que o outro possa ser o ator principal, numa relação 

de reciprocidade e sintonia.  

O protagonismo das crianças também está relacionado a construção da 

autonomia. Falamos em autonomia no sentido de permitir que as crianças vivenciem 

suas experiências, possam descobrir do que gostam e do que não gostam, tirem suas 

conclusões sobre causa e efeito das ações cotidianas. É importante frisar que 

                                                 
7 Fonte: http://www.ebc.com.br/infantil/para-pais/2016/10/dos-4-aos-6-anos-criancas-tem-um-salto-

de-desenvolvimento-em-autonomia Acesso em 29.08.2019 

http://www.ebc.com.br/infantil/para-pais/2016/10/dos-4-aos-6-anos-criancas-tem-um-salto-de-desenvolvimento-em-autonomia
http://www.ebc.com.br/infantil/para-pais/2016/10/dos-4-aos-6-anos-criancas-tem-um-salto-de-desenvolvimento-em-autonomia
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autonomia não é abandono, autonomia é um processo de “aprender a fazer”, de ter 

alguém que auxilie e assista as crianças em suas descobertas.  Não podemos confundir 

autonomia com “deixar fazer o que bem se quer na hora que quer”, as crianças 

precisam ser orientadas dentro dos contextos, nas escolhas que fazem, na ação e na 

relação com o outro.  

O processo de autonomia leva a compreensão de regras, de organização e 

de respeito. “Uma pedagogia da autonomia tem de estar centrada em experiências 

estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em experiências 

respeitosas de liberdade” (FREIRE, 1996, p.107). O processo de construção da 

autonomia da criança, possibilita a ela ser protagonista e aprender sobre liberdade e 

responsabilidade. As propostas pedagógicas precisam estar organizadas de forma a 

proporcionar tempo me espaço para que tomem decisões sozinhas, orientando-as e 

acompanhando-as em suas escolhas e reflexões. No Documento “Práticas Cotidianas 

na Educação Infantil: bases para reflexão sobre orientações curriculares” (Brasil, 2009) 

os autores relatam que 

 

As práticas educativas que consideram a participação – nas quais as crianças 

possam ser consultadas, possam expressar suas interpretações e opiniões, ter 

seus sentimentos, sensações, saberes, conhecimentos, interrogações e dúvidas 

respeitados e escutados – fazem emergir outras possibilidades de 

encaminhamento do processo pedagógico. (BRASIL, 2009, p. 62) 

 

O exercício da escuta sensível no trabalho com as crianças permite que suas 

linguagens sejam ouvidas e exercitadas. As crianças quando participam da vida 

cotidiana, além da autonomia e da participação, as crianças opinam, criticam, avaliam, 

expressam ideias, sugerem novas propostas de atividades.  EDWARDS complementa 

que (2016, p.155) “As crianças são protagonistas na sociedade, tendo o direito de 

serem ouvidas e de participarem, de fazerem parte de um grupo e realizarem ações 

junto dos outros com base em suas próprias experiências e em seu próprio nível de 

consciência.”  

Fortunati (2016) corrobora  que para ocorrer o protagonismo das crianças é 

essencial que lhes seja oferecido confiança, oportunidades e tempos: “confiança, nas 

habilidades e potencialidades construtivas das crianças; oportunidades, como 

investimento para a construção de uma ecologia geradora de experiências possíveis; e 

tempo, como capacidade de se sintonizar no tempo das crianças, sem invadi-lo com o 

seu próprio [...]” (FORTUNATI, 2016, p.21).  
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1. 6  Por uma cultura de Infância 

 

A escola de educação Infantil é um território que contempla a diversidade 

de mundos culturais da infância, porém, apesar de ser um espaço pensado para 

crianças é pouco pensado com as crianças.  

Os saberes produzidos sobre infância disponíveis em obras pesquisadas nos 

permitem conhecer mais sobre as condições sociais, psicológicas e biológicas sobre as 

crianças mas pouco relata sobre a cultura da infância, seus saberes, possibilidades de 

criar, recriar, narrar as situações e ambiente em qual estão inseridas. Kramer (1996, p. 

26) alerta que devemos “forjar outro olhar a infância, e não apenas sobre ela”.  

Para que se possa compreender melhor sobre as culturas da infância, é de 

suma importância “descentralizar” o olhar do adulto, e olhar o mundo da perspectiva 

das crianças. Montandon (2001, p. 51) nos estudos de James e Prout, sociólogos da 

Infância, ressalta que é importante pensar em algumas proposições sobre a criança: 

 

1.  A Infância é uma construção social 

2.  A infância é variável e não pode ser inteiramente separada de outras 

variáveis como classe social, o sexo ou o pertencimento étnico.  

3.  As relações sociais das crianças e suas culturas devem ser estudadas 

em si. 

4.  As crianças são e devem ser estudadas como atores na construção de 

sua vida social e da vida daqueles que as rodeiam. 

5.  Os métodos etnográficos são particularmente úteis para o estudo da 

infância. 

6.  A infância é um fenômeno no qual se encontra a “dupla hermenêutica” 

das ciências sociais evidenciadas por Giddens, ou seja, proclamar um 

novo paradigma no estudo da infância é se engajar num processo de 

“reconstrução” da criança e da sociedade. (James e Prout, apud 

Montandon, 2001, p. 51) 

 

Para compreender mais sobre as representações infantis, Roger Bastide 

orienta “Não basta observar a criança, de fora, como também não basta prestar-se a 

seus brinquedos; é preciso penetrar, além do circulo mágico que dela nos separa, em suas 

preocupações, suas paixões, é preciso viver o brinquedo”. (1979, p. 154) 

 Cultura da Infância é fundamentada nos processos vivenciados pelas 

crianças, através das brincadeiras, interações e imaginário. Piorsky (2016)  narra que o 

imaginário infantil está ligado ao ínicio das coisas, da vida, do mundo, á grandiosidade 



 

 

 

 

 

86 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

dos fenômeno. É através dos gestos, das narrativas que envolvem suas histórias, de 

casinha, heróis, polícia e ladrão, vida e morte  criam a dimensão mágica do 

conhecimento. Piorsky diz que “O organismo da criança vive essa especial instância, 

esse destino das potencialidades construtoras”. Ainda ressalta que 

 

 “As grandes imagens que nascem do imaginar, as sensações mais significativas 

vividas por uma criança em seu brincar, as impressões gravadas em sua 

memória e corpo provém desse núcleo de forças, da imaginação criadora, ato 

capaz de acionar a energia vital. Não é qualquer imagem ou estímulo de 

experiência que gera na criança o estado criador. Não são as imagens externas 

do entretenimento da mídia, ou narrativas superficiais de algumas literaturas 

infantis, ou ilustrações quaisquer dos livros ou mesmo alguns tipos de arte, que 

tem a capacidade de liberar forças criadoras na criança. Imaginação é uma 

semântica, uma linguagem, e, como tal requer um vocabulário de signos 

capazes de comunicar, de fazer sentido, de contatar com significados.” (2016, 

p. 60) 

 

 

Nas palavras de Gandhy Piorsky a imaginação infantil, cerne do 

desenvolvimento e criatividade da criança, surge daquilo que é significativo para ela. 

Estamos em um período onde a influência da mídia digital é confundida como 

“estímulos”, enquanto na verdade oferecem imagens prontas e criadas por adultos.  

As crianças através das brincadeiras e dos brinquedos por elas significados 

criam um ambiente social e cultural que externa seus simbolismos e sentimentos. A 

criança, usa seu próprio corpo como instrumento de descoberta. Pula, dança, 

movimenta-se, corre, toca, sente, pega, grita, canta, explana, interagindo com tudo que 

a rodeia. É através da subjetividade das ações que as crianças produzem “cultura 

infantil”. Piorsky complementa que “Para a imaginação das cosias materiais, no brincar, 

todo o corpo é espaço de ser, é território ôntico, de vida interior, moldando as primícias 

intimas da criança.” (2016, p. 74) 

 

“Fundamental é perceber a criança, cada alma, regar com atenção cada 

rebento. Não podemos criar fases do brincar, idades para brincar disso ou 

daquilo. Não propomos um evolucionismo do brincar nem queremos definir 

tabelas psíquicas. A palavra é da Criança. Seus gestos, desenhos, adjetivos e 

verbos, suas construções e seus desejos por materiais nos indicam os percursos 

de sua alma” (PIORSKY, 2016, p. 139) 

 

 

Dentro do pluralismo e diversidade, elas atuam nas relações sociais, nos 

processos de aprendizagens e produção de conhecimento desde bebês. Sua inserção 

no mundo acontece pela observação das ações cotidianas, interação com o meio que 

a rodeia, e produção em suas próprias sínteses e expressões construindo desta forma 
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sua identidade pessoal e social. Sarmento (2002) contribui, também, com alguns  

princípios geradores das culturas da infância. São eles: a interatividade, a ludicidade, a 

fantasia do real e a reiteração.  

 

1.6.1  Diversidade étnica e cultural de Torres 

  

a) Vivências  Nhu Porã 

Somos contemplados no município de Torres com a diversidade de 

infâncias, entre elas a infância da Aldeia  Nhu Porã, localizada no bairro Campo Bonito. 

As crianças vivenciam brincadeiras tradicionais na aldeia  indígena, como por exemplo 

jogo de peteca, cabo de guerra e “Tocorori” uma brincadeira que se assemelha a 

colheita da mandioca, onde as crianças protagonizam o plantio e colheita das 

mandiocas. No grupo familiar das crianças, o cacique e as mulheres mais velhas contam 

histórias de como era a forma de brincar em outros tempos, pelos antepassados, como 

maneira de manter viva a memória e os rituais da Aldeia fortalecendo os laços dos 

integrantes que ali vivem.  

Criança é criança e deve ser respeitada, diante de sua cultura, sob qualquer 

ângulo, ela se desenvolve de forma ampla, integral, aprenderá a viver e a conviver 

dentro de seu contexto sóciocultural. 

 

A tradição cultural dos antepassados é valor fundamental e base do fazer 

pedagógico; preserva-se a tradição da oralidade; valoriza-se o trabalho como 

meio educativo e como inserção na vida do grupo; o valor fundamental da terra 

é afirmado constantemente; aprende-se a conhecer e respeitar a natureza 

(CIMI- ANE, 2002, p. 24). 

 

 

A Base Nacional Comum Curricular assim como o Referencial Curricular 

Gaúcho (2018) alinhando com a Resolução n° 5/2012 estabelece as normativas das 

especificidades dos processos educativos escolares para os povos indígenas. É muito 

importante frisar essa normativa em nossos documentos a fim de promover a 

pluralidade cultural, e o reconhecimento de que todas as crianças são sujeitos e 

pertencem ao mesmo território.  

 

b) Vivências Étnicos- Raciais  

A Reflexão das ações e propostas pedagógicas com o foco na criança e em 

suas ações cotidianas permitem repensar o currículo em sua forma multicultural.   A 

escola, enquanto espaço coletivo favorece a construção da identidade,individual e de 
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grupo, através das relações e significações que  entre os sujeitos que ali partilham, é 

que se pode reelaborar conceitos, nas diferentes formas de  relações “étnico-raciail”.   

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais – DCNERER, para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana 

(10.639/03) e também as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – 

DCNEI, são as referências necessárias para a abordagem educacional e primordial para 

os educadores construam a sociedade de valores humanos e de oportunidade para 

todos.  

A percepção do outro, no que diz respeito principalmente a identidade 

racial é extremamente significativa nas ações que acontecem na rotina da escola, 

BENTO apud DIAS et al nos fala sobre as pequenas sutilezas que podemos abordar nas 

propostas entre Cuidar e Educar: “Por meio do olhar, do toque, da voz, dos gestos 

desse outro, a criança vai tomando consciência de seu corpo, do valor atribuído [...], e 

construindo sua autoimagem, seu autoconceito”, (2012, p.112).  a prática pedagógica 

é uma prática social, o trabalho educativo deve criar condições para que as crianças 

possam se conhecerem, se descobrirem e assim ressignificar sentimentos, anseios, 

medos, ideias, costumes e papéis sociais.  

 

 

Ao reivindicarmos que é necessário abordar na educação infantil aspectos que 

tratem das relações raciais, é porque as marcas raciais, cor, cabelo, aspectos 

culturais são elementos presentes no cotidiano das crianças [...] suscitando-lhes 

curiosidades e conflitos que não podem ser desconsiderados. Muitas vezes, a 

educadora percebe prontamente esses conflitos e curiosidades, e age sobre 

eles (...). Outras vezes cala-se por medo de tocar num assunto que a sociedade 

brasileira quis esconder sentindo-se despreparada para abordá-lo. (DIAS; 

SILVAR JR.apud Educação Infantil e praticas promotoras de Igualdade Racial, 

2012, p.29). 

 

 

É importante que o olhar educacional esteja voltado para a construção de 

práticas educativas que contemplem unidade e diversidade,  que possam desconstruir 

paradigmas de homogeneidade e de uniformização que ainda impera no campo 

educacional. É entender a educação para além do seu aspecto institucional e 

compreendê-la dentro do processo de desenvolvimento humano.  

 Segundo Ortiz (2003), só através de uma releitura dos elementos que 

compõem as culturas negras no Brasil é que poderemos tentar um meio, um 

aprofundamento pedagógico, que nos encaminhe para uma pedagogia mais próxima 

das representações sociais brasileiras que responda pela identidade cultural do país, 

estando presente em todos os setores da sociedade 
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 A construção da identidade da criança negra e das relações étnico raciais, 

na educação infantil necessita antes de tudo, de compromissos que despertem as 

sensibilidades, provoquem reflexões e mudanças de práticas, implicando o [...] 

“respeito à sua cultura, corporeidade, estética e presença no mundo [...]” (CAVALLEIRO, 

1998). Compromissos estes que vão além dos muros da escola. 

 

1.7 Conceitos de Infância segundo as escolas municipais de Educação Infantil 

 

EMEI GENTE MIÚDA 

“A infância não é infantilizar, é perceber a criança como pessoa, atuante na construção 

do seu desenvolvimento, conquistando autonomia e espaço. Um ser capaz de manifestar 

desejos, necessidades e preferências. O educador que está junto a criança deve 

oportunizar material adequado, local livre para seu corpo e mente, que estreite a relação 

da criança com  a natureza.”  

 

EMEI JOÃO XXIII 

“A infância, a aprendizagem acontece no brincar, potencializar o desenvolvimento 

integral da criança para a construção da sua identidade pessoal e coletiva.Por mais que 

o professor queira valorizar a infância, proporcionar momentos de interação e promover 

o desenvolvimento, o profissional precisa das ferramentas adequadas, espaço apropriado 

e a redução do número de alunos para um trabalho de qualidade.” A criança deve ser 

respeitada na sua individualidade e ter a sua infância preservada, levando em 

consideração suas vivências na construção de sua autonomia.” 

 

EMEI JOAQUINA 

“A essência da criança está nos momentos de exploração: faz de conta, brincadeira, jogo. 

A infância não possui tempo para terminar.Através do brincar livre, cada criança acaba 

explorando o ambiente, suas possibilidades e sua própria brincadeira.A criança traz para 

sala de aula sua cultura (brincadeiras, hábitos familiares, seus interesses) [...].Através das 

conversas na rodinha, percebendo seus interesses e curiosidades e permitindo que estes 

sejam explorados tanto no ambiente escolar, quanto familiar e no mundo.Descoberta da 

sua autonomia, participação através do brincar” 

 

EMEI SALINA 

“Os diferentes espaços de aprendizagem são explorados através da disponibilidade de 

diversos materiais e ambientes que proporcionem autonomia, socialização e interação. 

Mas, em alguns momentos perdemos o foco, pois no cotidiano escolar temos um 
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cronograma a cumprir que muitas vezes impossibilita a criança de ser valorizada na sua 

etapa de desenvolvimento. Em certos momentos acabamos pecando por não 

acompanhar algumas descobertas das crianças devido a outras demandas.”  

 

EMEI STAN 

“Hoje temos uma infância esquecida, necessitando de atenção e tempo dos pais. Planejar 

o dia e a jornada, o cotidiano colocando a criança dentro disso. Ter a sensibilidade de 

perceber que esse ser precisa de atenção e cuidado. Que organizem seu dia corrido ou 

não, tirando um tempo para desconectar do mundo externo e envolver-se apenas com a 

criança, brincar, ouvi-lá, dar risadas e divertir-se com ela. Uma entrega.” 

 

EMEI SADI 

“Alfabetização precoce: pensada e desejada mais pelo adulto do que para a criança. 

Sociedade oferece tudo pronto deixando de ofertar a construção do brincar. 

Bebê é visto como incapaz, os pais superprotetores, podando suas experiências. 

Acesso a tecnologia está sendo descontrolado e mal assessorado causando doenças 

como/: obesidade, hiperatividade, desequilíbrio emocional … 

Olhar do educador, deve respeitar o desenvolvimento da vida infantil pois é individual e 

cada criança é única.” 
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2 CURRÍCULO 

 

O Currículo na Educação Infantil é entendido como um conjunto de práticas 

que buscam articular os saberes e as experiências das crianças com os conhecimentos 

que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico 

de modo a promover o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos. (CED 

nº05/2009) Segundo as Diretrizes Nacionais 

  

[...] configura-se como o conjunto de valores e práticas que proporcionam a 

produção, a socialização de significados no espaço social e contribuem 

intensamente para a construção de identidades socioculturais dos educandos.  

§ 1º O currículo deve difundir os valores fundamentais do interesse social, dos 

direitos e deveres dos cidadãos, do respeito ao bem comum e à ordem 

democrática, considerando as condições de escolaridade dos estudantes em 

cada estabelecimento, a orientação para o trabalho, a promoção de práticas 

educativas formais e não-formais. 

§ 2º Na organização da proposta curricular, deve-se assegurar o entendimento 

de currículo como experiências escolares que se desdobram em torno do 

conhecimento, permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e 

saberes dos estudantes com os conhecimentos historicamente acumulados e 

contribuindo para construir as identidades dos educandos (BRASIL, 2010) 

 

 

O cotidiano da Infância tem que contemplar as descobertas, curiosidades 

das crianças, suas histórias e narrativas. A rotina muitas vezes está relacionada com a 

questão de “disciplina corporal”, onde a criança tem horários coletivos para ir ao 

banheiro, comer, dormir e realizar “atividades”. A rotina na escola da infância precisa 

ser urgentemente re-significada. Cada criança é um ser único, imbuída de sonhos e  

desejos. As ações do cotidiano precisam ser o foco da construção curricular. FELIPE et 

al (2016, p. 34) diz que “Não se discute mais se a escola cuida e educa, pois isto já esta 

posto e determinado, inclusive na legislação vigente, mas se discute como a escola 

pode cuidar e educar indissociavelmente a partir de sua proposta curricular, sem 

fragmentar ações.” Sobre Currículo o Referencial Curricular Gaúcho (2018) nos diz que 

 

O currículo, assim compreendido, emerge da escuta atenta às crianças, de suas 

necessidades e desejos e deixa de ser um caminho linear, com objetivos 

predefinidos. Pensar o currículo supõe mudar a concepção de aprendizagem 

apenas como uma aquisição para uma concepção de aprendizagem como 

construção narrativa da experiência, como história de aprendizagens de 

crianças, grupos e turmas com seus professores.(RCG -P.58) 

A rotina escolar, tão importante na construção da proposta curricular não 

pode ser um instrumento rígido, de atividades regulares e automáticas. A rotina escolar 
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é a mediação do tempo, da marcação de atividades coletivas, que promovam 

experiências na vida das crianças.   

Quando se permite as crianças brincarem livremente, sem um comando 

externo podemos perceber como as crianças significam o tempo. Nestes momentos é 

dado a oportunidade de observação, de olhar para as crianças dentro de sua cultura 

lúdica. Todos os profissionais da infância devem aprender a observar. Observar, refletir, 

sair do lugar comum é a essência da formação continuada. Para Miguel Arroyo (2012, 

p.9), é quando nos tornamos “sujeitos de experimentação, de intencionalidade, de 

produção de saberes, valores, conhecimentos” que podemos construir e participar da 

cultura infantil. 

A definição de currículo apresentada na Base Nacional Comum Curricular 

põe o foco na ação mediadora das escolas  como articuladora das experiências e 

saberes das crianças. O cotidiano dessas unidades, como contextos de vivência, 

aprendizagem e desenvolvimento, exigem  a organização de diversos aspectos: os 

tempos de realização das propostas educativas  (frequência/duração), os espaços em 

que essas atividades ocorrem, os materiais disponíveis e, em especial, as maneiras do 

professor exercer seu papel. 

A função pedagógica curricular se encontra em proporcionar a ampliação 

de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas, considerando o desafio de 

acolher e celebrar a diversidade por meio das brincadeiras, experiências e interações. 

O conhecimento na Educação Infantil é entendido como algo inteiro, não fragmentado.  

 O currículo acontece na participação das crianças nos processos 

educacionais, concretizando e dinamizando aprendizagens apenas quando as 

experiências pedagógicas são envolventes e significativas. 

O eixo estruturante da proposta curricular para escolas de Educação Infantil 

são as brincadeiras e interações. Através do Brincar, a criança cria e constrói 

significados a cultura  lúdica. Os Cotidianos e marcações de rotina  quando construídas 

e pensadas na criança sendo o principal foco de planejamento constituem  a base de 

tudo o que acontece na dinâmica escolar.  

 As crianças possuem o seu  próprio tempo e o mesmo deve ser respeitado. 

Tempo para descansar, para brincar, para se adaptar, para compartilhar espaços, para 

entrar e sair de uma proposta, entre outros. Algumas crianças passam horas dentro de 

uma brincadeira, realizando uma determinada atividade, ou observando as ações em 

sua volta,  enquanto para outras, em alguns minutos isso deixa de ser atrativo e vão 

atrás de outra proposta. Os Cotidianos da Educação Infantil são organizados por 

marcações de tempos, conforme descrito a seguir. 
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2.1 Os cotidianos e rotinas da Educação Infantil e a organização dos contextos 

educativos 

 

A rotina educacional  é o eixo estruturante dos Cotidianos da Escola. A rotina 

precisa ser compreendida como marcos que organizam o tempo. A rotina não pode 

ser engessada de forma  a disciplinar as ações dos professores e das crianças, mas sim 

flexível compreendida como uma função social e coletiva.  Podemos usar algumas 

ferramentas de organização da Rotina (BARBOSA, 2006): 

 

→ Adaptação:  

A adaptação das crianças na escola é a primeira forma de “transitoreidade”, 

da casa para um novo ambiente, um ambiente de coletivos. A adaptação precisa ser 

pensada em um processo de “inserção” e “acolhimento” nas crianças no seio escolar. 

Este momento deve acontecer de maneira gradual, respeito também os anseios das 

crianças. O período de adaptação varia de acordo com  criança e a segurança dela nos 

profissionais de referência com quem irá conviver, STACCIOLI (2013, p.28) argumenta 

que Acolher uma criança é também acolher seu  mundo interno. Neste período é que 

conhecemos o contexto familiar da criança e os desejos de sua família 

 

→ Acolhimento das crianças: 

Acolhimento das crianças significa mais que cumprimentar e receber no 

portão ou nos espaços da escola, ou nos períodos de adaptação. Fazem parte do 

acolhimento a sensibilidade,a delicadeza, a afetividade, o cuidado, a cordialidade, a 

escuta  às crianças e aos seus pais. Significa estabelecer uma interlocução respeitosa, 

humanizada, identificando e chamando as crianças e seus familiares pelos seus nomes, 

com uma atitude de quem se importa, de quem respeita sua cultura, valoriza suas 

histórias de vida, experiências e vivências. O acolhimento oportuniza uma relação de 

pertencimento dos bebês e das crianças com o espaço escolar, criando um vínculo 

afetivo e de segurança na relação com a comunidade. 

 

→ Alimentação  

Os momentos de refeições diárias, normalmente são organizados de forma 

atender a demanda coletiva, marcados como: Hora do café, do almoço, da fruta e da 

janta. Estes momentos e seus espaços devem ser re-significados sempre que 

necessário e de acordo com a intencionalidade pedagógica. Os momentos de refeição 

também compõe a disposição estética e de experiências vivenciadas pelas crianças, 
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podendo ser uma ótima oportunidade para estimulação da autonomia, do encontro 

entre os pares, organização das mesas, etc. 

 

→ Momentos de higiene :  

Estes momentos dizem respeito as trocas de fraldas, escovação de dentes, 

banhos, desfralde que normalmente são organizados considerando a organização 

coletiva. É importante fazer a ressalva de que cada criança tem seu tempo de 

maturação próprio, segue um ritmo biológico. Este momentos são essenciais para se 

trabalhar vínculos, cuidado e respeito com o próprio corpo. 

 

→ Propostas Pedagógicas: 

As propostas pedagógicas referem-se a intencionalidade do planejamento. 

Muitas vezes acontecem de forma planejada ou surgem do cotidiano emergente. As 

propostas podem ser objetivadas para pequenos ou grandes grupos. O espaço fisico 

das áreas internas e externas também contemplam o planejamento do educador e 

podem acontecer em todos os momentos da rotina. Na elaboração das propostas é 

fundamental escutar as crianças, suas necessidades e interesses.  

 

→ Hora do descanso: 

 Os momentos de descanso são essenciais para o desenvolvimento da 

criança. O momento da soneca é importante para a aprendizagem, além de ser uma 

necessidade fisiológica é importante para  a regulação da emoção e para o 

crescimento. O intervalo para o sono é essencial até os 3 anos. O tempo de sono varia 

de acordo com a idade, por exemplo: um bebê  dorme várias vezes ao longo de um 

dia. O ritmo e as necessidades variam de acordo com as crianças e as situações vividas 

por ela durante a rotina. Estes momentos podem ser ricos de intencionalidade 

pedagógica, as crianças podem ter um objeto de referência estimulando vínculos 

afetivos, o educador pode re-significar esses momentos com luz baixa, almofadas, 

música ambiente. 

 

→ Momentos da Despedida:  

Ao final do turno escolar é importante que se tenham pequenos rituais de despedida, 

como música, atividades mais calmas e tranquilas.  
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Figura 24 - Descrição sobre a ética do cuidado 

A ÉTICA DO CUIDADO 
 
 Jamais fazer pontuações negativas sobre as crianças. 
 
 Fere os ‘Direitos da Criança” qualquer tipo de piadas, comentários negativos 

ou situação da mesma natureza. 
 
 Bebês precisam de vínculos, de colo, de toque e canto precisam de um 

ambiente de confiança relacional para seu desenvolvimento. 
 
 Toda criança precisa desenvolver uma identidade positiva de si mesma. 
 
 O professor deve desenvolver o compromisso ético de não falar mal das 

famílias das crianças, principalmente em sua presença. Toda família deve ser 
respeitade em sua singularidade. Qualquer situação a ser resolvida deve ser 
encaminhada a Orientação da Escola. 

 

 

 

2.2 O cuidar e educar  

 

Edirene de Matos Carneiro Carvalho8 

 

Cuidar e educar são dois processos complementares e indissociáveis 

presentes em todos os momentos da rotina da educação infantil.  Cuidar vai muito 

além de apenas atender as necessidades de higiene, sono, alimentação da criança, 

implica respeitar as necessidades individuais e procurar contemplar dentro da rotina. 

As crianças desta faixa etária, tem necessidades de atenção, carinho, segurança, estão 

se constituindo como sujeitos, construindo sua identidade. Simultaneamente, nesta 

etapa, as crianças tomam contato com o mundo que as cerca, através das experiências 

diretas com as pessoas e as coisas deste mundo e com as formas de expressão que 

nele ocorrem. É necessário que haja um “cuidado” entre o que deve ser coletivo e o 

que deve/pode ser individual.  Para isso a formação e postura do educador é essencial 

na condução das atividades da rotina, para cuidar é preciso estar comprometido com 

o outro, tendo a sensibilidade de perceber suas necessidades e estando sempre 

disponível para estimular o desenvolvimento integral da criança. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) já 

estabeleciam que cuidar e educar não eram dimensões separadas, mas sim, duas faces 

de uma experiência única. A BNCC valida e reforça esse conceito de que as ações de 

cuidado estão plenamente integradas com as ações de conhecer e explorar o mundo. 

                                                 
8 Apoiadora na construção do texto. Professora efetiva do município. Graduada em Pedagogia. 
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Os momentos de cuidados, se bem conduzidos, são ricos em aprendizados 

e construções de vínculos. Durante a troca de fraldas, momento de lavar as mãos, o 

rosto o professor tem contato direto com a criança e consegue trabalhar conceitos de 

higiene, partes do corpo, construção de imagem positiva de si mesmo. A hora da 

refeição também é riquíssima em aprendizados: temperatura, cor, texturas, linguagem, 

coordenação motora para alimentar-se sozinho. O mesmo também acontece em 

outros momentos, para isso é necessário que o professor esteja constantemente no 

papel de observador/pesquisador/mediador para poder planejar essas situações de 

forma a propor desafios para as crianças. 

Cuidar e educar implica reconhecer que o desenvolvimento, a construção 

dos saberes, a constituição do ser não ocorre em momentos e de maneira 

compartimentada. Cuidar e educar significa compreender que o espaço/tempo em que 

a criança vive exige seu esforço particular e a mediação dos adultos como forma de 

proporcionar ambientes que estimulem a curiosidade com consciência e 

responsabilidade. 

Para ter uma educação infantil de qualidade, é importante que o cuidar e o 

educar andem juntos, e que família e escola estejam conscientes de seus papeis. 

 

2.3 Os campos de experiências e a organização curricular da Educação Infantil 

 

A estrutura Curricular da Educação Infantil acontece pelos “Campos de 

Experiência”. Esta estrutura já estava prevista pelas DCNEIs, promovendo um currículo 

transdiciplinar e interações dos campos com as propostas dos professores e 

experiências das crianças. A estrutura da BNCC prevê a “descentralização” da 

transmissão de conhecimento e escolarização das atividades para as crianças pequenas 

e propõe as relações entre currículo, vida cotidiana e práticas sociais. As DCNEIs e a 

BNCC entendem que as ações de vestir, alimentar, descansar, brincar, ir ao banheiro 

são conhecimentos importantes e formativos.  

A transfiguração de modelos-didáticos prontos na Educação Infantil 

modifica a compreensão do que é conteúdo. O currículo passa a compreender as 

experiências das crianças como estrutura de proposta pedagógica integrado aos 

diversos campos de cultura alinhando Paulo Fochi9 (2018) ainda ressalta que “Por isso, 

os campos não devem ser distribuídos previamente na semana, dia ou ano. Eles são um 

campo semântico para o professor e a crianças se movimentar em suas jornadas de 

aprendizagem.” Continua que  

                                                 
9 Artigo escrito para o Portal Lunetas 02.10.2018.  Acesso https://lunetas.com.br/vamos-falar-sobre-a-

bncc-o-que-sao-campos-de-experiencia/ em 30.09.2019 

https://lunetas.com.br/vamos-falar-sobre-a-bncc-o-que-sao-campos-de-experiencia/
https://lunetas.com.br/vamos-falar-sobre-a-bncc-o-que-sao-campos-de-experiencia/
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Portanto, serve para o professor identificar quais os campos (sempre no plural) 

se inter-relacionam nas investigações e diferentes situações da vida cotidiana. 

É importante lembrar que também em situações como almoço, higiene, 

deslocamentos pela escola, ou outras tantas, podemos articular e relacionar 

com os sentidos presentes nos diferentes Campos de Experiência. (FOCHI, 

2018) 

 

 

A didática dos campos de experiências é relacional, partindo das relações e 

interações entre a criança e o mundo, entre os adultos e as crianças e entre as crianças 

e seus pares, construindo assim, conhecimento. A produção de conhecimento está 

ligada a algo que emerge de experiências.  

Os campos de experiência tem como objetivo ampliar e aprofundar as 

experiências que as crianças vivem diariamente. Trata-se de “[...] compreender que a 

organização dos espaços, a escolha dos materiais, o trabalho em pequenos grupos, a 

gestão do tempo e a comunicação dos percursos das crianças” (FOCHI, 2015, p.223). 

Segundo Bandioli e Mantovani (1998) pensar nas propostas curriculares 

para Educação Infantil é considerar três aspectos fundamentais: 1.Significatividade: 

produzir significados nas ações, 2. Ludicidade na alegria e no prazer da brincadeira e 

3. Continuidade, de se compreender o tempo não como algo fragmentado, mas como 

um processo de movimento e permanência.  

É importante salientar também que a organização das práticas pedagógicas 

por campos de experiências contribui para superação de práticas organizadas em 

disciplinas, centradas em atividades isoladas, fragmentadas a partir de uma rotina fixa, 

por consequência do controle de tempos e espaços (dos adultos) e da organização 

curricular por atividades articuladas em torno de datas comemorativas. (FINCO, 2015). 

Os campos de experiência na educação Infantil emergem do conhecimento da a 

própria Vida.  

Esse arranjo curricular está estruturado em cinco campos de experiências 

que acolhem as situações e experiências concretas da vida das crianças, sendo eles:  

 

Eu, o outro e o nós 

É na interação com os pares e com adultos que as crianças vão constituindo um modo 

próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo que existem outros modos de vida, 

pessoas diferentes, com outros pontos de vista. Conforme vivem suas primeiras 

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

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

simultaneamente, identificando- se como seres individuais e sociais. Ao mesmo tempo 
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que participam de relações sociais e de cuidados pessoais, as crianças constroem sua 

autonomia e senso de autocuidado, de reciprocidade e de interdependência com o 

meio. Por sua vez, na Educação Infantil, é preciso criar oportunidades para que as 

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

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

celebrações e narrativas. Nessas experiências, elas podem ampliar o modo de perceber 

a si mesmas e ao outro, valorizar sua identidade, respeitar os outros e reconhecer as 

diferenças que nos constituem como seres humanos. 

 

Corpo, gestos e movimentos 

Com o corpo (por meio dos sentidos, gestos, movimentos impulsivos ou intencionais, 

coordenados ou espontâneos), as crianças, desde cedo, exploram o mundo, o espaço 

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

conhecimentos sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e cultural, tornando-se, 

progressivamente, conscientes dessa corporeidade. Por meio das diferentes 

linguagens, como a música, a dança, o teatro, as brincadeiras de faz de conta, elas se 

comunicam e se expressam no entrelaçamento entre corpo, emoção e linguagem. As 

crianças conhecem e reconhecem as sensações e funções de seu corpo e, com seus 

gestos e movimentos, identificam suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo, 

ao mesmo tempo, a consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um risco à sua 

integridade física. Na Educação Infantil, o corpo das crianças ganha centralidade, pois 

ele é o partícipe privilegiado das práticas pedagógicas de cuidado físico, orientadas 

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

precisa promover oportunidades ricas para que as crianças possam, sempre animadas 

pelo espírito lúdico e na interação com seus pares, explorar e vivenciar um amplo 

repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo, para descobrir 

variados modos de ocupação e uso do espaço com o corpo (tais como sentar com 

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

cordas, saltar, escalar, equilibrar-se, correr, dar cambalhotas, alongar-se etc.). 

 

Traços, sons, cores e formas 

Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e 

universais, no cotidiano da instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de 

experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como 

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

dança e o audiovisual, entre outras. Com base nessas experiências, elas se expressam 

por várias linguagens, criando suas próprias produções artísticas ou culturais, 



 

 

 

 

 

99 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

exercitando a autoria (coletiva e individual) com sons, traços, gestos, danças, mímicas, 

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

recursos tecnológicos. Essas experiências contribuem para que, desde muito pequenas, 

as crianças desenvolvam senso estético e crítico, o conhecimento de si mesmas, dos 

outros e da realidade que as cerca. Portanto, a Educação Infantil precisa promover a 

participação das crianças em tempos e espaços para a produção, manifestação e 

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

criatividade e da expressão pessoal das crianças, permitindo que se apropriem e 

reconfigurem, permanentemente, a cultura e potencializem suas singularidades, ao 

ampliar repertórios e interpretar suas experiências e vivências artísticas. 

 

Escuta, fala, pensamento e imaginação 

Desde o nascimento, as crianças participam de situações comunicativas cotidianas com 

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

movimentos do seu corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, o choro e outros 

recursos vocais, que ganham sentido com a interpretação do outro. Progressivamente, 

as crianças vão ampliando e enriquecendo seu vocabulário e demais recursos de 

expressão e de compreensão, apropriando-se da língua materna – que se torna, pouco 

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

promover experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua 

participação na cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, 

nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo e nas 

implicações com as múltiplas linguagens que a criança se constitui ativamente como 

sujeito singular e pertencente a um grupo social. 

Desde cedo, a criança manifesta curiosidade com relação à cultura escrita: ao ouvir e 

acompanhar a leitura de textos, ao observar os muitos textos que circulam no contexto 

familiar, comunitário e escolar, ela vai construindo sua concepção de língua escrita, 

reconhecendo diferentes usos sociais da escrita, dos gêneros, suportes e portadores. 

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

conhecem e das curiosidades que deixam transparecer. As experiências com a literatura 

infantil, propostas pelo educador, mediador entre os textos e as crianças, contribuem 

para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da 

ampliação do conhecimento de mundo. Além disso, o contato com histórias, contos, 

fábulas, poemas, cordéis etc. propicia a familiaridade com livros, com diferentes 

gêneros literários, a diferenciação entre ilustrações e escrita, a aprendizagem da 

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

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

escritas espontâneas, não convencionais, mas já indicativas da compreensão da escrita 

como sistema de representação da língua. 

 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

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

mundo constituído de fenômenos naturais e socioculturais. Desde muito pequenas, 

elas procuram se situar em diversos espaços (rua, bairro, cidade etc.) e tempos (dia e 

noite; hoje, ontem e amanhã etc.). Demonstram também curiosidade sobre o mundo 

físico (seu próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas, as 

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

manipulação etc.) e o mundo sociocultural (as relações de parentesco e sociais entre 

as pessoas que conhece; como vivem e em que trabalham essas pessoas; quais suas 

tradições e seus costumes; a diversidade entre elas etc.). Além disso, nessas 

experiências e em muitas outras, as crianças também se deparam, frequentemente, 

com conhecimentos matemáticos (contagem, ordenação, relações entre quantidades, 

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

reconhecimento de formas geométricas, conhecimento e reconhecimento de numerais 

cardinais e ordinais etc.) que igualmente aguçam a curiosidade. Portanto, a Educação 

Infantil precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer observações, 

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

fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Assim, 

a instituição escolar está criando oportunidades para que as crianças ampliem seus 

conhecimentos do mundo físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano. 

 

2.4 Educação e Mídias 

 

Na atualidade não há como a escola fugir da cultura digital. O mundo é 

globalizado pela sua ação, levando a educação refletir e ressignificar seus currículos 

em prol de situá-la, diante da expansão das tecnologias da informação e comunicação, 

para aliá-la  na construção do pensamento científico,  

Para acompanhar as transformações na contemporaneidade, as escolas da 

rede municipal de Torres, já contam com smart tvs conectadas à internet em todas as 

salas de aulas das suas escolas. Sendo assim, todas possuem  um aporte pedagógico 

para professores e alunos, permitindo acesso imediato a pesquisa online. Além de 

dispor de uma plataforma ON disponibilizada através do Sistema de Ensino Aprende 

Brasil, do Grupo Positivo, adotada à dois(02) anos pela mantenedora. 
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Sabemos que a ação mediadora do professor é de extrema importância para 

a produção e socialização do conhecimento. A escola precisa  diminuir a desproporção 

de domínio da cultura midiática das crianças e adolescentes com relação aos docentes, 

sendo indispensável a busca de conhecimento na área das TICs, por parte dos 

professores para que o ato de produção e socialização de conhecimentos, 

ressignificando o modo de ler, interpretar e produzir cultura. 

Segundo Monica Fantin: 

 

 

“Considerando que a demanda da sociedade nem sempre é a mesma da 

educação, o papel que as mídias têm desempenhado na sociedade atual está 

cada vez mais presente na formação dos professores. Ao mesmo tempo em 

que a estruturação da vida cotidiana está plena de informação, o acesso a ela 

é altamente fragmentado e este aspecto vai-se tornando uma característica que 

determina a qualidade das interações entre sujeito e informação, e 

consequentemente na construção do conhecimento.” (FANTIM, 2012, p.438) 

 

 

Sendo assim, é importante  refletir sobre saberes instantâneos e 

descontínuos, verídicos e fakes oriundos das mídias, através da reorganização de 

currículos, tendo as mídias como aporte para a construção do conhecimento. Esta 

tarefa requer estudos, planejamento e busca de ações metodológicas que contemplem 

os alunos na atualidade. Assim nos afirma SODRÉ: 

 

 

“A mudança ou relativação do paradigma dominante e as novas formas de 

organização do trabalho provocam alterações importantes na relação 

pedagógica em todos os níveis de escolaridade, tanto nos modos de ensinar e 

aprender como nos conteúdos disciplinares” (SODRÉ, 2002, p.96) 

 

 

Necessário atuar na interatividade, onde se constituem novos sujeitos. 

Precisamos conduzir estas ligações globais com conexões verdadeiras para gerar 

saberes, pois não basta saber clicar e navegar por redes sociais, requerendo do 

professor apropriação da cultura midiática. 

 

2.5 Transitoriedade 

 

Ao longo da vida, passamos por mudanças, ciclos, vivemos e enfrentamos 

transições. Na trajetória escolar, não é diferente, há alguns marcos na aprendizagem 

escolar/acadêmica. Reconhecemos que, durante a educação básica, nossas crianças e 



 

 

 

 

 

102 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

jovens, vivem diversas transições. A saber, a adaptação dos bebês e crianças bem 

pequenas, quando transitam do convívio familiar para a instituição escolar. 

Posteriormente, a transição do período da creche para a pré-escola. No ensino 

fundamental, poderíamos mencionar a transição entre os Anos Iniciais e os Anos Finais 

e a transição para o Ensino Médio. Enfim, aqui, exemplificamos alguns marcos gerais, 

ainda sem mencionar as singularidades dos sujeitos que demandam ainda outras 

tantas e diversas transições, que se relacionam às características de cada um, sua 

aprendizagem e desenvolvimento, na relação consigo mesmo, com o outro e o mundo. 

Contudo, dito isso, estabelecemos o recorte, discutir a transição entre as 

duas etapas: educação infantil e ensino fundamental. A necessidade de depreender 

esse movimento e pensar estratégias de contato, já era percebida por professores, 

equipes gestoras, famílias e crianças. A Base Nacional Comum Curricular (2017) lança 

luz a esse aspecto: 

A transição entre essas duas etapas da Educação Básica requer muita 

atenção, para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas, garantindo 

integração e continuidade dos processos de aprendizagens das crianças, respeitando 

suas singularidades e as diferentes relações que elas estabelecem com os 

conhecimentos, assim como a natureza das mediações de cada etapa. (BRASIL, 2017, 

p. 53) 

Eis, a conjuntura que convocou-nos ao encontro, a abrir um espaço de 

diálogo e, sobretudo, a urgência de mobilizar estratégias para transitar. No dicionário 

online de Português, ao verbo transitar define-se: “passar ou andar ao longo, entre 

ou através de; percorrer”; “mudar de lugar, situação ou condição.” Através dessa 

inspiração, nós, ao longo de 2019, construímos pontes e nos dispomos a iniciar a 

travessia.  
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Figura 25 - Formação docente em Transitoriedade 

  

 

  

 

Quando aqui, mencionamos um trabalho coletivo é porque a mantenedora, 

Secretaria Municipal de Educação realizou o chamamento das professoras de Pré-

Escolar II e 1º ano. Neste primeiro ano, foram dois encontros, em fevereiro e setembro. 

Envolvendo os seguintes núcleos de estudo e aprofundamento, segundo os 

zoneamentos das escolas: 

 

a) NÚCLEO 1 - EMF SANTA RITA E EMF ALMIRANTE TAMANDARÉ; 

b) NÚCLEO 2 - EMEI SALINA E EMEF MAMPITUBA; 

c)     NÚCLEO 3 - EMEI SADI PIPET DE OLIVEIRA, EMEI STAN E EMEF 

ZONA SUL 

d) NÚCLEO 4 - EMEI ALCINO PEDRO RODRIGUES E EMEF ALCINO PEDRO 

RODRIGUES 

e) NÚCLEO 5 - EMEI PROFª JOAQUINA MATILDE E EMEF MANOEL 

FERREIRA PORTO 
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f)    NÚCLEO 6 - EMEI SÃO FRANCISCO DE ASSIS, EMEF SÃO JUDAS E 

EMEF MANOEL OLIVEIRA CARNEIRO 

 

Em paralelo, há cada um ou dois meses, os grupos: professoras de 1ºano e 

professoras de Pré-Escolar II seguiram encontrando-se para discutir as especificidades 

do trabalho junto às crianças de cada grupo etário, as demandas cotidianas, angústias 

e progressos conquistados nas suas turmas, pela perspectiva peculiar, única e potente 

de quem faz a escola todos os dias.  

Desta forma, o trabalho coletivo se efetivou pela participação, entrega e 

engajamento de cada uma destas professoras, cada uma em seu tempo e da sua 

maneira, que, aceitando o convite, viveram juntas a experiência ainda embrionária de 

fortalecer a rede municipal e tornar-se grupo. Eis o nosso desafio, como nos diz 

Madalena Freire: O que é um grupo? 

Segundo Pichon-Rivière, pode-se falar em grupo quando um conjunto de 

pessoas movido por necessidades semelhantes se reúne em torno de uma tarefa 

específica. No cumprimento de desenvolvimento das tarefas deixam de ser um 

amontoado de indivíduos para cada um assumir-se como participante de um grupo 

com um objetivo mútuo. Isto significa, também, que cada participante exercitou sua 

fala, sua opinião, seu silêncio, defendendo seus pontos de vista. Portanto, descobrindo 

que, mesmo tendo um objetivo mútuo, cada participante é diferente. Tem sua 

identidade. (WEFORT, 1994) 

Algumas das problematizações debatidas nos grupos foram as seguintes: 

 

 Quais as características da comunidade em que as escolas estão inseridas? 

 Qual a realidade de cada escola? Desde a estrutura física, até as pessoas 

que ocupam esse espaço e a proposta pedagógica. 

 Quais as especificidades (desenvolvimento e aprendizagem destes grupos 

de crianças) do trabalho com as turmas de 1º ano e Pré Escolar II? 

 

Como síntese destas discussões, nos núcleos e no grande grupo, acrescida 

de profundo movimento de ação e reflexão, apresentamos abaixo algumas 

proposições elencadas pelas próprias professoras, em resposta ao problema gerador 

que nos envolveu: Quais estratégias podemos mobilizar, visando acolher e dar atenção 

ao processo de adaptação, em que estão envolvidos: crianças, professores e famílias? 
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ESTRATÉGIAS DE TRANSITORIEDADE 
 

Estratégias voltadas às 

crianças que ingressam 

no 1º ano: 

 

 Que tal uma mostra dos portfólios? 

 Vamos pensar encaminhamentos metodológicos 

lúdicos? 

 Há possibilidade de usar mais o pátio da escola? 

 

Estratégias voltadas às 

crianças que concluem 

o pré-escolar: 

 

 Vamos proporcionar visita(s) para a(s) escola(s) de 

Ensino Fundamental? 

 Que tal conhecer e aproveitar espaços comuns das 

demais escolas da rede (biblioteca, pátio, pracinha 

etc.)? 

 

Estratégias voltadas 

aos professores: 

 

 Vamos agendar uma hora atividade coletiva entre 

professores de Pré-Escolar e 1º ano? 

 Vamos realizar um momento de conversa entre os 

professores sobre a história pessoal e escolar das 

crianças, a fim de melhor conhecer suas turmas? 

 Vamos possibilitar que o(a) professor(a) acesse a 

documentação da criança, principalmente, diante das 

crianças que requerem atendimento educacional 

especializado? 

 Vamos dar maior atenção e cuidado na organização 

das turmas? 

 Vamos estreitar o contato, diálogo com as famílias e 

estimulá-las a manter seus filhos na rede municipal? 

 

Estratégias voltadas às 

famílias: 

 

 Como foram os resultados das assembleias? 

 Vamos convidar especialistas para orientar as famílias 

sobre o processo de aprendizagem e desenvolvimento 

das crianças (por exemplo: autonomia, mudanças 

fisiológicas/biológicas)? 

 

 

Por fim, que esse texto que se apresenta, narrativa da experiência vivida, 

mais fortemente, ao longo de 2019, sirva-nos de inspiração e referência para seguir 

discutindo e efetivando práticas para melhor percorrer a transição entre a educação 

infantil e o ensino fundamental. Avante! 
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2.6 Conceitos de currículo segundo as escolas municipais de Educação Infantil 

 

EMEI ALCINO 

“O currículo na educação infantil é entendido como um conjunto de práticas que 

articulam saberes e experiências. Assim, temos o “tempo”, que é singular, e que deve ser 

respeitado nas diferentes escolas, bem como de acordo com a faixa etária de cada 

ambiente. É preciso não acelerar, não ultrapassar as etapas (limites), e sim, oferecer 

tempo para criar, explorar,  e aprender na coletividade. As aprendizagens necessitam 

valorizar a vida cotidiana, e não uma reprodução social de uma vida adulta.”  

 

EMEI GENTE MIÚDA 

“O currículo na Educação Infantil deve considerar a vivência da  criança, suas ações 

concretas (e subjetivas * sugestão SME) são de extremo valor curricular. A rotina e a 

prática pedagógica da escola deve possibilitar o desenvolvimento da Autonomia da 

criança através de ações do cotidiano.”  

 

EMEI JOÃO XXIII 

“Entende-se tudo que envolve o cotidiano da criança. é de fundamental importância para 

embasamento do planejamento dos espaços e material oferecido. de uma forma 

organizada, planejada que busque o bem estar da criança, para um desenvolvimento 

pleno de suas habilidades.”  

 

EMEI JOAQUINA 

“Existe uma preocupação com o currículo, no que diz respeito aos conteúdos e propostas 

pedagógicas onde acaba-se silenciando as ações práticas, sociais e culturais.  

 

EMEI SADI  

“Conjunto de práticas que visam articular os saberes e experiências das crianças com o 

patrimônio artístico, ambiental, científico e tecnológico. Nas palavras de Malaguzzi, 

quando entrevistado por Leila Gandini sobre os currículos encontrados nas crianças, ele 

fala que [...] os resultados desses estudos nos guiam na formulação de projetos flexíveis. 

Contudo existe outra razão [...] a necessidade de revelarmos em toda sua força a imagem 

de uma criança competente.” 

 

EMEI SALINA 

“Tudo que acontece na Educação Infantil é currículo, é nossa prática.  
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Decidindo assim a melhor oferta cultural e social, priorizando as necessidades, tais como: 

interação, brincadeiras e cuidado. 

De acordo com a realidade precisamos de tempo e espaços para desenvolver”.  

 

EMEI SÃO FRANCISCO 

“CURRÍCULO → Considera a criança como um ser integral/ leva em consideração o 

conhecimento de mundo das crianças → experiências/ momentos planejados e de rotina/ 

uso da rotina para experiências pedagógicas/ aproveitamento do tempo/organização da 

escola → rotina / cuidados pessoais, alimentação, higiene, controle dos esfíncteres/ 

desenvolvimento de autonomia.”  

 

EMEI STAN 

“Currículo na Educação Infantil é visto como práticas que permitem, ás crianças 

reconhecerem-se como seres únicos e capazes de aprender, interagindo e socializando 

através do cotidiano. O currículo não pode e não deve ser visto como algo pronto voltado 

a conteúdos, mas sim o respeito à infância”.  
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3 PLANEJAMENTO 

 

 

" A educação é um desses lugares onde parece que já não há mais nada a dizer, 

onde se disse ( Quase) tudo e onde, de tanto dizer o mesmo, as palavras 

parecem cansadas, quase vazias, sem nada dentro.(...) No entanto, com toda 

essa dificuldade para falar com sentido -que é também uma dificuldade para 

pensar e trabalhar. -, há educadores que ainda apostam na infância, na 

revolução, na criação. Educadores que criam, revolucionam e se alçam a um 

devir infantil nos contextos mais adversos, inócuos, vazios. E inclusive falam 

quando parece que não há mais nada a dizer. E não deixam de inventar palavras 

ou reinventam as que já existem, para dizê-las de outra maneira, para sacudí-

las de sua modorra." (Walter Kohan,2004) 

 

 

Toda ação é acompanhada de uma intenção. Com esta afirmação podemos 

dizer que o planejamento acompanha a humanidade. Planejar é pensar formas 

antecipadas para se atingir objetivos almejados.  

Para que se possa elaborar um planejamento se faz necessário o 

conhecimento da realidade para a qual deseja-se desenvolver o plano. Necessário é 

pensar a realidade dos sujeitos no contexto  do meio ao qual encontram-se inseridos 

e após estabelecer estratégias e ações com a finalidade de atingir objetivos e metas 

pré-estabelecidas, com prazos e tempos estipulados.                            

Planejar é a forma de organizar as ações visando os objetivos propostos e 

como devemos fazer para alcançá-los. A cada nova proposta devemos reavaliar ações. 

Esta ação requer planejamento, que nada mais é do que colocar no papel a 

intencionalidade e realizar na prática os caminhos para atingir os objetivos, traçando 

diretrizes e selecionando metodologias em busca de procedimentos eficazes. O 

planejamento escolar enquanto processo, requer a realização de ações antecipadas 

para um futuro preestabelecido, almejando atingir metas para uma determinada 

realidade.  

 

 

“Planejar é diferente de refletir no sentido geral, pois, embora o planejamento 

inclua a reflexão, corresponde a um tipo particular de reflexão (pensar na ação 

a ser realizada no futuro). As ideias não mudam a realidade. Como afirmamos, 

o que muda a realidade são as ações. Todavia, para que as ações provoquem a 

mudança que desejamos, devem ser pautadas, guiadas, por determinadas 

ideias (além de outros elementos, como a base objetiva da existência —

influência daquilo que é histórico-cultural—, o contexto concreto da 

ação)”(VASCONCELLOS, 2019 p. 7)  
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Toda ação pedagógica requer um planejamento. Ou seja, é instrumento 

orientador do processo educativo. Ele se constitui diante da necessidade diagnosticada 

frente ao que se espera alcançar. É o planejamento que estabelece as prioridades, 

orienta e determina os recursos e aponta os meios para atingirmos avanço cognitivo 

e  desenvolvimento integral. 

Encontramo-nos diante de novas práticas pedagógicas, necessárias pelo 

status quo. Precisamos alinhar nossas ações diante da BNCC (Base Nacional Comum 

Curricular), que nos traz uma base curricular comum, de ação normativa, para todo o 

território nacional. A ação da escola é o desenvolvimento do pensamento científico. 

Sabemos que é um ato complexo que requer além do pensar o mediar de forma 

intencional a ação cognitiva de cada sujeito envolvido no processo de construção do 

conhecimento. O professor, precisa ter ciência que planejar não é esquematizar sua 

forma de desenvolver atividade. “O que” será trabalhado não pode estar dissociado do 

“com quem” irei trabalhar, tampouco do “por que” irei trabalhar. Necessita de reflexão, 

talvez exija mudanças e até rupturas na sua forma de ser, para que se cumpra a 

intencionalidade do que diz o currículo da instituição onde atua. 

 Precisa ter presente como se estrutura o processo educacional em nosso 

país. Que o Sistema Educacional se constitui por uma Plano Nacional de Educação 

(PNE), que na sequência possui um Plano Estadual de Educação (PEE), por Plano 

Municipal de Educação (PME), BNCC, Proposta Curricular da Rede Municipal e Planos 

de Estudos, norteados pela legislação vigente. Na escola, temos Projeto Político 

Pedagógico (PPP) para a instituição e na sala de aula o  Planejamento Diário do 

professor. 

Luckesi, nos afirma:  

 

 

“O ato de planejar em nosso país, principalmente na educação, tem sido 

considerada como uma atividade sem significado, ou seja, os professores estão 

muito preocupados com os roteiros bem elaborados e esquecem do 

aperfeiçoamento do ato político do planejamento. Os professores precisam 

quebrar o paradigma de que o planejamento é um ato simplesmente técnico e 

passar a se questionar sobre o tipo de cidadão que pretendem formar, 

analisando a sociedade na qual ele está inserido, bem como suas necessidades 

para se tornar atuante nesta sociedade. (LUCKESI, 2001 p. 106)” 

 

  

O planejamento do professor, portanto, deve direcionar seu trabalho para 

o desenvolvimento de competências e da educação integral do educando, 

considerando todas as concepções  de ensino definidas no currículo da instituição.  
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3.1 Intencionalidade Pedagógica: o que planejar? 

 

O planejamento implica em atribuir sentido e intencionalidade ao que será 

proposto.Para a criança, o espaço é o que sente, o que vê, o que faz nele.  Planejar os 

tempos e espaços que serão utilizados para múltiplas experiências das crianças, 

planejar a forma de se desenvolver a rotina, os projetos a serem realizados,  estando 

todos em consonância com o Projeto Pedagógico da escola, da mantenedora e deste 

Documento Orientador. A construção de um planejamento gerador deve viabilizar a 

garantia de continuidade das ações  que envolvam desde o ingresso da criança na 

unidade de ensino até a transição para o Ensino Fundamental. 

O ato de  de planejar na Educação Infantil é compreendido como um 

percurso intencional  que permite ás crianças vivenciarem situações significativas, 

superando a ideia de “planejar atividades” que engessem a possibilidade da construção 

de sentidos pessoais e coletivos, limitando também o surgimento do novo, do 

autêntico e das observações espontâneas das crianças. 

A intencionalidade de planejar é envolve o olhar para os espaços, 

materialidades, o tempo (e continuidade) e o grupo de crianças envolvido. FOCHI 

(2015) diz que os contextos muitas vezes parecem uma corrida de obstáculos, onde se 

partilham grandes dificuldades de “atenção individual” e administração do tempo. No 

meio dessas dificuldades o planejamento se torna um mero ato mecânico de registros 

obrigatórios. Superar tal prática, no contexto de oportunizar mais experiências e menos 

atividades mecânicas, significa fazer um exercício político, sensível e responsável. Um 

planejamento intencional é um planejamento que reflete sobre as prioridades 

cotidianas, que visa o bem estar das crianças em atividades de atenção coletiva e 

individual.  

O planejamento de contextos exige também do educador, que seja capaz 

de mediar sem ser intrusivo ou manipulador de ações, que possa acompanhar a criança 

em suas descobertas sem ser omisso ou indiferente. A intencionalidade pedagógica, 

exige antes de tudo uma reflexão honesta da postura educacional perante as situações 

cotidianas. Um planejamento intencional visa planejar para as crianças e com as 

crianças.  

A intencionalidade se concretiza no traçar, programar, imaginar as ações, 

inspirar-se em acontecimentos, documentar junto com as crianças e contemplar seus 

interesses. A intencionalidade pedagógica no âmbito do planejamento escolar, 

também é entendida na escuta das crianças. Escutar as crianças é estar em observação 

aos seus movimentos, preferências, descobertas, dilemas, questões peculiaridades ao 
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desenvolvimento. Da escuta nascem projetos, planos, objetivos comuns tanto da 

escola quanto da turma de referência do educador e das crianças. 

Sobre a escuta sensível que permeia a intencionalidade, Barbier (2007, p. 94) 

nos diz que a escuta sensível, constitui-se na sensibilidade de entrar na totalidade do 

outro, não julga e compara as crianças. Escutar é estar envolvido nas ações junto as 

crianças.  

Horn e Silva (2015) dizem que um planejamento não nasce pronto, mas 

acontece no encontro entre o professor e as crianças. O planejamento não precisa 

seguir necessariamente uma ordem linear de acontecimentos, partindo do simples 

para o complexo, como se fosse um manual de “fazeres”, assim como as crianças não 

precisam obrigatoriamente fazerem a mesma coisa na mesma hora, no mesmo lugar e 

no mesmo ritmo. O planejamento é um exercicio vivo, a organização de uma proposta 

com intencionalidade educativa e livre nas possibilidades que surgem durante sua 

permanência.   

O planejamento na Educação Infantil precisa estar de acordo com os tempo 

das crianças e os três grupos em que se inserem (Bebês, Crianças Bem Pequenas e 

Pequenas), desenvolvimento (motor, emocional, psicológico, social), Cotidianos, 

Natureza, Vida Prática, Interações e Relações tendo como parâmetro base os Campos 

de Experiência dispostos em Objetivos de Aprendizagens. 

Para Ostetto(2017, p. 70), o desafio é construir uma coerência entre o que 

estamos discutindo e propondo e oferecer condições objetivas para a realização do 

trabalho docente, nesta perspectiva ainda reforça a importância de no ato de planejar 

precisa estar presente a ética e o respeito pela história de vida e formações dos 

docentes. Cada educador, cada pessoa que participa na elaboração de uma proposta, 

de um planejamento carrega junto a si, trajetos formativos e identidades individuais.  

 

3.2 Projetos na Educação Infantil 

 

A perspectiva sobre o processo de  aprendizagens dentro das concepções 

pedagógicas contemporâneas, referem-se a uma visão multidimensional, ou seja, os 

processos de aprendizagens são racionais, sensoriais, práticos, emocionais e sociais ao 

mesmo tempo. Para que se efetive a aprendizagem é preciso fazer conexões e relações 

entre sentimentos, ideias, palavras, gestos e ações. Os projetos Escolares, precisam ser 

pensados de forma a proporcionar sentido aos contextos propostos.  

Dewey (RINALDI, 1994) um dos precussores do movimento Escola Nova, 

afirmava que “projetar e realizar é viver em liberdade”, trazendo alguns principios 

fundamentais para elaboração de projetos na Escola: 
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a) princípio da intenção - toda ação, para ser significativa precisa ser 

compreendida e desejada pelos sujeitos, deve ter um significado vital, 

isto é, deve corresponder a um fim, ser intencional, proposital;  

b) princípio da situação - problema - o pensamento surge de uma 

situação problemática que exige analisar a dificuldade, formular 

soluções e estabelecer conexões, constituindo um ato de pensamento 

completo; 

c)    princípio da ação - a aprendizagem é realizada singularmente e 

implica a razão, a emoção e a sensibilidade, propondo transformações 

no perceber, sentir, agir, pensar; 

d) princípio da rela experiência anterior - as experiências passadas 

formam a base na qual se assentam as novas; 

e) princípio da investigação científica - a ciência se constrói a partir da 

pesquisa, e a aprendizagem escolar também deve ser assim; 

f)     princípio da integração - apesar de a diferenciação ser uma 

constante nos projetos, é preciso a partir das situações fragmentadas 

e construir relações, explicar generalizações.  

g) princípio da prova final - verificar se, ao final do projeto, houve 

aprendizagem e se algo se modificou.  

h) princípio da eficácia social - a escola deve oportunizar experiências de 

aprendizagem que fortaleçam o comportamento solidário e 

democrático.  

 

Dewey orienta através desses princípios a acompanhar a ação intencional 

do que projetar. Rinaldi (1994, p. 13) salienta que trata-se também de um processo de 

autoformação, socioconstrução e coconstrução. Existem diversas formas de se 

trabalhar com a pedagogia dos projetos, Silva (2008) ao analisar algumas linhas, 

classificou algumas dessas formas com o objetivo de ajudar a comrpeender as ideias 

presentes no século XX e XXI. Categoriza como (Silva apud Barbosa 2008, p. 29): 

 

1) Projetos como Sistemas Complexos  

a) Projeto de Reggio Emília 

b) Abordagem de Helm e Katz 

 

2) Projetos e Vida Cooperativa 

a) A perspectiva de Celestin Freinet 
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b) A perspectiva de Josette Jolibert 

c) A escola Moderna Portuguesa 

 

3) Projetos de Trabalho 

a) A perspectiva de High Scope 

b) A perspectiva de Howard Gardner 

c) A perspectiva de Fernando Hernández  

 

Compreender que existem diferentes formas de projetar é essencial para 

que se possa diferenciar sobre princípios políticos e pedagógicos e seus pontos de 

confluência. Compreender de forma pedagógica e praxiológica o que é projetar auxilia 

na clareza da intencionalidade, na construção das propostas e articulação de contextos.  

Um projeto é uma oportunidade para diferentes possibilidades de 

encaminhamento e resolução, envolvendo diversos percursos  imprevisíveis, 

imaginativos, criativos, simbólicos, ativos acompanhados de flexibilidade de 

organização. Os projetos permitem criar autoria entre os protagonistas da Escola. 

Crianças, professores e todos inseridos na comunidade escolar. Machado (1999) nos 

diz de forma poética que a Vida é um projeto permanente, complementa que “ [...] os 

sonhos, as ilusões e as utopias são essenciais para alimentar a imaginação quando se 

pensa na elaboração de projetos, mas é o caráter operatório dos projetos que os 

distingue das utopias.” (Machado apud Barbosa 2008, p.32). Os projetos são essenciais  

pois apontam “como se faz para construir ou conhecer as coisas.” 

Barbosa (2008, p. 33) nos diz que “Projetar é, pois, introduzir ao inédito; um 

novo desejo em uma nova história, não é apenas prosseguir é também romper e 

reorientar o curso das cosias.” Os projetos nascem dos acontecimentos do dia a dia, 

podendo partir do interesse das crianças, de seus desejos, suas narrativas, brincadeiras, 

ações de vida prática, relação com a natureza e dificuldades, como pode também 

nascer do olhar intencional do professor, de suas observações, registros e inspirações.  

No contexto referencial temos os projetos que nascem da dimensão 

cotidiana, os que são organizados pela escola (mensal, trimestral ou anual), o Projeto 

Político Pedagógico da Escola, projetos especifico dos professores e suas turmas, 

projetos para a família e comunidade, projetos que se alinham a proposta da 

mantenedora e projetos propostos pelas próprias crianças. Estes são exemplos de 

projetos organizados no contexto escolar que visam a aprendizagem das crianças e 

suas interações. 

Os projetos no contexto de uma base curricular são valiosos por que 

imprimem na ação pedagógica a possibilidade de superação da dicotomia entre cuidar 
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e educar, já que são elaborados a partir de intenções e objetivos  se possa superar 

práticas e ações tradicionais enraizadas na Educação Infantil 

As propostas pedagógicas tem por objetivo estimular a inovação 

educacional, oportunizando trabalhar com novas ideias sobre a Infância e re-significar 

outras tantas. Barbosa (2008) diz que é importante frisar  que as marcas novas podem 

nos fazer esquecer preceitos e dados históricos e nos iludir com o poder mágico que 

muitas vezes acreditamos ter,sobre uma nova e “melhor” metodologia de trabalho. 

Para Kramer (1997) um projeto é um caminho que se constrói no caminhar, isso 

significa que o planejamento não é estático, rígido, não pode ser “outorgado” por 

instâncias superiores, já que cada instituição escolar está inserido em uma comunidade 

com suas histórias, contextos sociais, económicos e culturais. O projeto precisa se 

pensado como um processo democrático de decisões e percursos. 

Através das leituras das obras de Tonucci percebemos que é fundamental 

que a escola proporcione as crianças contextos culturais, científicos e críticos. Também, 

que é na escola que o aluno examinará “suas experiências,  conhecerá seu ambiente e 

recuperará sua história. “ Nas palavras de Horn e Silva (2015, p. 42) falamos sobre os 

projetos  

 

 

(...) acontecem a partir de situações concretas, das interações construídas em 

um processo contínuo e dinâmico. Nesse entendimento se afirmar, se constrói 

e desconstrói, se faz na incerteza, com flexibilidade, aceitando-se novas 

dúvidas, acolhendo-se a curiosidade, a criatividade que pertuba e levanta 

conflitos. A ordem em que esses conteúdos serão trabalhados, o nível de 

profundidade, o tipo de abordagem serão definidos pelo processo de trabalho 

cooperativo do grupo (adultos e crianças). (...) Um projeto é a abertura para 

possibilidades amplas e com uma vasta gama de variáveis, de percursos 

imprevisíveis, criativos, ativos, inteligentes acompanhado de uma grande 

flexibilidade de organização.  

 

 

 Os projetos viabilizam a garantia da efetivação dos Direitos de 

Aprendizagem: Participar, Conviver, Expressar, Brincar, Expressar-se e Conhecer-se.  

 

3.3 Conceitos de planejamento segundo as escolas municipais de Educação 

Infantil 

 

EMEI ALCINO 

“O planejar compreende-se das circunstancia da curiosidade do aluno, podendo existir durante 

o momento da “rodinha”, ou durante o momento de contação de histórias por exemplo.“  
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EMEI GENTE MIÚDA 

“O planejamento deve estar voltado à curiosidade e interesse das crianças, buscando sempre 

uma aprendizagem significativa.”  

 

EMEI JOÃO XXIII 

“O planejamento deve partir das necessidades da turma, sendo entendido com hipótese, podendo 

ser proposto e não imposto. Devem-se conhecer as crianças, suas potencialidades, limitações, 

bem como, a realidade em que vivem e seus conhecimentos prévios. Pois, somente quando as 

crianças se sentem confiantes e integradas tem condições de participar ativamente das 

proposições oferecidas.”  

 

EMEI JOAQUINA 

“O que inspira o seu planejamento escolar? 

A curiosidade e a intencionalidade das crianças e do professor. 

Como acontece a escuta das crianças na sua sala de aula? 

Em todos os momentos, nas brincadeiras, rodinha de conversas, etc. 

Em quais situações seu planejamento contempla o cotidiano na escola? 

Em todas as situações, rotina, aprendizagem, interações, etc. 

Como você, professor, articula os direitos de aprendizagem e campos de experiência, com os 

objetivos, no momento de planejar? 

De acordo com o planejamento proposto, articulamos os direitos de aprendizagem e campos de 

experiências conforme eles se encaixam nos objetivos.” 

 

EMEI SADI PIPET 

“O planejamento é a ação que deve ser baseada na curiosidade e necessidade das crianças, 

através de uma escuta diária, dentro do cotidiano que a mesma está inserida. Com o 

planejamento é possível garantir os direitos de aprendizagem, como um agente norteador do 

trabalho pedagógico. A organização dos espaços é um facilitador da criação de possibilidades 

para as ações do cotidiano, proporcionando interações com a criança, o objeto de curiosidade, o 

meio e os envolvidos na construção da aprendizagem.”  

 

 

EMEI SALINA 

“O planejamento escolar deve acontecer visando primeiramente a criança. Após, por meio da 

curiosidade, participação, exploração em experiências, onde há trocas com a intencionalidade do 

professor durante a aprendizagem. Então, o professor necessita de um olhar e escuta sensível, 

observando a ação espontânea, havendo respeito e acolhimento nas relações interpessoais. Dessa 

forma, precisamos permitir que as crianças façam parte dos espaços e atividades, respeitando 
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suas experiências e observações, contemplando a organização do tempo, espaço e autonomia. 

Entretanto, o planejamento deve ser articulado através da necessidade da turma, oportunizando 

experiências novas e participação de todos, respeitando a individualidade de cada criança, 

sempre priorizando os direitos de aprendizagem.”  

 

EMEI SÃO FRANCISCO 

“O que inspira o seu planejamento escolar? 

O planejamento escolar deve se basear em dois eixos estruturantes: a brincadeira e as interações. 

Buscando contemplar as curiosidades, desejos e interesses das crianças, respeitando os direitos 

de aprendizagem e desenvolvimento. 

Como acontece a escuta das crianças na sua sala de aula? 

A escuta da criança na sala de aula acontece a todo o momento, nas rodas de conversa diárias, 

nas manifestações e desejos, onde o professor deve desenvolver uma escuta sensível, dando vez 

e voz às crianças. Estando atento ao que é dito, ao que expresso, através de gestos e palavras, 

ações e emoções. 

Em quais situações seu planejamento contempla o cotidiano na escola? 

O planejamento deve contemplar e respeitar a rotina escolar. Garantindo momentos de interação 

e brincadeiras. 

Como você, professor, articula os direitos de aprendizagem e campos de experiência, com os 

objetivos, no momento de planejar? 

Baseando-se na base curricular, buscando atividades, vivências que assegurem os direitos de 

aprendizagens.” 

 

EMEI SÃO JORGE 

“Planejar é o ato de observar as necessidades do educando: relações com o outro, seus interesses, 

o cotidiano na escola. Refletindo assim sobre seu desenvolvimento de acordo com cada interação, 

troca e aprendizagem.”  

 

EMEI STAN 

“O que inspira nosso planejamento é a escuta e a observação diária, de cada criança, individual 

e coletiva. 

A escuta acontece desde momentos específicos (hora da conversa, etc)como em todos os 

momentos através de falas e gestos. inclusive o comportamento da criança nos diz muitas coisas 

(choros, birras, entusiasmo, etc)”  
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4 APRENDIZAGEM 

 

4.1 Os direitos de aprendizagens da infância à adolescência 

 

Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as 

competências gerais da Educação Básica propostas pela BNCC, seis direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento asseguram, na Educação Infantil, as condições para 

que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel 

ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas 

a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo 

social e natural: 

 

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

utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do 

outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. 

 Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e 

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

diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua 

imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, 

sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. 

 Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do 

planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo 

educador quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais 

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

desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, 

decidindo e se posicionando. 

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

emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos 

da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a 

cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a 

tecnologia. 

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

emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, 

questionamentos, por meio de diferentes linguagens. 

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

constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de 

pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, 
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brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu 

contexto familiar e comunitário. 

 

De acordo com o documento normativo, essa concepção de criança como 

ser que observa, questiona, levanta hipóteses, conclui, faz julgamentos e assimila 

valores e que constrói conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado 

por meio da ação e nas interações com o mundo físico e social não deve resultar não 

pode ser traduzida como um processo de desenvolvimento natural ou espontâneo. Ao 

contrário, impõe a intencionalidade educativa às práticas pedagógicas na Educação 

Infantil, tanto na creche quanto na pré-escola. Impõe ao educador planejar sua prática 

de forma a garantir experiências que permitam às crianças conhecer a si e ao outro, 

conhecer e compreender as relações com a natureza, com a cultura e com a produção 

científica, que se traduzem nas práticas de cuidados pessoais (alimentar-se, vestir-se, 

higienizar-se), nas brincadeiras, nas experimentações com materiais variados, na 

aproximação com a literatura e no encontro com as pessoas. 

Estes direitos de Aprendizagem da Educação Infantil não podem ser 

desconsiderados no 1º Ano do Ensino Fundamental, período de transição de níveis de 

ensino, contudo, ainda falando de crianças de 6(seis) anos de idade. Na transição, é 

indispensável um equilíbrio entre as mudanças introduzidas, a continuidade das 

aprendizagens e o acolhimento afetivo, de modo que a nova etapa se construa com 

base no que os educandos sabem e são capazes de fazer, evitando a fragmentação e 

a descontinuidade do trabalho pedagógico. 

A BNCC do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, enfatiza a necessária 

articulação com as experiências vivenciadas na Educação Infantil, valorizando práticas 

que contemplem o lúdico no processo de aprendizagem. De acordo com o documento, 

“tal articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas experiências 

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

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

refutá-las, de elaborar conclusões, em uma atitude ativa na construção de 

conhecimentos” 

Os dois primeiros anos do Ensino Fundamental devem ter como foco a 

alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem 

do sistema de escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de outras 

habilidades de leitura e de escrita e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de 

letramentos. Porém, esse processo não pode ignorar as características da faixa etária e 

a continuidade do trabalho desenvolvido na Educação Infantil. O desenvolvimento 

pleno das crianças se dá numa proposta participativa, criativa, desafiadora, lúdica, rica 
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em experiências concretas mas que possibilitem levar a criança a construir hipóteses, 

buscar diferentes soluções e formas de compreender o mundo que as cerca. 

A progressão do Ensino Fundamental irá consolidar as aprendizagem 

construídas e ampliar as práticas de linguagem e de compreensões conceituais, 

atingindo, nos Anos Finais, abstrações e compreensão de conhecimentos mais 

complexos. Toda aprendizagem desenvolvida nos Anos Iniciais, que por sua vez foi 

alicerçada na Educação Infantil, agora encontra acolhida e progressão nas diferentes 

áreas do conhecimento, aprofundando em componentes curriculares específicos. 

Esse processo contínuo da Educação Básica (Ed. Infantil, Anos Iniciais e Anos 

Finais do Ensino Fundamental) deve garantir o direito primordial do educando: o 

respeito às especificidades de cada fase do desenvolvimento não apenas o cognitivo, 

mas como ser biológico e psicossocial. 

 

4.2 Concepções pedagógicas da aprendizagem na infância 

  

A concepção estrita de aprendizagem escolar que a compreende apenas 

como um ato voluntário de resposta ao ensino ou de acúmulo pessoal é extremamente 

questionável, em especial quando falamos de bebês e crianças bem pequenas. Porém 

é essa concepção que vem sustentando os documentos curriculares, os quais têm 

como ênfase as disciplinas científicas. Segundo Brougère e Ullmann (2012), é 

participando que se aprende, pois é nas interações sociais que se trama a vida 

cotidiana.  

Há, pois, uma carreira dos participantes, uma proposta de participação. A 

observação é sem dúvida um dos meios mais frequentemente empregados quando se 

trata de fazer com outros. O novato observa o que os outros fazem antes de se lançar 

por sua vez [...]. Imitar, fazer com os outros, é igualmente um meio de aprender muito 

comum e eficaz no que concerne às práticas cotidianas. (Brougère; Ullmann, 2012, p. 

310). 

As aprendizagens que resultam da vida cotidiana “se caracterizam pela 

ausência de visibilidade, que se deve, em parte, à sua imbricação na própria atividade” 

(Brougère; Ullmann, 2012, p. 308). É nessa participação que as crianças, num processo 

de interdependência, vão constituindo sua autonomia (Rogoff, 2005) e autoria. As 

experiências de aprendizagem das crianças pequenas acontecem na vida cotidiana, 

especialmente aquelas vividas no corpo e com o corpo. É na cotidianidade, na 

constância, nas repetições que diferem – isto é, naquelas atividades que realizamos 

todo dia, mas de maneira diferente – que as crianças criam um sentido de estabilidade 

e confiança ou, como afirma Emiliani (2002, p. 5), de estar em casa no mundo.  
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Todo o conhecimento social se estrutura a partir dessa experiência 

corpórea e relacional. A escola da infância, em seu dia a dia, ao ser concebida como 

um giorno , ou seja, como uma jornada em que a vida é vivida, amplia seu olhar 

pedagógico para todos os momentos e situações. Para compreender o cotidiano das 

escolas, é preciso observar as múltiplas interfaces que o atravessam. O cotidiano 

tornou-se, nos últimos anos, um tema muito estudado e começa a fazer parte das 

propostas educativas, construídas coletivamente pelos diferentes interlocutores do 

fazer educativo que caracterizam as sociedades contemporâneas. A escola é um 

território de todos, com disputas e alianças, com tensões e encaminhamentos. 

Inspiremo-nos em Malaguzzi (1993 apud Edwards; Gandini; Forman, 2016, p. 71), que 

propõe: 

 

“Construir uma escola confortável, onde crianças, professores e famílias se 

sintam em casa. Essa escola exige o pensamento e o planejamento cuidadosos 

com relação aos procedimentos, às motivações e aos interesses. Ela deve 

incorporar meios de intensificar os relacionamentos entre os três protagonistas 

centrais (crianças, professores e famílias), de garantir completa atenção aos 

problemas da educação e de ativar a participação e a pesquisa.” 

 

 

A polarização em um currículo como transcendência ou imanência pode 

ser tensionada pela superação da escolha entre as oposições binárias, tão em voga na 

modernidade. Se o currículo for compreendido como ação, como acontecimento, ele 

só tem lugar no cotidiano. Se for compreendido como um pensamento que pretende 

deliberar sobre a formação humana, um projeto coletivo de educação, tendo como 

referência o futuro, a sobrevivência e a continuidade do planeta, é preciso debatê-lo e 

afirmá-lo. Acreditamos que há lugar para a formulação de um currículo que, por um 

lado, posicione-se sobre qual projeto de sociedade, de saberes e de conhecimentos 

queremos oferecer para as crianças e, por outro, aprimore os instrumentos de escuta 

das crianças, das famílias e dos professores, a fim de ouvir o que eles dizem, em suas 

diferentes linguagens, para a escola e para o currículo. Os currículos como disciplinas 

ou áreas de conhecimento não são suficientes para abordar a tarefa da educação 

infantil. (Recorte da revista: “Pedagogia(s) do cotidiano”). 

 

4.3 O brincar na Educação Infantil 

 

O brincar na Educação Infantil é o eixo estruturante dos campos de 

experiência e manifestação da cultura  da Infância e preservação das tradições de 

culturais da sociedade em qual está inserida.  O brincar é uma das formas mais 
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complexas que a criança manifesta seus sentimentos, conhecimentos, observações, 

fazendo desse modo interações com o mundo e as pessoas de sua convivência. É 

através do brincar que a criança desenvolve capacidades importantes como memória, 

imaginação, comunicação, motricidade, personalidade, criatividade, sociabilidade e 

criatividade. O brincar também auxilia no desenvolvimento cognitivo, anímico e 

holístico. 

Vygotsky, um dos teóricos mais importantes para a Educação e psicologia 

histórico-cultural, contribuiu através de suas pesquisas que o sujeito se constitui a 

partir das relações que estabelece com o “outro” por meio de elementos simbólicos e 

interacionais. Nesta perspectiva o brincar na infância se caracteriza como um processo 

de descobertas e aprendizagem, rompendo a ideia de que a brincadeira seja apenas 

um mecanismo natural e vazio.  

O brincar propicia a criança reorganizar seus sentimentos e emoções, a 

significar ações, construir identidade e produzir conhecimento. 

O brincar vai ganhando novas formas de acordo com as etapas em que se 

encontram as crianças: desde o brincar heurístico até os jogos de regras. Os brinquedos 

e brincadeiras são fontes inesgotáveis  de interação lúdica e afetiva, auxiliando a 

criança a manifestar/desenvolver suas potencialidades. 

As brincadeiras e os jogos devem ser sempre significadas, podendo ser 

usados como estratégia no processo de ensino aprendizagem e construção do 

pensamento cientifico proporcionando vivências de situações imaginárias e reais. O 

jogo como parte da cultura lúdica possibilita a busca de soluções para desafios e 

conflitos, levando a criança a formular hipóteses, compartilhar alternativas,  fazer 

interações e tomar decisões.  

Sobre os jogos simbólicos, Santos (2002, p. 90) relata que “(...) os jogos 

simbólicos, também chamado brincadeira simbólica ou faz-de-conta, são jogos através 

dos quais a criança expressa capacidade de representar dramaticamente.” 

 Piaget (1978) caracterizou os jogos em  três categorias: jogos de exercícios 

(0 a 2 anos), jogo simbólico (2 a 6 anos) e jogo de regras (6 anos em diante). O autor 

ainda nos diz que “a função é que vai diferenciar esses jogos que não têm outra 

finalidade a não ser o próprio prazer do funcionamento” (PIAGET, 1978). É importante 

ressaltar que cada criança tem seu próprio tempo e ritmo, compreender os estágios e 

teorias mencionadas, possibilitam ao educador ferramentas teóricas de compreensão 

universal. 

Corroborando as palavras de Fortuna (2007, p. 15) “ é preciso garantir o 

direito a brincadeira, o que implica oferecer meios e momentos propícios, o que requer 

educadores preparados para brincar e fazer brincar.” É inquestionável a importância 
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do brincar tanto na primeira infância quanto em todas as outras etapas da vida 

humana, o que precisamos reaprender é associar o processo de aprendizagem ao 

prazer das experiências propostas. Fortuna ( 2004) esclarece que  

 

 

Um brinquedo, uma brincadeira, um jogo são tanto melhor quanto mais 

engendra um mistério e oportuniza a ação (física ou mental). Assim as 

condições em que é possível brincar são aquelas em que o individuo que brinca 

é o sujeito da brincadeira, e não mero espectador, passivo, como também é 

provocado, desafiado. (2004, p. 50-51) 

 

 

 

O espaço físico na Educação Infantil, assim como as materialidades que o 

compõem podem ser vistos como um terceiro educador, um lugar onde a vida 

acontece. Horn (2004) fala em espaços e ambientes. Espaços no sentido de onde 

estamos, de propostas e ambientes como um conjunto de espaço e relação, onde 

podemos testemunhar a mágica, as relações entre as crianças e a construção do 

conhecimento acontecerem,  como citado anteriormente. Horn, sobre espaços e 

ambientes nas propostas intencionais nos diz que 

 

 

Desse modo, não se considera apenas o meio físico ou material, mas também 

as interações resultantes deles. Este é um todo indissociável de objetos, de 

odores, de formas, de cores, de sons, de pessoas que habitam e relacionam-se 

dentro de uma estrutura física determinada, que contém tudo e que, ao mesmo 

tempo, é formada por esses elementos que pulsam dentro dela como se 

tivessem vida. (HORN, 2004, P. 35) 

 

 

 

Os espaços da escola podem/devem ser planejados para proporcionar 

interações e brincadeiras entre as criança, tanto coletivo como na brincadeira 

individual, de forma livre/autônoma como intencionalidade pedagógica planejada pelo 

educador. Os espaços, cantos , como já estudados na rede municipal dentro da 

concepção montessoriana e através das pesquisas iniciais em Loris Malaguzzi,  são 

possibilidades de organização de “ambientes” pensados e preparados para as crianças 

e com as crianças. 

O brincar é um dos prazeres mais belos da Infância! Oferecer um cardápio 

de brincadeiras para as crianças escolherem, proporcionar a organização dos espaços 

tanto externos quanto internos produz encantamentos. Encantamentos estes que 

fortaleceram a memória da identidade enquanto Ser que produz efeitos e transforma 
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o mundo. Não precisamos ensinar o respeito cego através de filas na Educação Infantil, 

ensinamos o respeito através das brincadeiras, da cooperação, da vivência honesta 

entre os pares. Que este documento possa ser uma referência da construção de uma 

Escola que viva e que  respeite os tempos de Infância através do brincar. 

Ao encontro dessas ideias, Dircilene Verdum10 nos cede seu texto e oferece 

suporte as fundamentações sobre o brincar. 

O brincar, na educação infantil, tem sido crescentemente, tema de muitas 

pesquisas, reflexões e estudos na atualidade, e tem despertado um novo olhar para 

uma atividade que sempre ocorreu de forma natural na vida cotidiana de meninos e 

meninas.  

À medida que se tem ampliado as pesquisas sobre a infância, das suas 

necessidades e de suas potências, que o brincar, tem se destacado igualmente como 

uma atividade lúdica, que auxilia na aprendizagem, na construção do pensamento 

crítico-reflexivo, autonomia e da criatividade. Nas palavras de Gandhy Piorski em O 

brincar e os sonhos de intimidade, no livro Brinquedos do Chão – A natureza, o 

imaginário e o brincar (2016, p.63), descreve que: 

 

 

O interesse da criança por formas, sons, gestos, afazeres, cores, sabores, 

texturas, assim como suas perguntas sem fim, sua vontade de tudo agarrar e 

examinar, e deu amor às miniaturas que comportam o grande em menor 

tamanho, pode ser traduzido por um  desejo de se intimar com a vida. Esse 

desejo embrenha a criança nas coisas existentes. É um intimar para conhecer, 

pertencer, fazer parte, estar junto daquilo que a constitui como pessoa. 

 

E é nesse interesse natural da criança, na poética fala de Piorski, que reside 

o brincar. Um tempo/espaço apropriado para despertar a atenção, a imitação, a 

memória, a imaginação. E “[...] a educação da infância precisa de assumir como 

urgência o resgate do brincar no mundo em que o quotidiano de muitas crianças se 

transforma numa acumulação de atividades extracurriculares que esse mundo pensa 

que abrirão às crianças as portas do sucesso”. (OLIVEIRA-FORMOSINHO: 2011, p.48).  

O brincar vai além, do competir, do ter sucesso no futuro. O brincar é o aqui e agora, 

funciona como um cenário onde meninos e meninas tornam-se capazes de imitar a 

vida e de transformá-la, formar conceitos, selecionar ideias, percepções e de se 

socializar cada vez mais, desenvolver  habilidades psicomotoras, sociais, físicas, 

afetivas, cognitivas e emocionais.  

                                                 
10 Pedagoga, licenciada em Artes Visuais. Especialista em Arte e Educação. Professora de Educação 

Infantil na Emei Profº. Sadi Pipet de Oliveira. 
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Ao brincar as crianças expressam sentimentos, aprendem, constroem, 

exploram, pensam, sentem, reinventam e se movimentam e assimilam valores, crenças, 

leis, regras, hábitos, costumes, princípios e linguagens. “Brincar é uma forma de entrar 

noutros mundos: de objetos, de pessoas, das ações que os objetos e pessoas em 

interação permitem.”(2011, p.49). Dentre as defesas para o ato de brincar, reafirma-se 

que o brincar, é uma atividade natural, espontânea e necessária; essencial no cotidiano 

de meninos e meninas, crianças bem pequenas, para que desde cedo elas possam 

experimentar autonomia e independência para realizar suas escolhas, criações e 

interações. É durante estas brincadeiras, onde as crianças são as protagonistas, que 

nascem os maiores aprendizados,   pois abarca a diversão, tanto quanto a parte 

educativa, de construção, de socialização e de desenvolvimento de suas 

potencialidades.  

Na educação infantil, entretanto, não basta conceber o ato do brincar como 

fonte necessária a vida das crianças, sem antes conceber qual é a imagem dessa criança 

diante a brincadeira e do papel do educador, enquanto mediador destas propostas.  

Em outras palavras, a criança deve ser vista como sujeito de qualidades e potenciais 

(RINALDI: 2017, p.156), e para o educador, lhe cabe “a capacidade de refletir sobre a 

forma com que se dá o aprendizado significa que ele pode basear seu ensino não 

naquilo que deseja ensinar, mas naquilo que a criança deseja aprender” (2017, p.185), 

e isso requer que o educador, seja reflexivo, pesquisador, tenha uma escuta sensível, 

senso de curiosidade/investigação perante a vida e os detalhes e seja a favor do lúdico, 

ele precisa te encantamento pelas coisas.  

Tendo construindo a imagem da criança e do educador, retoma-se a 

importância das brincadeiras no cotidiano de meninos e meninas, no sentido de que 

ao estar diante uma brincadeira ou jogo, as crianças, aprendem a respeitar regras, 

trabalhar em equipe e liderança, além de contribuir para o desenvolvimento de 

habilidades motoras, através de exercícios como correr, pular e interagir com objetos 

como bolas, bem como, também, contribuem para ensinar a criança a lidar com a 

frustração, o medo, a derrota e a vitória.  brincadeira, sendo livre ou de forma dirigida, 

também auxilia na aprendizagem da criança sobre sua cultura, folclore, brincadeiras 

regionais e até cantigas clássicas e tradicionais. Retomando as considerações 

levantadas ao longo do texto, para que o brincar tenha sentido no cotidiano de 

meninos e meninas, é necessário compreender que: 

 

 

o interesse da criança está diretamente ligado à sua capacidade de 

compreensão dos objetivos a que a brincadeira se propõe e das regras a serem 

respeitadas; logo, deve estar de acordo com a capacidade intelectual de cada 
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criança e do grupo com o qual se está trabalhando, de maneira que todas 

tenham condições para participar ativamente”. (SANTOS in CUNHA: 2014, 

p.110) 

 

Vera Lúcia Bertoni dos Santos, no texto Da brincadeira de faz de conta à 

representação teatral,  no livro: As Artes no Universo Infantil (2014), fala da 

sensibilidade de adequar a brincadeira à capacidade intelectual da criança,  devido ao 

fato de que a brincadeira implica muito mais do que um simples ato de brincar, é a 

maneira que a criança se comunica com o mundo e expressa seus sentimentos e 

concepções a cerca dele. Por isso, é tão importante e necessário educar a criança para 

brincar em espaços e brincadeiras adequados à sua maturidade.  

Com efeito, a criação de espaços e tempos para os jogos e brincadeiras tem 

sido uma das tarefas que o educador tem que estar muito atento e reflexivo, pois lhe 

cabe organizar estes espaços de modo a permitir as diferentes formas de brincadeiras 

e explorações, sempre respeitando as diferenças e habilidades de cada um. 

A brincadeira, por sua vez, embora seja natural nas crianças, deve ser 

estimulada pedagogicamente, pelo efeito significativo e eficaz de aprendizagem, ainda 

que não seja considerado o único meio pelo qual as crianças aprendem, cabe ao 

educador proporcionar através do lúdico, favorecer o conhecimento de diversas áreas 

que encorajem meninos e meninas a utilizarem as aprendizagens alcançadas através 

das brincadeiras para resolverem situações-problema, pois o brincar permite, dentre 

tantas outras funções, justamente, o de assimilar uma realidade cotidiana pela ideia do 

faz de conta. 

 

4.3.1 O brincar Heurístico 

 

Dircilene Verdum11 

 

Quando pensamos em qualificar o atendimento de crianças na educação 

infantil, é necessário refletir sobre como proporcionar uma estratégia de aprendizagem 

que  promova e amplie a forma de ver e perceber o mundo de bebês e crianças 

pequenas. Entretanto, é fundamental conceber a imagem da criança como um ser 

potente e dinâmico. Conforme Loris Malaguzzi: 

 

 

                                                 
11 Pedagoga, licenciada em Artes Visuais. Especialista em Arte e Educação. Professora de Educação 

Infantil na Emei Profº. Sadi Pipet de Oliveira. 
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[...] é a imagem da criança que, desde o nascimento, se encontra tão engajada 

bi desenvolvimento de um relacionamento com o mundo e tão desejosa de 

experimentar esse mundo que chega a criar um sistema complexo de 

habilidades, aprendendo estratégias e formas de organizar os 

relacionamentos. (RINALDI: 2017, p. 156 ) 

 

 

Ainda em sua concepção, a criança é: 

 

 

[...] ativa, competente e crítica; uma criança que é, portanto, “desafiadora”, 

porque produz mudança e movimento, dinâmico nos sistemas em que está 

envolvida, inclusive a família, a sociedade e a escola. Ela produz cultura, valores 

e direitos, competente para viver e aprender. [... ] Uma criança que ainda bem 

cedo tem habilidade para atribuir significados aos acontecimentos e que tenta 

partilhar os significados e as histórias de significação (2017, p.156-157) 

 

 

E o brincar heurístico12, tem sido uma maneira potente de tornar visível a 

capacidade autônoma dos bebês e crianças pequenas na educação infantil, nesses 

processos de significar, experimentar e construir conhecimento.  Porém, ter um 

educador igualmente potente, faz toda a diferença no desenvolvimento das crianças, 

pois a competência  e a motivação das crianças, pode ser tanto acentuada, quanto 

inibida, de acordo com a atuação e desenvoltura do adulto e do contexto em que estas 

crianças estão inseridas. (2017, p.157).  Esta abordagem, brincar heurístico, foi 

desenvolvida por Elinor Goldschmied13, e consiste em sessões de exploração projetada 

para não haver interferência direta do adulto, ainda que este prepare o ambiente e 

permaneça atento ao grupo de crianças que supervisiona durante as sessões. É um 

espaço/momento em que o educador prepara um ambiente rico em possibilidades 

para meninos e meninas, e se retira para realizar um outro tipo de ação: a observação 

atenta. 

Tere Majem e Pepa Òdena, tecem que das observações e reflexões de 

Goldschmied a levaram a sistematizar o tipo de brincadeira, que as crianças costumam 

realizar naturalmente, o brincar com tudo o que está a seu alcance. Portanto, o brincar 

heurístico não pode ser considerado didática, nem método, mas, uma maneira 

ordenada de aproveitar a atividade espontânea das crianças (MAJEM; ÓDENA: 2010, p. 

                                                 
12 O termo heurístico tem a sua origem etimológica na palavra grega “heúreka”, que significa “encontrei” 

ou “descobri”. (FOCHI: 2018, p. 88) 
13 Elinor Violet Sinnott Goldschmied (15 de dezembro de 1910 - 27 de fevereiro de 2009) É reconhecida 

na Europa no campo do gerenciamento de creches. Realizou diversos filmes e vídeos sobre o 

desenvolvimento infantil, o cuidado e a educação nos primeiros anos da infância. 
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XVI). Goldschmied e Jackson, pioneiras nesta abordagem do brincar heurístico, 

afirmam que: 

 

 

[...] envolve oferecer a um grupo de crianças, por um determinado período e 

em um ambiente controlado, uma grande quantidade de tipos diferentes de 

objetos e receptáculos, com os quais elas brincam livremente e sem 

intervenção de adultos. (GOLDSCHMIED; JACKSON, 2006, p. 147-148) 

 

Nota-se que, na afirmação de brincar heurístico, a autora Goldschmied, 

refere este brincar sob dois pontos de vista: do brincar livremente e da não intervenção 

do adulto durante os momentos contemplativos e exploratórios pelas crianças. A 

primeira, é mais direta, permitir que a criança possa brincar de maneira não dirigida 

pelo educador, a segunda, “sem a intervenção do educador”, traz à tona, qual o papel 

do educador durante a brincadeira, e que de certa forma, pode gerar alguma má 

interpretação. Em outras palavras, esta  não-ação do adulto, não significa  em 

momento algum “abandono”, mas sim, traz consigo uma nova concepção do papel do 

educador, que veremos na sequência. 

O brincar heurístico proporciona a meninos e meninas, compartilharem de 

momentos ímpares em seu cotidiano, que visam ampliar suas aprendizagens e leitura 

de mundo, a partir da criatividade, espontaneidade, percepção sensorial, 

envolvimento, entre outros, que se adaptam à evolução natural e saudável da criança. 

E isto, se deve, essencialmente, aos recursos que são utilizados nestas propostas, que 

referem a objetos e materiais não estruturados. Pois estimulam o pensamento criativo, 

a observação, a análise dos materiais, o surgimento de hipóteses, as constatações, o 

processo de construção de um brinquedo ou brincadeira, enfim, a simplicidade dos 

materiais possibilita manter o interesse dos pequenos por maior tempo durante a livre 

exploração, pois não tem um objetivo específico e concreto como geralmente tem os 

brinquedos industrializados. Dentro desta atividade, existem duas formas de brincar 

para diferentes grupos de crianças: Cesto de Tesouros e Brincadeira Heurística.  

Para as crianças que já conseguem sentar, mas ainda não se deslocam, 

apresentamos o Cesto de Tesouros, que consiste numa proposta de brincadeira  

dirigida, na qual os recursos utilizados são um cesto14 e objetos de uso cotidiano, que 

visem estimular os cinco sentidos: tato, paladar, olfato, audição e visão, e também o 

sentido do movimento corporal. Importante ressaltar que estes objetos escolhidos 

                                                 
14 A cesta, preferencialmente, deve ser feita de algum material natural: palha, cipó, vime, porém que 

seja resistente ao manuseio das crianças. 
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para compor a cesta, não são brinquedos, mas uma coleta diferenciada que tem por 

objetivo trazer às crianças as experimentações referentes ao peso, temperatura, forma, 

cor som, consistência etc. Esta maneira de brincar, desperta na criança a vontade, 

curiosidade e a livre exploração de diferentes materiais, e lhe permite aprender sozinha 

e por si mesma muitas coisas. Ao adulto, cabe manter-se presente e atento, para 

transmitir-lhe confiança e segurança.  

Para a montagem desta brincadeira, é necessária uma cesta de material 

natural, e no mínimo 60 unidades de objetos que estimulem os cinco sentidos, já 

mencionados aqui, e não deve conter brinquedos comercializados, nem brinquedos 

plásticos. Deve estar num lugar apropriado onde as crianças possam permanecer 

confortável por um bom tempo. A cesta de tesouros por sua vez, reflete na 

aprendizagem da criança no que diz respeito a capacidade de concentração, utilização 

das mãos e dos movimentos corporais, capacidade de escolher e selecionar objetos, 

capacidade de explorar diferentes tipos de materiais e suas propriedades, 

aprendizagem por si mesma sem depender do adulto, estruturação de pensamento, 

agir em seu próprio ritmo e desperte o prazer e a curiosidade da descoberta. (MAJEM; 

ÓDENA: 2010, p. 1-36).  

A Brincadeira Heurística, é uma continuidade do cestos de tesouros, porém, 

destina-se ao grupo de crianças que já conseguem de deslocar e movimentar-se. As 

observações e reflexões a cerca desta brincadeira, tem demonstrado maiores efeitos 

nas crianças que já possuem familiaridade com a brincadeira exploratória, de materiais 

e objetos com diferentes texturas e sensações.  

Para estes momentos de investigação, exploração e aprendizagens, precisa-

se planejar o espaço antecipadamente, dispor materiais diferenciados, não 

estruturados, um tempo sem interrupções (aproximadamente de 45 minutos), e um 

ambiente tranquilo. Esta é uma atividade que proporciona as ações espontâneas das 

crianças pequenas e bem pequenas, ao mesmo tempo que as potencializa, contribui 

para o desenvolvimento de um pensamento estruturado, a linguagem, as relações 

pessoais e as ações propriamente ditas. Nestas sessões, delimita-se um tempo de 

exploração e manuseio dos materiais e objetos, com intuito investigativo e rico de 

possibilidades, e um tempo para a colaboração no recolhimento do material utilizado 

pelas crianças (MAJEM; ÓDENA: 2010, p. 39). 

Seguindo a mesma ideia da cesta de tesouros, os materiais e objetos devem 

ser não-estruturados e combináveis entre si, descartando brinquedos prontos 

industrializados.  Sugestões contidas no livro: “O Brincar Heurístico na creche: 

Percursos pedagógicos Observatório da Cultura Infantil – OBECI” (FOCHI: 2018, pg. 69-

71 ), contribuem no sentido de catalogar e selecionar os recursos para as sessões, em: 
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Objetos naturais; Objetos feitos de materiais naturais; Objetos de madeira; Objetos de 

metal; Objetos de vidro, porcelana ou acrílico; Objetos feitos de tecido, borracha, pele 

e/ou couro e; Objetos de papel.  

Mais uma vez, na brincadeira heurística, a concepção da criança também é 

muito importante, que a compreende como sujeito ativo e potente, capaz de contribuir 

e construir as suas aprendizagens juntamente com o adulto educador que a 

acompanha e que está atento a ela em meio a estes processos de aprendizagem. Por 

sua vez, o papel do educador, que potencializa as habilidades de meninos e meninas, 

refere o papel de organizador e de facilitador, mas não de iniciador. É aquele adulto 

referência, capaz de se sensibilizar com os processos criativos e de aprendizagem da 

criança, e assim lhe assegurar condições espaciais, temporais, e materiais que 

permitam a livre exploração  da criança, [...] a seu ritmo e assim exerça a sua ação sobre 

os objetos. (OLIVEIRA-FORMOSINHO E ARAÚJO: 2013, p. 55)  

Em ambas as práticas de brincar heurístico, pode-se concluir que o cerne da 

questão é contribuir para o desenvolvimento das crianças bem pequenas através da 

autodescoberta, do autogerenciamento de objetos e brincadeiras, da autonomia e 

agência no processo de aprendizagem e na construção de uma cultura infantil potente. 

Para o educador, cabe a intenção de uma observação atenta, que contribui para 

organizar espaços adequados, diversidade de materiais/objetos, lançar desafios para 

as crianças, e acompanhar individualmente o processo de construção dos saberes de 

meninos e meninas.  

Portanto, o caminho que as crianças bem pequenas percorrem para sua 

leitura de mundo, são os órgãos dos sentidos, pois é através deles que meninos e 

meninas criam suas possibilidades de explorar os materiais ofertados, produzindo 

ações sobre os objetos, atribuindo-lhes significados ou não. São experiências que 

tendem a contribuir  com a produção de conhecimentos e amplia as habilidades 

individuais e coletivas de cada um.  

Contudo, embora o Brincar Heurístico seja uma forma sistematizada de 

aproveitar o que a criança tem de natural que é a livre exploração de tudo a sua volta, 

possuem em sua organização, alguns procedimentos que requerem atenção: ambiente 

previamente preparado, ilhas de materiais/objetos exploratórios, um tempo para a 

prática e outro para a realocação deste objetos nos seus devidos lugares. Mas, 

também, trazem uma nova perspectiva a respeito da criança como um sujeito que 

participa, que age, que pensa e que tem potência. 
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4.4  As crianças e suas linguagens 

 

Gabriela Sttefen Evald15 

 

A linguagem infantil inicia na gestação, onde a criança está exposta à 

linguagem e esta se constitui como uma relação entre o meio e os estímulos externos, 

sendo adquirida rapidamente pelas crianças durante os primeiros anos.  

Conforme a criança vai crescendo, aumenta a capacidade de emitir sons ao 

receber estímulos sonoros de adultos que a rodeiam, impulsionando-a a repetir as 

palavras ouvidas e conseguindo fazer uso da fala, aos poucos a criança vai utilizar as 

palavras como instrumento para a comunicação.  

Segundo Vigotski (2000): 

 

 

A comunicação representa a função primordial da fala, o que nos leva a 

acreditar em pesquisas que apontam crianças com poucos meses de 

nascimento já sentirem a necessidade de fazerem uso de recursos 

comunicativos. Portanto, ao passo que a criança vai conseguindo emitir sons, 

cada vez mais, é bombardeada de estímulos sonoros, no caso, a fala das 

pessoas que a cerca, impulsionando-a a repetir as palavras ouvidas e 

conseguindo fazer uso da fala, aos poucos a criança vai utilizar as palavras 

como instrumento para a comunicação.  

  

 No ambiente escolar, a criança tem a oportunidade de estar interagindo 

com outras crianças, de entender as diferenças e aprender a socializar-se, de 

compartilhar opiniões e desejos, portanto vemos que as crianças pequenas possuem 

muitos pensamentos e maneiras de brincar, falar e escutar, apresentando também 

formas diferentes de expressar e demonstrar seus sentimentos, suas vontades, suas 

inquietudes. 

A questão que deve ser observada é que se aprende por meio de estímulos 

e ativação dos sentidos, mas essa ideia muitas vezes é deixada de lado desvalorizando 

a personalidade da criança. 

Ao investirmos em diferentes linguagens, tornamos o olhar de todos mais 

inspiradores a repensar o fazer e o brincar cotidiano, as crianças comunicam-se por 

diversas linguagens, por gestos, expressões, olhares e palavras, podemos perceber 

essas ações nas atividades de pintura corporal, desenhos, imitação, canto, danças entre 

outras. 

                                                 
15 Professora efetiva da EMEI São Jorge. Graduada em Pedagogia. 
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As linguagens atribuem mais qualidade no brincar coletivo permitindo 

interação, socialização, expressão e comunicação. Quanto mais riqueza e criatividade 

nas brincadeiras, mais profunda será a aprendizagem das crianças. 

 

4.5 Conceitos de aprendizagem segundo as escolas municipais de Educação 

Infantil 

 

EMEI ALCINO 

“A aprendizagem na infância se da primeiramente pelo exemplo e vivências, tendo como 

principal objeto de aprendizagem a autonomia e o enxergar como um ser, um pequeno 

ser que precisa de estímulos, exemplos a serem seguidos e amor. é na infância que os 

laços são criados e a mágica de viver o faz de conta inicia transformando todos esses 

momentos de imaginação e experiências em saber.” 

 

EMEI GENTE MIÚDA 

“O aprendizado das crianças de educação infantil acontece através da observação e 

imitação, na interação diária acontecem as aprendizagens. A rotina torna-se parte 

importante em seu aprendizado, assim como os materiais e espaços oferecidos ao aluno”.  

 

EMEI JOÃO XXIII 

“A aprendizagem se dá no tempo de cada criança. o professor é o mediador da 

construção do conhecimento, oportunizando as condições para que a criança explore seu 

espaço.” 

 

EMEI JOAQUINA 

“A aprendizagem acontece através da observação, da imitação, do fazer e construir a 

criança. 2.Através das experiências de aprendizagem, participando das ações que 

acontecem na vida cotidiana. A importância de que a criança vai construindo a sua 

autonomia e confiando no seu potencial. Acontece na troca de experiências entre as 

pessoas e naquilo que o ambiente proporciona. 

A aprendizagem é um processo de adquirir conhecimentos, desenvolver habilidades e 

competências a partir das interações sociais, da observação e experiências do eu com os 

outros.Cada individuo tem seu ritmo e seus recursos próprios de aprendizagem, a partir 

de estímulos que são oferecidos e de suas condições biológicas.” 

 

 

 



 

 

 

 

 

132 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

EMEI SADI  

“A aprendizagem se dá no cotidiano da criança através das interações com o outro e 

com o meio e das experiências, sejam elas em âmbito relacional, emocional, neurológico 

ou ambiental. ela se dá através de um processo de mediação onde a criança constrói 

significado atuando nos espaços, vivenciando a rotina e interagindo com os demais 

atores deste processo.  

O processo de aprendizagem deve considerar o protagonismo das crianças, dos 

professores e das famílias e deve pretender a formação humana.”  

 

EMEI SALINA 

“ Nas interações, no convívio da vida coletiva, nas relações e investigações do ambiente. 

Instigando e oportunizando a ação da criança, para que se sinta valorizada e 

pertencentes no grupo em que está inserida. Construção da autonomia, exploração dos 

diferentes espaços, criação de hipóteses para resolução de conflitos e contribuição de 

prática. 

Intencionalidade do professor na atividade e ação da criança na realização criando as 

suas próprias estratégias de aprendizagem.  

No espaço escolar a aprendizagem acontece por meio de interações durante o cotidiano, 

no convívio da vida coletiva. Entretanto, a autonomia ocorre pela ação da criança para 

que se sinta valorizada e pertencente no grupo em que está inserida. Para que ocorra a 

construção da autonomia, a criança precisa explorar os diferentes espaços, criando 

hipóteses para resolução de conflitos e contribuição da prática. Então, o professor em seu 

planejamento apresenta a intencionalidade na atividade para que a criança cria suas 

próprias estratégias de aprendizagem.”  

 

EMEI SÃO FRANCISCO  

“A verdadeira aprendizagem acontece no dia a dia, pelas ações que as pessoas executam 

e nas redes de relações que constroem. na relação com o outro a criança observa, imita 

e aos pouco desenvolve sua zona de desenvolvimento proximal, acrescentando aos 

conhecimentos que possui novos conhecimentos, fazendo ligações àqueles já existentes. 

A criança aprende o tempo todo, principalmente nas relações do cotidiano. cabe ao 

educador proporcionar situações de interação e troca, para despertar na criança a 

motivação e oferecer a oportunidade de percepção, visando os resultados compreendidos 

como esperados. é nessa relação nas atividades práticas, no contato com o meio e com 

o outro que a criança descobre diferentes maneiras de fazer a mesma coisa, é onde 

ocorrem as trocas e observações que geram o sentido de estabilidade e confiança, 

fundamentais para que o indivíduo se sinta parte do meio em que está inserido. É preciso 
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compreender que uma mesma possui diferentes níveis de aprendizagem em 

determinadas habilidades e conhecimentos, tudo depende dos estímulos recebidos, sua 

intencionalidade e o ambiente emocional ao qual está inserida. o mesmo acontece entre 

crianças na mesma faixa etária.”  

 

EMEI STAN 

“A aprendizagem acontece por meio da observação no ambiente em que a criança se 

encontra onde fará imitações, tentativas e repetições através de trocas e convivências 

com os diferentes grupos. 

A rotina faz com que a criança participe e organize o pensamento e com isto desenvolva 

a construção de suas habilidades e competências. A aprendizagem vai muito além do 

ambiente escolar, se passa também no ambiente familiar e social.”  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

134 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

5 AVALIAÇÃO 

 

A Avaliação no contexto da Educação Infantil se dá na compreensão de 

processos e acompanhamento do desenvolvimento pleno da criança. Ele não é 

somatório tão pouco é instrumento para fim de promoção e classificação. 

Segundo as Diretrizes Municipais: trimestralmente é realizado o encontro 

de partilha dos portfólio (documentação/ registros/ mostras individuais e coletivas)16 

para as famílias e no final do ano letivo, é realizado um parecer descritivo com o olhar 

educacional do desenvolvimento (motor, relacional, emocional, cognitivo, etc), das 

competências trabalhadas ao longo do ano letivo.   

Segundo o Referencial Curricular Gaúcho  “Avaliar é um exercício de 

conhecer melhor cada criança, sua individualidade, suas preferências, suas maneiras 

particulares de se relacionar com as diferentes situações que vivencia, com o sentido 

de investigação e não de julgamento.” (2018, p. 76) 

A avaliação na educação infantil tem como foco as próprias Instituições 

Escolares e as práticas educativas, visando a busca da qualidade educacional. Uma boa 

pergunta de parâmetro para as escolas da Infância no contexto da Base é: “ As crianças 

aproveitam as experiências que vivenciam na Escola?” 

A avaliação permite pensar na profundidade dos conceitos estudados e 

pensar estes conceitos na prática, ela precisa estar em consonância com os objetivos 

filosóficos da Proposta Político Pedagógica, assim como as orientações e normativas 

da mantenedora.  

Daniela Martini 17  (2015) elucida alguns princípios inspiradores que 

promovem o ato avaliativo e seus processos, que compõe o campo tanto da avaliação 

individual, quanto da avaliação em conjunto, institucional, sendo eles: 

 

→ Princípios inspiradores/ fundadores 

a) Interconexão das funções: Conhecer todos os envolvidos no processo avaliativo, 

os processos desenvolvidos. 

                                                 
16  Segundo as Diretrizes Curriculares Municipais de Torres (2015, p. 51) sobre o desenvolvimento: 

Desenvolvimento Social: as relações humanas e suas conquistas; Desenvolvimento Cognitivo: “Cognição 

refere-se a um conjunto de habilidades cerebrais/mentais necessárias para a obtenção do conhecimento 

sobre o mundo. Tais habilidades envolvem pensamentos, racíocinio, abstração, linguagem, abstração, 

linguagem, memória, atenção, criatividade, capacidade de resolução de problema; Aspectos 

psicomotores: esquema corporal e movimento; Sondagens: investigação sobre as hipóteses e processos 

da criança  
17 Texto MARTINI, Daniela “La relazione tra approccio progettuale e strumenti. Sapaggiari, Parma, 

2015, p.95. 
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b) Pensamento Dialógico: principio proposto por Morin citado pela autora que “ 

um pensamento complexo, um pensamento aberto que representa uma 

resposta aos desafios da realidade e que constitui um desafio, capaz de superar 

percursos individuais, proporcionado espaço para a construção coletiva. 

c) Espírito problematizador : A reflexão que incide sobre os grandes 

questionamentos do conhecimento e das ações cotidianas. Pressupõe a 

utilização das boas perguntas, das perguntas geradoras que permitem novos 

percursos e novas discussões, escutar o que pensa o outro. Também refere-se 

ao saber perguntar e saber perguntar-se.  

d) Recursividade Cíclica: Releitura dos percursos de experiência onde permite uma 

avaliação honesta das metas e desejos a serem alcançados ou que não se 

atingiu. Permite ao professor re-significar o trabalho, estabelecer critérios de 

qualidade. Usar saberes provisórios, saberes de grupos, saberes culturais e 

teóricos no ato reflexivo.  

e) Sistematicidade: Utilização dos recursos instrumentais de avaliação (registros 

pessoais, mapas conceituais, fotografias, narrativas escritas e gráficas das 

crianças, pareceres, relatórios, projetos) 

f) Flexibilidade: Resiliência com as diferentes situações que aparecem no contexto 

escolar, onde muitas vezes oportuniza mudar o curso de algumas ações 

projetadas, visando a melhoria e superação de desafios. 

g) Intencionalidade: Deve estar ligada a flexibilidade, aos saberes do grupo e 

saberes pessoais, direciona propostas pedagógicas para ação consciente. A 

intencionalidade da ação também diz respeito a sensibilidade (empatia)  e 

valorização potencial. 

 

→ Princípios dos processos 

a) Análise e síntese Compreensão e domínio de saberes necessários referente aos 

assuntos educacionais, que permite fazer leituras de acontecimentos com 

respaldo teórico-formativo. Se materializam em mapas conceituais, pesquisas 

de estudo, e níveis de aprofundamento teórico. 

b) Avaliação e Auto-avaliação: Está estreitamente ligado as propostas, 

estabelecendo as fases do processo, linhas a serem desenvolvidas. Estabelece 

também ações de monitoramento contínuo, a curtou ou longo prazo e os níveis 

de aprofundamento a serem elaborados. A auto-avaliação permite também 

redefinir ajustes, produzir mudanças, aprimorar o olhar sobre coisas que 

precisam ser feitas.  
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c) Documentação: Faz vir á tona os significados dos processos e ressignifica as 

experiências devolvendo aos grupos de crianças e de adultos e suas 

complexidades. Sustenta os processos de análise e síntese.  

 

5.1 Documentação pedagógica 

 

A documentação pedagógica, na perspectiva educacional pressupõe o valor 

de movimento e continuidade (Moss, 2013) que se efetiva nas escolhas feitas por 

aqueles envolvidos no processo de aprendizagem, sendo crianças, adultos e 

comunidade escolar.18 

O termo documentação pedagógica (Ostetto, 2017) está inserido em um 

proposta que considera importância da escuta, da observação e do registro para 

conhecer as crianças, seus processos de descobertas e aprendizagem. O ato de 

documentar é um processo de cooperativo que ajuda professores a aperfeiçoar a 

prática pedagógica. Através da documentação é que pode ser materializado o que foi 

escutado, observado e pensado. O ato do registro passa pela observação e 

interpretação do educador, traz a narrativa do conjunto de registros privilegiando as 

ações e pensamentos das crianças. A documentação Pedagógica só faz sentindo 

quando respeita os processos individuais e coletivos dos grupos de crianças, e quando 

é compartilhando coletivamente.  

A documentação pedagógica não segue uma metodologia padronizada de 

se “fazer”. Cada professor através de diários, narrativas fotográficas ou gráficas, 

pensamentos, observações registra suas impressões, os acontecimentos e histórias da 

vida que emerge da escola. Esse acompanhamento precisa ser honesto, de forma que 

podemos “ver” os processos trilhados pelas crianças e trajetos percorridos pelos 

professores.  

A Documentação Pedagógica passa pelo olhar atento, das inquietações, das 

divergências, das inspirações. Quando registramos, temos a oportunidade de conhecer 

e dar visibilidade as formas da crianças Ser e Estar no mundo, dar visibilidade aos 

Direitos de Aprendizagens garantido em comum. Através dos registros, fotográficos, 

vídeos, desenhos, áudios, escritos, murais, blogs, mostras, revistas,  diários é possível 

perceber os processos, conquistas, pensamentos e dificuldades de meninos e meninas, 

oportunizando ao educador a consciência da ação, ao envolvimento e compromisso. 

                                                 
18 Entende-se por comunidade escolar, no contexto educacional todos que fazem parte da Escola: 

Equipe gestora, Supervisor, Orientador, Professores, Auxiliares, Monitores, Famílias, Crianças, Agente 

administrativo, Agente de Alimentação, Agente de serviços gerais, moradores do bairro, mantenedora.  



 

 

 

 

 

137 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

(Ostetto, 2017) Para Edwards, Gandini e Forman, (1999, p.25) nos diz que para os 

educadores de Reggio Emília a Documentação cumpre três grandes funções  

 

(...) oferecer as crianças uma memória (...); oferecer aos educadores uma 

ferramenta para pesquisa e uma chave para melhoria e renovação contínua; e 

oferecer aos pais e ao público informações detalhadas sobre o que ocorre nas 

escolas, como meio de obter suas reações e apoio. 

 

 

Segundo o Parecer CNE/CEB referente Diretrizes Nacionais, a 

documentação permite reafirmar a visão potente da Infância 

 

Crianças pequenas são seres humanos portadores de todas as melhores 

potencialidades da espécie: inteligente, curiosas, animadas, brincalhonas em 

busca de relacionamentos gratificantes, pois descobertas, entendimento, afeto, 

amor, brincadeira, bom humor e segurança trazem bem-estar e felicidade; 

tagarelas,  desvendando todos os sentidos e significados das múltiplas 

linguagens de comunicação por onde a vida se explica; inquietas, pois tudo 

deve ser descoberto e compreendido, num mundo que é sempre novo a cada 

manhã; encantadas e fascinadas, solidárias e cooperativas desde que o 

contexto a seu redor, e principalmente, nós adultos/educadores, saibamos 

responder, provocar e apoiar o encantamento, a fascinação que leva ao 

conhecimento, á generosidade e a participação. (BRASIL, 1998, p.6) 

 

 

Pensar reflexivamente sobre os registros que fazemos e a forma de 

documentar os processos das crianças, é um desafio constante. Estudar, compartilhar 

ideias e experiências, aprimorar nossos objetivos, aprender a escutar as crianças são 

compromissos que assumimos a partir das nossas trajetórias na Rede Municipal de 

Educação e nas unidades escolares de ensino, e nesse sentido escrevermos sobre o 

que vivemos cotidianamente é uma forma de nos reconhecermos como parte desse 

processo, re-significando e significando nossa vida com as crianças.  

A documentação pedagógica abarca em si uma ação reflexiva, de processos, 

desde o planejamento até a avaliação, evidencia processos alcançados, criar a memória 

das experiências, das hipóteses elaboradas pelo grupo e pelos indivíduos sustentando 

os processos teóricos e práticos.  
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5.2 Princípios éticos, estéticos e políticos para avaliação pedagógica  

 

Os seis Direitos de Aprendizagem elucidados na BNCC trazem a profunda 

relação com os princípios norteadores da educação infantil. 

No ato de acompanhar o planejamento o educador deve considerar os 

princípios norteadores da Educação Infantil: “Éticos, Estéticos e Políticos”, que 

permeiam as relações, interações e as ações da vida coletiva. Desde o planejamento 

de contexto até a avaliação as DCNEI (BRASIL, 2009, art. 6º) apontam um conjunto de 

princípios que devem orientar o processo pedagógico sendo eles: 

 

a) princípios éticos – valorização da autonomia, responsabilidade, 

solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às 

diferentes culturas, identidades e singularidades;  

b) princípios políticos – garantia dos direitos de cidadania, do exercício da 

criticidade e do respeito à ordem democrática; 

c) princípios estéticos – valorização da sensibilidade, criatividade, 

ludicidade e diversidade de manifestações artísticas e culturais. 

 

O príncipio Ético que compõe o fazer pedagógico, nos fala sobre as 

vivências , experimentação de hipóteses, metafóras, formas de descobrir, estar e ser no 

mundo, metáforas que emergem de registros cotidianos, de cada um de nós, adultos 

e crianças e formas de se apropriar de sentidos em no seu próprio tempo e de maneira 

autoral.  

O princípio Estético denota da sensibilidade,  criatividade e da diversidade 

de manifestações artísticas e culturais presentes na diversidade social e cultural. O 

principio estético valoriza a leveza, delicadeza e sutilezas das ações cotidianas. 

O princípio Político nos remete a dimensão social, da diversidade de 

pensamentos, ideias, práxis que permeiam a escola. Refere-se também a reflexão critica 

que fazemos das situações  de ser/estar no mundo, de assumir um compromisso e 

pertencer a comunidade em qual estamos, de forma micro e macro. 
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Figura 26 - A articulação dos Direitos de Aprendizagem e os Princípios geradores da 

Educação infantil.  

 
Fonte: Acervo digital internet 

 

 

5.3  Tornando visível a aprendizagem das crianças: o portfólio na Educação 

Infantil 

 

Segundo Proença (2018, p.86) os registros feitos através de portfólios, são 

espaços de memórias, caminhos de reflexão da prática e dos acontecimentos, marcas 

de identidade e caminhos pedagógicos. Os registros realizado no portfólio, dentro do 

contexto de uma base curricular e de território, vem para dar “voz”aos Direitos de 

Aprendizagens das crianças, ao protagonismo dos educadores e a Cultura da Infância.  

Mas o que é um portfólio? O portfólio é um instrumento educacional 

utilizado para a documentar os processos vividos pelas crianças e professores, um 

instrumento de avaliação e reflexão referente a um período, neste caso, ao ano escolar. 

Proença esclarece que 

 

“é um álbum, uma pasta, um caderno, um arquivo, que pode ser escrito, 

fotografado, filmado, gravado, documentando o percurso de um processo na 

sua totalidade: o trabalho realizado durante o ano escolar, um projeto 

destinado para um fim específico, o trabalho com projetos, determinada 

pesquisa sobre um tema escolhido [...] todos esses registros podem compor 

um portfólio. Na Educação Infantil há um leque de possibilidades para 
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organizar o material coletado, que pode variar conforme a proposta e a 

intenção do professor.” (2018, p. 87) 

 

 

Os portfólio tiveram origem no trabalho desenvolvido por Freinet, que 

difundiu a importância do testemunho cotidiano, das atividades vivenciadas através de 

álbuns expostos, também defendi’, a que a relação entre a escola e a vida tinham um 

fundamental valor. Através do “livro da vida assim chamado, podiam ser registrados 

sentimentos, ações cotidianas, experiências vividas pelo grupo e comunidade, 

conquistas, desafios e descobertas. 

Assim, iniciado o movimento das “manifestações da vida” por Freinet, 

podemos compreender que os portfólios carregam em si, memórias, lembranças, 

expressões vivenciadas, trajetos e trajetórias. É um documento da vida, do grupo, 

redigido, ilustrado e organizado por um coordenador responsável do grupo – 

professor. (Proença, 2018) vivências essas que nascem da escuta, das situações 

emergentes, das relações e de pertencimento. A seguir, ilustramos uma situação de 

documentação de processo a partir de um acontecimento cotidiano ilustrado em 

portfólio: 

 

Figura 27 - Imagens de processo em sala de aula 

   
 

“Como acontece a aprendizagem? Luiz vem treinando suas habilidades através 

dos espaços planejados. Erros e acertos são fundamentais para a aquisição de 

sua autonomia e aperfeiçoamento motor. Durante a Semana do Brincar foi 

proposto pela escola a brincadeira com Luz e Sombras. A brincadeira estava 

interessante, mas o que realmente despertou a atenção do Luiz Antônio foi a 

almofada disposta na sala. Luiz queria subir e sentar na almofada. Na sua 

primeira tentativa, ele resvalou e caiu, a professora atenta não quis intervir 

esperando um chamado do Luiz. Ele demonstrou que queria muito subir, não 

chorou . na segunda tentativa ele conseguiu e para ele foi uma das maiores 

conquistas do dia.” (Fonte: Berçário I 2018 – Emei Sadi Pipet de Oliveira) 

 

 

O que podemos aprender da narrativa escrita e fotografada de Luiz? De que 

as crianças desenvolvem seus processos individuais dentro dos contextos coletivos, 

que por vezes as propostas pedagógicas desenvolvidas pelo professor são ferramentas 
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que possibilitam as crianças e desenvolver seu trajetos. O cuidado com a escrita, a 

forma clara de observar e perceber os interesses das crianças devem estar objetivadas 

no processo de registro. Este e o foco do olhar constituem em uma mediação 

significativa tanto para o professor quanto para criança. 

Madalena Freire (Proença, 2018, p. 107) diz que a construção de um ponto 

de observação segue três direções: as aprendizagens individuais e coletivas, a dinâmica 

trabalhada na aula, a atuação dos coordenadores do grupo (professores, educadores, 

etc). 

No processo do registro o professor apropria-se de sua prática, de suas 

inquietações e questionamentos, da autoria de sua proposta, seu percurso 

pedagógico, e a aproximação honesta com os saberes e fazeres das crianças. 

Segundo Proença (2018) há dois tipos de portfólio: o do professor e o de 

cada criança. O portfólio também representa um material de comunicação entre família 

e escola, viabilizando a participação no processo de aprendizagem.  

O portfólio do professor é um ferramenta de trabalho, um diário de 

registros, suporte teórico e inquietações. É construído como uma estratégia 

pedagógica que leva a descoberta de novos conhecimentos e auto-avaliação. Para 

Miguel Zabalza apud Proença (2018, p. 96) nos remete 

  

O próprio fato de escrever, de escrever sobre a própria prática, leva o professor 

a aprender através da sua narração. Ao narrar a sua experiência recente, o 

professor não só constrói linguisticamente, como também a reconstrói ao nível 

do discurso prático e da atividade profissional [...]. Quer dizer, a narração 

constitui-se em reflexão. 

 

  

O portfólio das crianças, são construídos no caso dos bebês por adultos, e 

em participação das crianças bem pequenas e pequenas. Representam uma reunião, 

um encontro de registros, de percursos trilhados pelas crianças, experimentos 

realizados e a como constroem conhecimento. As crianças buscam em seus portfólios 

a reconstituição da própria história escolar, como uma memória viva do percurso 

(2018, p. 90). À medida que vão crescendo, as crianças são convidadas a participar de 

sua elaboração, sendo autores e protagonistas no ambiente escolar. 

O portfólio como ferramenta de comunicação dos processos de 

aprendizagens precisa ser construído de forma a:  

 

 Enfatizar os processos individuais e coletivos das crianças 

 Ser coerente e coeso 

 Linguagem clara 
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 Conter as narrativas das crianças (narrativas fotográficas, orais e escritas) 

 Acompanhar o desenvolvimento das crianças de forma crescente 

 Bordas discretas  

 Disposição harmônica das imagens.  

 Princípios estético, político e ético. 

 Valorizar os vínculos entre família e escola 

 Proposta pedagógica  

 

Não existem receitas para a construção do portfólio, nem roteiros 

padronizados, existem escolhas e possíveis caminhos podendo ser definidos de forma 

individual ou junto a equipe pedagógica. O portfólio, como instrumento de 

acompanhamento avaliativo não objetiva um resultado final, mas os processos e 

mediações do caminho, “ Ao narrar uma história.. o professor se compromete com o 

que registra e com o enigma da criança de um memorial, com a arte estética e a 

responsabilidade dos significados de cada palavra.” ( 2018, p. 93) 

 

5.4 O protagonismo docente: professor pesquisador 

 

Miguel Arroyo (2000, p.17) fala que a Identidade do professor é construída 

acerca de suas Memórias e contextos históricos. O professor precisa construir os seu 

processo de “auto-formação” ou “auto-desformação”. Segundo o autor  

 

Estamos atrás de nossa identidade de mestres. O que não mudou, talvez, possa 

ser um caminho tão fecundo para entender-nos um pouco mais, do que estar 

á cata do que mudou, dos moderninhos que agora somos. Mas porque 

continuamos tão iguais aos mestres d outrora e de agora? Porque repetimos 

traços do mesmo ofício, como todo artifice e to mestre repetem hábitos e 

traços, saberes e fazeres de sua maestria. Nosso ofício carrega uma longa 

memória.  

 

 

Arroyo fala em ofício como resgate de memória, de nossa história social, 

pois segundo ele os ‘mestres do oficio carregam orgulho de sua maestria” (2000, p.18) 

Sobre os processos de formação continuada, traz ainda que construimos na 

reflexão dos movimentos coletivos, das experiências que passam por nós. Contribui 

ainda através de suas memórias, que os encontros de categoria, formações e 

congressos ficam mais do que anotações e relatos de vivências e referências pois 

“ficamos mais convencidos, até orgulhosos de nossa identidade coletiva. Os desejos 

agora são auto-imagens” (2000, p.18).  
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O autor corrobora que “Educar incorpora as marcas de um ofício e de uma 

arte, aprendida no diálogo de gerações. O magistério incorpora perícia e saberes 

aprendidos pela espécie humana ao longo de sua formação.” (Arroyo, 2000 p.18) 

 

Como então se forma a auto-imagem do professor e seu protagonismo 

docente? O que somos como docentes e educadores depende do 

reconhecimento social dos tempos da vida humana que formamos. Do valor 

dado a esses tempos. Como pedagogos nascemos historicamente colados a 

sorte da infância, a um projeto de seu acompanhamento, condução, formação. 

Temos os tempos da vida humana como nossos cúmplices. Nos afirmamos 

profissionalmente no mesmo movimento em que essas temporalidades vão se 

definindo, social e culturalmente. É menos a sorte dos recortes dos 

conhecimentos, das ciências e das técnicas, o que nos conforma, do que a sorte 

dos tempos-ciclos da formação humana. Esses são nossos cúmplices 

identitários. (Arroyo, 2000, p. 32) 

 

    

O professor enquanto pesquisador traz na bagagem sua formação inicial, 

experiências vividas até então, porém, ao assumir sua responsabilidade de 

protagonista, de autoria da prática docente e compromisso com o “outro”, traz para si 

o movimento da auto-formação, do processo dinâmico de reflexão, encontrar sentidos 

e significados para o que faz diariamente. É nas palavras de Paulo Freire que 

encontramos a inspiração do movimento de estar em formação 

 

É preciso ousar, no sentido pleno desta palavra, para falar em amor sem temer 

ser chamado de piegas, de meloso, de a-científico, senão de anticientífico. É 

preciso ousar para dizer cientificamente que estudamos, aprendemos, 

ensinamos, conhecemos com nosso corpo inteiro. Com sentimentos, com as 

emoções, com os desejos, com os medos, com as dúvidas, com a paixão e 

também com a razão crítica. Jamais com esta apenas. É preciso ousar para 

jamais dicotomizar o cognitivo do emocional (FREIRE, 1993, p. 10). 

 

 

A busca de significados no desenvolvimento profissional (consciência 

docente) firma-se no compromisso com nossas propostas pedagógicas, da 

apropriação de sentidos, e da construção da Identidade docente. Ser professor nos 

dias de hoje, é enfrentar dilemas, medos, inquietações, acomodar e desacomodar a 

cada dia, é descobrir que nem todas as situações se encaixam em alguma teoria. Muito 

mais que por em prática os planos de trabalho, é vive-los. Em contextos de 

instabilidade na Educação é cada vez mais necessário devolver aos professore a 

dignidade, o respeito e o amor pelo magistério. 

A prática da pesquisa permite ao professor desenvolver a reflexão e 

autorreflexão, as formações continuadas, tanto oportunizadas pela mantenedora 
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quanto as que fazem parte da busca pessoal ou coletiva, permitem o professor a “ 

encontrar-se”, pois só podemos ensinar aquilo que somos, e aquilo que somos 

também faz parte daquilo que ensinamos e aprendemos. A experiência precisa 

primeiro ser vivida e sentida pelo professor. Cada profissional irá compor sua 

identidade própria, pois entendemos que dentro de uma rede todos são diferentes, 

todos são potentes, cada um no seu tempo, ritmo, porém todos com um único 

objetivo: Educação Pública de Qualidade. Nóvoa (2002, p. 59) ainda garante que é 

através da formação, da busca que o professor desenvolve autonomia e assume a 

responsabilidade de seu próprio desenvolvimento pessoal.  

Nóvoa (2002) reforça também que a formação não acontece apenas em 

cursos, acumulação de diplomas e conhecimentos, ela se consolida na reflexibilidade 

diária e critica da construção permanente. É importante que os processos de formação 

aconteçam também no desenvolvimento de uma identidade coletiva, ou seja, na 

partilha de experiência entre colegas, em momentos de troca, de interações e de 

transformações. Ao professor cabe ser protagonista na concepção de ideias, no 

acompanhamento, no planejamento e avaliação. 

A escolha dos instrumentos de trabalho também e a utilização contribuem 

para que os professores possam refletir, observar, analisarem e e reorganizarem sua 

prática. O professor de educação Infantil se depara também com a dicotomia de Cuidar 

e Educar, e deve elar para que esses dois aspectos sejam indissociáveis quanto a 

organização de seu planejamento.  

Filho (2005, p. 27) fala em linguagens geradoras no campo da pesquisa, ou 

seja, temas que articulam conhecimento e diz que “ é na relação entre o sujeito e o 

mundo que se produz o sentido, aquilo que é significativo – a crença, a escolha, a 

preferência, a curiosidade- o seu reverso, ou seja, a falta de sentido – que insistem, 

portanto passam a existir como significativos.” O professor precisa de tempos e 

espaços para que fossar refletir, pensar, reencontrar-se , entender-se protagonista em 

contextos coletivos. 

 

5.5 O conceito de avaliação de nossas Escolas  

 

EMEI ALCINO 

“Quanto do avaliar, pode-se avaliar quanto ao desenvolvimento individual e em grupo 

dos momentos vividos e as atividades assistidas durante durante ao período do projeto 

elaborado ou mesmo do convívio em ambiente escolar, sendo este individual ou em 

grupo.”  

 



 

 

 

 

 

145 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

EMEI GENTE MIÚDA 

“Avaliar é observar o desenvolvimento de cada criança, na construção do seu processo 

de aprendizagem.” 

 

EMEI JOÃO XXIII 

“Nosso conceito de avaliação parte primeiramente da auto-avaliação a respeito de nosso 

trabalho docente. Da observação das ações das crianças, sempre respeitando o que os 

educandos sabem, valorizando sua bagagem, re-significando práticas e registrando 

sempre que possível, pois não existe avaliação sem registro. Avaliar não é realizar 

julgamento moral, rotular, mas sim entender que cada criança tem um ritmo, tempo e 

maneira diferente de aprender.” 

 

EMEI JOAQUINA 

“Na sua opinião, o que é avaliar? 

Avaliar é um processo que pode ser realizado através de observação, registro e atividade 

prática. é um processo constante. 

Quais são os seus sentimentos e percepções enquanto avaliador?  

Um olhar afetivo, mas também de autonomia percebendo as conquistas de cada aluno. 

Como são estabelecidos os critérios de referência para avaliar cada criança e a turma? 

Os critérios são estabelecidos de acordo com cada criança na sua faixa etária, sendo que 

cada um possui o tempo e forma de aprendizagem diferenciada. 

Quais os elementos que balizam a sua interpretação diante do que se observa das 

crianças? 

Construção diária, exploração, conquistas, suas ações e reações, formas de aprender. 

Como você percebe o caráter de subjetividade do processo avaliativo, sobre as 

consequências e os riscos dos preconceitos e prejulgamentos? 

Avaliar sem rótulos, avaliar a questão da aprendizagem, não do comportamento.” 

 

EMEI SALINA 

“Avaliação compreende a criança em seu aspecto, contexto individual através da sua 

vivência social, cultural e histórica. Avaliar é registrar, observar, refletir, repensar as 

atitudes, olhar individual e constante da criança, respeitar as fases do desenvolvimento 

e primar pela qualidade e não pela quantidade de ações. Incluir o aluno nas atividades 

e não excluí-lo levando em consideração seu desenvolvimento cognitivo. 

Colocar-se no lugar do outro, tendo a sensibilidade, respeito e conhecer a realidade do 

aluno. Os critérios da avaliação são estabelecidos através da socialização, da interação, 

atividades pedagógicas e lúdicas sempre respeitando as etapas do desenvolvimento 
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infantil, que é percebido através da socialização, interação de atividades propostas no 

dia-a-dia que deverá ser contínua.”  

 

EMEI SÃO FRANCISCO 

“Consideramos a avaliação um tema amplo e desafiador, que demanda estudo e 

autoavaliação constante. Entendemos que o acompanhar a criança deve ocorrer 

juntamente com a mediação proporcionando o seu desenvolvimento total. Durante esse 

processo deve ocorrer registros individuais, estando atento aos rótulos e tabus que por 

vezes nos acompanham.”  

 

EMEI SÃO JORGE 

“Avaliar é observar e acompanhar o desenvolvimento da criança, percebendo se ela 

adquiriu as diferentes habilidades propostas, com a finalidade de desenvolver as 

competências. As competências propostas para o desenvolvimento na Educação Infantil 

podem ser expressas em pareceres descritivos semestrais.”  

 

EMEI STAN 

“Instrumento de reflexão sobre a prática pedagógica. Permanecer atento a cada criança, 

pensando em suas ações e reações, “sentindo’, percebendo seus diferentes jeitos de ser e 

de aprender.” 
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6 OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Na Educação Infantil, as aprendizagens essenciais compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos 

quanto vivências que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as 

interações e a brincadeira como eixos estruturantes. Essas aprendizagens, portanto, constituem-se como objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento. Os objetivos de aprendizagens são agrupados através dos Cinco Campos de Experiências. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

1. CAMPO DE EXPERIÊNCIA “ O EU, O OUTRO E O NÓS” 

DIRETRIZES CURRICULARES PARA 

ED. INFANTIL 
BNCC 

REFERENCIAL CURRICULAR 

GAÚCHO 

DOCUMENTO ORIENTADOR DE 

TERRITÓRIO 

Bebês 

0 a 3 anos 

Bebês 

0 a 1 ano e 6 meses 

Bebês 

0 a 1 ano e 6 meses 

Bebês 

0 a 1 ano e 6 meses 

Eixo de Trabalho  

IDENTIDADE E AUTONOMIA 

Campo de Experiência 

O EU, O OUTRO E O NÓS 

Campo de Experiência 

O EU, O OUTRO E O NÓS 

Campo de Experiência 

O EU, O OUTRO E O NÓS 

  

 Imagem corporal (autoestima, 

imagem) 

 Regras e hábitos 

 Comunicação (interação) 

 Expressão de preferências-(escolha) 

 Higiene (cuidados) 

 Alimentação (cuidados) 

 Repouso (cuidados) 

 Pequenas ações Cotidianas 

(segurança) 

 Brincar (faz –de- conta) 

 

 

(EI01EO01) Perceber que suas ações têm 

efeitos nas outras crianças e nos adultos. 

 

(EI01EO01RS-01) Mostrar-se ativa, sem a 

intervenção constante de um adulto. 

(EI01EO01RS-02) Envolver-se em jogos 

simples de dar e receber, lançar objetos 

no chão e manifestar-se ao recebê-los de 

volta. 

 

(EI01EO01RS-03) Demonstrar interesse 

em seguir algumas normas em atividades 

da rotina, participando em contextos de 

convívio social, como brincar ao lado de 

outras crianças imitando ou mostrando 

suas ações. 

 

(EI01EO01TO-01) Reconhecer seu corpo e 

expressar suas sensações em momentos 

do cotidiano como alimentação, higiene, 

brincadeiras e descanso. 

 

(EI01EO01TO-02) Vivenciar um processo 

de adaptação que respeite o tempo 

individual de acolhimento. 

 

(EI01EO01TO-03) Comunicar-se com 

outros bebês e com adultos, fazendo uso 

de diferentes formas de comunicação, 

buscando contato, atenção e 
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prolongamento das situações de 

interação. 

 

 

(EI01EO02) Perceber as possibilidades e 

os limites de seu corpo nas brincadeiras e 

interações das quais participa. 

  

 

 

(EI01EO02RS-01) Desenvolver a 

linguagem corporal, atenção e a 

curiosidade por tudo que a rodeia. 

 

(EI01EO02RS-02) Interessar-se por 

experimentar novos movimentos ao  

explorar objetos ou brinquedos 

conhecidos, como segurar objetos nas 

mãos e levá-los à altura dos olhos na 

busca por explorá-los, subir em objetos 

volumosos, lançar objetos em 

determinada direção. 

 

 

(EI01EO02TO-01) Explorar a consciência 

visual, no sentido de reconhecer-se em 

sua imagem refletida no espelho, em 

fotografia ou até mesmo seus pertences. 

 

(EI01EO03) Interagir com as crianças da 

mesma faixa etária e adultos ao explorar 

espaços, materiais, objetos, brinquedos 

 

(EI01EO03RS-01) Experimentar situações 

do cotidiano em que exista o 

compartilhamento de materiais, 

brinquedos e espaços com outras 

crianças. 

 

(EI01EO03RS-02) Participar de 

brincadeiras com professores, como 

esconder e achar, imitando os professores 

e/ou colegas e encadeando ações simples 

como derrubar uma torre de blocos ou 

pegar um caminhão e imitar seu som. 

 

(EI01EO03RS-03) Interessar-se por brincar 

de faz-de-conta junto com outras 

crianças, compartilhando brinquedos e a 

representação das atividades sociais. 

 

(EI01EO03TO-01) Explorar, apropriar-se 

de gestos e movimentos a partir canções 

da cultura popular e local. 

 

(EI01EO03TO-02) Interessar-se por brincar 

com outras crianças, compartilhando 

brinquedos e a representação das 

atividades sociais podendo ser utilizado 

fantasias, sapatos, roupas, chapéus, 

perucas. 
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(EI01EO04) Comunicar necessidades, 

desejos e emoções, utilizando gestos, 

balbucios, palavras. 

 

(EI01EO04RS-01) Vivenciar um processo 

de inserção que respeite o seu tempo e 

oportunize o seu acolhimento e 

adaptação. 

 

(EI01EO04RS-02) Comunicar-se com 

outros bebês e com adultos, fazendo uso 

de diferentes formas de comunicação, 

buscando, contato, atenção e 

prolongamento das situações de 

interação. 

 

 (EI01EO04RS-03) Usar gestos com a 

intenção de conseguir algo, apontando o 

que deseja, colocando a mão na barriga 

para manifestar que está com fome, 

apontar para torneira demonstrando 

sede, apontar para pessoas ou objetos 

como forma de mostrar reconhecimento. 

 

(EI01EO04RS-04) Sentir-se confiante nas 

situações de comunicação e cuidados 

pessoais com o adulto que escuta, 

observa e responde aos seus interesses e 

necessidades. 

 

 

 

(EI01EO05) Reconhecer seu corpo e 

expressar suas sensações em momentos 

de alimentação, higiene, brincadeira e 

descanso. 

 

(EI01EO05RS-01) Desenvolver a 

autoestima e afetividade no convívio em 

grupo. 

 

(EI01EO05RS-02) Construir  relações de 

vínculos estáveis com os professores, 

manifestando interesse e necessidades, 
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através de diferentes formas de 

expressar-se e comunicar-se. 

 

(EI01EO05RS-03) Demonstrar prazer na 

participação em atividades relacionadas à 

sua alimentação, sono, descanso e 

higiene. 

 

 

(EI01EO06) Interagir com outras crianças 

da mesma faixa etária e adultos, 

adaptando-se ao convívio social. 

 

(EI01EO06RS-01) Enriquecer os 

conhecimentos e as vivências na escola e 

no contato com familiares do seu grupo 

de convivência. 

 

(EI01EO05RS-02) Mostrar interesse pelas 

ações e expressões de seus colegas ou ter 

prazer em interagir com os companheiros 

em situações de brincadeira, buscando 

compartilhar significados comuns. 

 

 

Bebês 

0 a 3 anos 

Crianças bem pequenas 

1 ano e 7 meses a 

3 anos e 11 meses 

Crianças bem pequenas 

1 ano e 7 meses a 

3 anos e 11 meses 

Crianças bem pequenas 

1 ano e 7 meses a 

3 anos e 11 meses 

Eixo de Trabalho: 

IDENTIDADE E AUTONOMIA 

Campo de experiência: 

O EU, O OUTRO E O NÓS 

Campo de experiência: 

O EU, O OUTRO E O NÓS 

Campo de experiência: 

O EU, O OUTRO E O NÓS 

 

 Imagem corporal (autoestima, 

imagem) 

 Regras e hábitos 

 Comunicação (interação) 

 Expressão de preferências-(escolha) 

 Higiene (cuidados) 

 Alimentação (cuidados) 

 Repouso (cuidados) 

 

(EI02EO01) Demonstrar atitudes de 

cuidado e solidariedade na interação com 

crianças e adultos. 

 

(EI02EO01RS-01) Compartilhar ações e 

brincadeiras em pequenos grupos, por 

meio de situações em que pode dividir 

brinquedos, negociar enredos para as 

brincadeiras, perceber gestos, 

sentimentos e ações dos colegas, com 

outras crianças e adultos. 

 

(EI02EO01TO-01) Trabalhar o afeto nas 

situações de conflito. 
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 Pequenas ações Cotidianas 

(segurança) 

 Brincar (faz –de- conta) 

 

(EI02EO02) Demonstrar imagem positiva 

de si e confiança em sua capacidade para 

enfrentar dificuldades e desafios. 

(EI02EO02RS-01) Vivenciar desafios e 

brincadeiras com o corpo, desenvolvendo 

noções de bem-estar e autoconfiança. 

 

(EI02EO02RS-02) Manusear, nos 

momentos de refeição, utensílios como 

colher, garfo e faca, progressivamente, 

passando a servir-se sozinha, com apoio 

do adulto. 

 

(EI02EO02RS-03) Explorar e reconhecer a 

própria imagem corporal: no espelho, 

brincando com luz e sombra, em 

fotografias e vídeos. 

 

(EI02EO02RS-04) Demonstrar satisfação e 

confiança em suas possibilidades 

corporais, realizando escolhas e 

resolvendo desafios nas brincadeiras e 

interações com outras crianças. 

 

(EI02EO02TO-01) Conhecer e 

experimentar a culinária local, como 

exemplo,  as comidas típicas:  pão de 

milho, chimia, rosca, merengue, peixe. 

 

(EI02EO03) Compartilhar os objetos e os 

espaços com crianças da mesma faixa 

etária e adultos. 

 

(EI02EO03RS-01) Desenvolver a partilha 

de brinquedos, objetos e espaços e a 

convivência com crianças da sua idade, de 

idades diferentes e adultos. 

 

(EI02EO03RS-02) Explorar espaços 

diversos na sala referência, acessando e 

interagindo com uma diversidade de 

materiais e propostas que instiguem a 

descoberta, a interação, o brincar 

simbólico e a organização em pequenos 

grupos. 
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(EI02EO04) Comunicar-se com os colegas 

e os adultos, buscando compreendê-los e 

fazendo-se compreender. 

 

(EI02EO04RS-01) Vivenciar momentos 

diários em que as crianças possam falar e 

escutar umas às outras - nas rodas de 

conversa, nos momentos de refeição, nos 

espaços da sala referência, na brincadeira 

livre, no pátio, em duplas, trios ou 

pequenos grupos. 

 

(EI02EO04RS-02) Expressar-se, por meio 

de movimentos corporais, de produções 

artísticas e de representações ao brincar 

de faz-de-conta. 

 

(EI02EO04RS-03) Relatar situações e fatos 

vividos, ampliando seu vocabulário e 

utilizando novas palavras e frases cada vez 

mais complexas. 

 

 

 

(EI02EO05) Perceber que as pessoas têm 

características físicas diferentes, 

respeitando essas diferenças. 

 

(EI02EO05RS-01) Participar de 

festividades e comemorações 

significativas para as crianças, as famílias 

e a comunidade local. 

 

 

 

 

(EI02EO05RS-02) Identificar algumas 

características físicas suas e reconhecer 

diferenças com as de outras crianças. 

 

(EO02EO05RS-03) Representar diferentes 

papéis e imitar ações e comportamentos 

de outras pessoas nas brincadeiras de faz-

de-conta. 
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(EO02EO05RS-03) Desenvolver o respeito 

às individualidades de cada ser humano 

através do diálogo, interações e 

brincadeiras. 

 

 

(EI02EO06) Respeitar regras básicas de 

convívio social nas interações e 

brincadeiras. 

 

(EI02EO06RS-01) Participar de passeios 

no entorno da escola, no bairro e na 

cidade, para conhecer e ampliar a 

experiência cultural e social. 

 

(EI02EO06RS-02) Explorar e conhecer 

histórias, brincadeiras, brinquedos e 

objetos típicos do folclore gaúcho e da 

cultura local. 

 

(EI02EO06RS-03) Explorar e participar, 

cotidianamente, dos diferentes espaços 

da escola como refeitório, pátio, 

biblioteca, pracinha, assim como de 

espaços da comunidade local. 

 

(EI02EO06RS-04) Perceber e vivenciar 

gradativamente, regras simples de 

convívio em espaços diferentes e em 

momentos de alimentação, cuidados com 

seu corpo e nas brincadeiras. 

 

 

 

(EI01EO07) Resolver conflitos nas 

interações e brincadeiras, com a 

orientação de um adulto. 

 

(EI02EO07RS-01) Buscar o auxílio do 

adulto para resolver situações de conflito 

nas brincadeiras e em outros momentos 

do cotidiano. 
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(EI02EO07RS-02) Expressar, reconhecer e 

falar sobre seus sentimentos, criando 

estratégias para resolver conflitos com o 

apoio do adulto. 

 

Etapa Pré-Escolar 

4 a 5 anos 11 meses 

Crianças pequenas 

4 a 5 anos 11 meses 

Crianças pequenas 

4 a 5 anos 11 meses 

Crianças pequenas 

4 a 5 anos 11 meses 

Eixo de Trabalho: 

IDENTIDADE E AUTONOMIA 

Campo de experiência: 

O EU, O OUTRO E O NÓS 

Campo de experiência: 

O EU, O OUTRO E O NÓS 

Campo de experiência: 

O EU, O OUTRO E O NÓS 

 

 Imagem corporal (autoestima, 

imagem) 

 Regras e hábitos 

 Comunicação (interação) 

 Expressão de preferências-(escolha) 

 Higiene (cuidados) 

 Alimentação (cuidados) 

 Repouso (cuidados) 

 Pequenas ações Cotidianas 

(segurança) 

 Brincar (faz –de- conta) 

 

 

 

(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos 

outros, percebendo que as pessoas têm 

diferentes sentimentos, necessidades e 

maneiras de pensar e agir 

 

(EI03EO01RS-01) Perceber as diferentes 

emoções de cada ser humano, a 

importância da amizade, da confiança, do 

respeito à diversidade e gerenciar 

situações de frustração. 

 

(EI03EO01RS-02) Demonstrar interesse 

em construir novas relações, respeitando 

a diversidade. 

 

(EI03EO01RS-03) Conhecer e reconhecer 

os integrantes das famílias de seu grupo 

de convivência, percebendo as 

diversidades socioculturais, ampliando o 

conhecimento do outro e da comunidade 

em que se vive. 

 

(EI03EO01RS-04) Demonstrar respeito 

pelo outro, mostrando-se empático e 

solidário, expressando seus sentimentos e 

desejos através da comunicação oral. 

 

 

 

 

(EI03EO01TO-01) Demonstrar respeito 

pelo outro, mostrando-se empático e 

solidário, expressando seus sentimentos e 

desejos através da comunicação oral, 

corporal e escrita. 
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(EI03EO01RS-05) Engajar-se em decisões 

coletivas, aceitando a escolha da maioria. 

 

 

(EI03EO02) Agir de maneira 

independente, com confiança em suas 

capacidades, reconhecendo suas 

conquistas e limitações 

 

(EI03EO02RS-01) Desenvolver a 

autonomia nas diversas situações, 

interagindo em diferentes ambientes e 

com diferentes pessoas. 

 

(EI03EO02RS-02) Relacionar-se com os 

outros, convivendo com a diversidade, 

brincando e expressando sentimentos. 

 

(EI03EO02RS-03) Respeitar as regras de 

convivência e diferenças culturais e 

sociais. 

 

(EI03EO02RS-04) Dialogar para a 

resolução de conflitos e trocas de 

experiências. 

 

(EI03EO02RS-05) Perceber sua 

capacidade de realizar atividades de vida 

diária de forma autônoma, como vestir- 

se, tomar banho, arrumar-se, entre outros, 

sem o auxílio do adulto, contribuindo 

para o desenvolvimento da autoconfiança 

e da autoestima. 

 

 

 

(EI03EO03) Ampliar as relações 

interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação. 

 

(EI03EO03RS-01) Agir de maneira 

independente, com confiança em suas 

capacidades, reconhecendo suas 

conquistas e limitações. 

 

 

 



 

 

 

 

 

156 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

(EI03EO03RS-02) Colocar-se no lugar do 

outro, compreendendo que cada um tem 

o seu próprio tempo, as suas habilidades, 

o seu modo de perceber o mundo e as 

coisas à sua volta. 

 

(EI03EO03RS-03) Ampliar as relações 

interpessoais, desenvolvendo atitudes de 

participação e cooperação, através de 

brincadeiras e jogos tradicionais da 

cultura regional e local. 

 

 

(EI03EO04) Comunicar suas ideias e 

sentimentos a pessoas e grupos diversos. 

 

(EI03EO04RS-01) Compreender a 

importância de respeitar o outro e de 

também se colocar no lugar dele, 

percebendo através de brincadeiras que a 

maneira de pensar e agir é diferente entre 

as pessoas. 

 

(EI03EO04RS-02) Desenvolver relações de 

amizade, demonstrando sentimento de 

afeto e valorização das pessoas. 

 

(EI03EO04RS-03) Reconhecer diferentes 

emoções em si mesmo e nos outros. 

 

(EI03EO04TO-01) Compreender a 

importância de respeitar o outro e 

também de se colocar no lugar dele, 

percebendo através de brincadeiras e 

narrativas, que a maneira de pensar e agir 

é diferente entre as pessoas. 

 

(EI03EO05) Demonstrar valorização das 

características de seu corpo e respeitar as 

características dos outros (crianças e 

adultos) com os quais convive 

 

(EI03EO05RS-01) Demonstrar valorização 

das características de seu corpo e 

respeitar as características dos outros 

(crianças e adultos) com os quais convive, 

incluindo a diversidade étnica do 

território regional e local. 
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(EIO3EO05RS-02) Reconhecer seu corpo e 

expressar suas sensações em momentos 

de alimentação, higiene, brincadeiras e 

descanso. 

 

 

(EI03EO06) Manifestar interesse e respeito 

por diferentes culturas e modos de vida. 

 

(EI03EO06RS-01) Expressar ideias e 

sentimentos sobre a cultura regional a 

pessoas e grupos diversos. 

 

(EI03EO06RS-02) Reconhecer pessoas 

que fazem parte de sua comunidade 

próxima, conversar com elas (comunidade 

escolar). 

 

(EI03EO06RS-03) Conhecer e se relacionar 

com crianças e pessoas de outros grupos 

sociais, seja por meio de situações 

presenciais ou por outros meios de 

comunicação. 

 

 

(EI03EO06RS-04) Conhecer-se, construir a 

sua identidade pessoal, social e cultural, 

constituindo assim uma imagem positiva 

de si e de seu grupo de pertencimento. 

 

(EI03EO06RS-05) Valorizar a diversidade 

cultural regional e local, através do 

reconhecimento de seus costumes, 

alimentação e vestuário. 
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(EI03EO07) Usar estratégias pautadas no 

respeito mútuo para lidar com conflitos 

nas interações com crianças e adultos. 

(EI03EO07RS-01) Ampliar atitudes de 

colaboração e partilha na interação com 

adultos e crianças, buscando soluções 

para conflitos interpessoais. 

 

(EI03EO07RS-02) Usar diferentes 

estratégias simples e pacíficas ao tentar 

resolver conflitos com outras crianças, 

buscando compreender a posição e o 

sentimento do outro. 

 

(EI03EO07RS-03) Usar estratégias para 

resolver seus conflitos relacionais 

considerando soluções que satisfaçam 

ambas as partes. 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

2. CAMPO DE EXPERIÊNCIAS “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO” 

DIRETRIZES CURRICULARES ED. 

INFANTIL 
BNCC REFERENCIAL CURRICULAR GAÚCHO 

DOCUMENTO ORIENTADOR DE 

TERRITÓRIO 

Bebês 

0 a 3 anos 

Bebês 

0 a 1 ano e 6 meses 

Bebês 

0 a 1 ano e 6 meses 

Bebês 

0 a 1 ano e 6 meses 

LINGUAGEM ORAL E ESCRITA 

Campo de experiência: 

ESCUTA,  FALA, PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

Campo de experiência: 

ESCUTA,  FALA, PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

Campo de experiência: 

ESCUTA,  FALA, PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

 

 Uso da linguagem oral para a 

comunicação. 

 Participar de situações de leitura: 

diferentes gêneros-conto, poemas, 

parlendas, trava-línguas… 

 Participação em situações cotidianas 

de leitura e escrita 

 Observação e manuseio de materiais 

impressos: livros, revistas, histórias em 

quadrinhos... 

 

 

(EI01EF01) Reconhecer quando é 

chamado por seu nome e reconhecer os 

nomes de pessoas com quem convive. 

 

(EI01EF01RS-01) Participar de momentos 

de cantiga, reconhecendo seu nome e dos 

colegas. 

 

(EI01EF01RS-02) Reconhecer-se através 

de sua foto, de sua imagem no espelho e 

ao chamar seu nome. 

 

(EI01EF01RS-03) Reconhecer os colegas e 

os adultos referência por meio de 

fotografias e pelo nome. 

 

(EI01EF01RS-04) Reconhecer seus 

pertences pessoais quando 

acompanhados de sua foto ou da foto 

com a escrita de seu nome. 

 

 

 

(EI01EF02) Demonstrar interesse ao ouvir 

a leitura de poemas e a apresentação de 

músicas. 

 

(EI01EF02RS-01) Participar de 

brincadeiras de interação respondendo a 

comandos por meio de gestos, 

movimentos, balbucios, vocalizações. 
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(EI01EF02RS-02) Participar de situações 

de escuta de poemas ou músicas 

imitando o adulto ou seus colegas. 

 

 

(EI01EF03) Demonstrar interesse ao ouvir 

histórias lidas ou contadas, observando 

ilustrações e os movimentos de leitura do 

adulto-leitor (modo de segurar o 

portador e de virar as páginas). 

 

(EI01EF03RS-01) Conhecer um conjunto 

de histórias, ampliando o repertório de 

histórias preferidas, imitando o 

comportamento do adulto ou de seus 

colegas ao explorar livros. 

 

(EI01EF03RS-02) Ampliar o conjunto de 

palavras conhecidas fazendo uso destas 

ao apontar ilustrações nos livros ou, 

ainda, abordar atitudes a serem 

desenvolvidas, como ter prazer ao escutar 

histórias lidas, contadas com fantoches, 

representadas em encenações, escutadas 

em 

áudios. 

 

 

 

(EI01EF04) Reconhecer elementos das 

ilustrações de histórias, apontando-os, a 

pedido do adulto-leitor. 

 

(EI01EF04RS-01) Observar e manusear 

livros com imagens, apontar fotos e 

figuras em livros, nomear os personagens 

ou objetos conhecidos em ilustrações dos 

livros. 

 

(EI01EF04RS-02) Interessar-se por 

ilustrações e imagens dos livros, 

buscando atribuir a elas algum significado 

e expressando-se de diferentes formas ao 

interagir com a 

narrativa. 

 

 

   



 

 

 

 

 

161 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

(EI01EF05) Imitar as variações de 

entonação e gestos realizados pelos 

adultos, ao ler histórias e ao cantar. 

(EI01EF05RS-01) Repetir acalantos, 

cantigas de roda, poesias e parlendas, 

explorando ritmo, sonoridade e a 

conotação das palavras ao escutar 

histórias, contos de repetição e poemas. 

 

 

(EI01EF06) Comunicar-se com outras 

pessoas usando movimentos, gestos, 

balbucios, fala e outras formas de 

expressão. 

 

(EI01EF06RS-01) Expressar-se com “sim” 

ou “não” balançando a cabeça, por meio 

da atenção compartilhada ao olhar para 

mesma coisa que o professor ou colega 

está olhando. 

 

(EI01EF06RS-02) Sinalizar, por meio da 

vocalização, balbucios, gestos, 

movimentos e expressões gráficas algo 

que deseja, além de fazer uso de 

palavras/frases que possam comunicar 

uma ideia, uma intenção, uma 

necessidade. 

 

(EI01EF06RS-03) Expressar-se utilizando 

gestos comuns em sua cultura, como dar 

“tchau” balançando a mão, falar “não” 

mexendo a cabeça ou o dedo indicador, 

brincar com o barco emitindo o som de 

impacto nas águas ou carro imitando som 

de acelerador. 

 

 

 

(EI01EF07) Conhecer e manipular 

materiais impressos e audiovisuais em 

diferentes portadores (livro, revista, gibi, 

jornal, cartaz, CD, tablet etc.). 

 

(EI01EF07RS-01) Interessar-se pela 

exploração de diferentes materiais 

impressos e audiovisuais, solicitando sua 

utilização ou fazendo uso deles em suas 

brincadeiras. 
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(EI01EF07-02) Dançar e cantar quando o 

adulto pegar CD, encenando frente a uma 

filmadora ou buscando sua imagem na 

máquina fotográfica. 

 

 

(EI01EF08) Participar de situações de 

escuta de textos em diferentes gêneros 

textuais (poemas, fábulas, contos, 

receitas, quadrinhos, anúncios etc.). 

 

 

(EI-1EF08RS-01) Divertir-se com a escuta 

de poemas, parlendas e canções, 

histórias, receitas, etc 

 

 

(EI01EF09) Conhecer e manipular 

diferentes instrumentos e suportes de 

escrita. 

 

(EI01EF09RS-01) Participar de situações 

nos espaços de brincadeira, nas paredes 

da sala, nos objetos e materiais que fazem 

parte de seu cotidiano, que envolvam os 

instrumentos e suportes de escrita. 

 

(EI01EF09RS-02) Explorar, no espaço do 

faz de conta, embalagens de produtos de 

supermercado, livros variados: livro 

brinquedo, livro imagem, livros com 

textos, 

CDs e recursos audiovisuais. 

 

 

Bebês 

0 a 3 anos 

Crianças bem pequenas 

1 ano e 7 meses a 

3 anos e 11 meses 

Crianças bem pequenas 

1 ano e 7 meses a 

3 anos e 11 meses 

Crianças bem pequenas 

1 ano e 7 meses a 

3 anos e 11 meses 

Eixo de trabalho: 

LINGUAGEM ORAL E ESCRITA 

Campo de experiência: 

ESCUTA,  FALA, PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

Campo de experiência: 

ESCUTA,  FALA, PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

Campo de experiência: 

ESCUTA,  FALA, PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

 

 Uso da linguagem oral para a 

comunicação. 

 

(EI02EF01) Dialogar com crianças e 

adultos, expressando seus desejos, 

necessidades, sentimentos e opiniões. 

 

(EI02EF01RS-01) Vivenciar momentos 

diários de diálogo, conversa e relatos 

sobre assuntos propostos pelo adulto e 

pelas crianças. 
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 Participar de situações de leitura: 

diferentes gêneros-conto, poemas, 

parlendas, trava-línguas… 

 Participação em situações cotidianas 

de leitura e escrita 

Observação e manuseio de materiais 

impressos: livros, revistas, histórias em 

quadrinhos.... 

 

 

 

(EI02EF01RS-02) Comunicar-se e interagir 

oralmente, ampliando gradualmente seu 

vocabulário para formular perguntas, 

iniciar diálogos e ter atenção para escutar 

o outro. 

 

(EI02EF02) Identificar e criar diferentes 

sons e reconhecer rimas e aliterações em 

cantigas de roda e textos poéticos. 

 

(EI02EF02RS-01) Explorar e criar 

diferentes sonoridades para contar e 

recontar histórias, declamações, rimas, 

parlendas, rodas cantadas, entre outras, 

ampliando o vocabulário, a imaginação e 

a criatividade. 

 

(EI02EF02RS-02) Divertir-se com os sons e 

as rimas ao imitar gestos e entonações 

dos personagens de histórias do 

repertório universal, regional e local. 

 

 

(EI02EF03) Demonstrar interesse e 

atenção ao ouvir a leitura de histórias e 

outros textos, diferenciando escrita de 

ilustrações, e acompanhando, com 

orientação do adulto- -leitor, a direção da 

leitura (de cima para baixo, da esquerda 

para a direita). 

(EI02EF03RS-01) Ouvir a leitura de 

histórias e outros textos, acompanhando, 

com orientação do adulto-leitor, a 

presença dos diferentes índices gráficos 

que compõem a obra (capa, título, autor, 

páginas, texto, ilustração, entre outros). 

 

(EI02EF03RS-02) Demonstrar curiosidade 

e apreciar histórias e contos do folclore 

regional e local, ampliando o repertório e 

reconhecendo a diversidade das culturas. 

 

(EI02EF04) Formular e responder 

perguntas sobre fatos da história narrada, 

identificando cenários, personagens e 

principais acontecimentos. 

(EI02EF04RS-01) Recontar ou dramatizar 

histórias narradas, apoiada em 

ilustrações, cenários e adereços, falando 

sobre características dos personagens e 

cenários. 
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(EI02EF04RS-02)Identificar aspectos da 

estrutura da narrativa, respondendo 

perguntas como “quem?”, “o que?”, 

“quando?”, “como?” e “por quê?”. 

 

 

(EI02EF05)Relatar experiências e fatos 

acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou 

peças teatrais assistidos etc. 

 

(EI02EF05RS-01) Expressar-se oralmente 

em pequenos grupos, trios e duplas, 

compartilhando ideias, observações e 

experiências, incentivada e escutada pelo 

adulto. 

 

(EI02EF05RS-02) Participar de situações 

de conversas, relatando acontecimentos e 

situações significativas e interessando-se 

por escutar relatos de seus colegas. 

 

 

 

(EI02EF06) Criar e contar histórias 

oralmente, com base em imagens ou 

temas sugeridos. 

 

(EI02EF06RS-01) Contar e recontar 

histórias oralmente, utilizando recursos 

de imagens, fantoches, adereços, 

dramatização. 

 

(EI02EF06RS-02) Ampliar a oralidade e o 

vocabulário através da exploração de 

contos, parlendas, rimas, charadas, trava-

línguas, poemas, canções que envolvam a 

cultura regional e local. 

 

 

 

(EI02EF07) Manusear diferentes 

portadores textuais, demonstrando 

reconhecer seus usos sociais.  

 

 

(EI02EF07RS-01) Manusear diferentes 

portadores textuais, associados e 

relevantes aos contextos de brincadeira 

presentes nos espaços da sala referência 

(revistas, jornais, catálogos, encartes, 

cardápios, manuais, livros de receitas, 
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agendas, blocos, calendários, entre 

outros), demonstrando reconhecer seus 

usos sociais. 

 

(EI02EF07RS-02) Visualizar materiais 

escritos presentes nos diferentes espaços 

da escola (cartazes, recados, 

comunicados às famílias, agendas, 

cardápios, entre outros), reconhecendo 

suas diferentes funções sociais. 

 

 

(EI02EF08) Manipular textos e participar 

de situações de escuta para ampliar seu 

contato com diferentes gêneros textuais 

(parlendas, histórias de aventura, tirinhas, 

cartazes de sala, cardápios, notícias etc.) 

 

(EI02EF08RS-01) Ouvir a leitura diária feita 

pelo professor de textos diversos para 

ampliar o contato com diferentes gêneros 

textuais e com o repertório de histórias 

universais, da cultura regional e local. 

 

 

 

(EI02EF09) Manusear diferentes 

instrumentos e suportes de escrita para 

desenhar, traçar letras e outros sinais 

gráficos. 

 

(EI02EF09RS-01)Manusear diferentes 

instrumentos e suportes de escrita, 

associados e relevantes aos contextos de 

brincadeira presentes nos espaços da sala 

referência e de acordo com o interesse 

das crianças (agendas, blocos de 

anotações, calendários, canetas, lápis, 

carimbos, teclados, entre outros), para 

desenhar, traçar letras e outros sinais 

gráficos. 

 

 

 

 

 

(EI02EF09RS-01) Imitar comportamentos 

de escritor, usando desenhos, garatujas, 
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símbolos gráficos e outras formas de 

grafar inventadas pela criança, com a 

intenção de comunicar ideias, 

sentimentos, histórias. 

Etapa Pré-Escolar 

4 a 5 anos 11 meses 

Crianças pequenas 

4 a 5 anos 11 meses 

Crianças pequenas 

4 a 5 anos 11 meses 

Crianças pequenas 

4 a 5 anos 11 meses 

Eixo de trabalho: 

LINGUAGEM ORAL E ESCRITA 

Campo de experiência: 

ESCUTA,  FALA, PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

Campo de experiência: 

ESCUTA,  FALA, PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

Campo de experiência: 

ESCUTA,  FALA, PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

 

Práticas de falar e escutar: 

 

 Uso da linguagem oral para: conversar, 

brincar, comunicar e expressar desejos, 

necessidades, opiniões, ideias, 

preferências e sentimentos 

 Relato de vivências 

 Organização de ideias para perguntas 

e respostas 

 Participação em situações que 

envolvam a necessidade de explicar e 

argumentar suas ideias 

 Reconto de histórias 

 Conhecimento e reprodução oral de 

jogos verbais, trava-língua, parlendas, 

adivinhas, quadrinhas, poemas e 

canções... 

 

 

 

 

 

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e 

sentimentos sobre suas vivências, por 

meio da linguagem oral e escrita (escrita 

espontânea), de fotos, desenhos e outras 

formas de expressão. 

 

(EI03EF01RS-01) Comunicar-se com 

diferentes intenções, em diferentes 

contextos, com diferentes interlocutores, 

respeitando sua vez de falar e escutando 

o outro com atenção. 

 

(EI03EF01RS-02) Valorizar a história da 

cultura local e regional, o vocabulário, as 

comidas, as vestimentas, as danças, as 

festividades típicas. 

 

(EI03EF01TO-01) Ampliar o vocabulário 

oral e escrito apropriando-se de 

expressões locais. 

 

Práticas de leitura: 

 

 Participação nas situações em que os 

adultos lêem textos: contos, poemas, 

 

(EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, 

poemas e canções, criando rimas, 

aliterações e ritmos 

 

(EI03EF02RS-01) Conhecer, explorar e 

recontar parlendas, lendas, cantigas 

folclóricas, cantos, músicas, versos, trovas, 

declamações, trava-línguas de artistas 

 

(EI03EF02TO-01) Declamar poesias, 

versos, parlendas preferidas, fazendo uso 

de ritmo e entonação. 
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notícias de jornal, informativos, 

parlendas, trava-línguas… 

 Participação em situações que as 

crianças leiam (ainda não 

convencional) 

 Reconhecimento do nome dentro do 

conjunto de nomes do grupo 

 -Observação  e manuseio de materiais 

impressos: livros, revistas, histórias em 

quadrinhos ... 

 Valorização da leitura 

regionais para compor e recompor 

produções, canções e melodias de 

diferentes formas, brincadeiras de roda, 

poemas e ditados da cultura local e 

regional. 

 

(EI03EF02RS-02) Declamar poesias, 

parlendas preferidas, fazendo uso de 

ritmo e entonação. 

 

(EI03EF02RS-03) Divertir-se e interessar-

se por brincar com os textos poéticos, 

lendas, parlendas, cantos, entre outros, da 

cultura regional, em suas brincadeiras 

livres com outras crianças. 

 

 

Práticas de escrita: 

 

 Participação do uso da escrita 

necessidade  

 Escrita do próprio nome em situações 

necessárias 

 Produção textual: 

individuais/coletivas/ditados 

oralmente 

 Práticas de escrita de próprio punho, 

utilizando o conhecimento de que 

dispõe (hipóteses) 

 Respeito pela produção própria e 

alheia. 

 

(EI03EF03) Escolher e folhear livros, 

procurando orientar-se por temas e 

ilustrações e tentando identificar palavras 

conhecidas. 

 

(EI03EF03RS-01) Relacionar imagens à 

escrita, levantando hipóteses sobre as 

mesmas, por meio de livros com temas 

voltados aos contos e histórias da cultura 

local e regional. 

 

 
 

 

(EI03EF04) Recontar histórias ouvidas e 

planejar coletivamente roteiros de vídeos 

e de encenações, definindo os contextos, 

os personagens, a estrutura da história 

 

(EI03EF04RS-01) Recontar histórias 

ouvidas e planejar coletivamente formas 

diferenciadas de apresentar a mesma 

utilizando diversos recursos tecnológicos. 
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(EI03EF04RS-02) Identificar personagens, 

cenários, trama, sequência cronológica, 

ação e intenção dos personagens. 

 

 

(EI03EF05) Recontar histórias  

ouvidas para produção de reconto 

escrito, tendo o professor como escriba. 

 

(EI03EF05RS-01) Recontar coletivamente 

história ouvida, reinventando os finais de 

histórias, tendo o professor como escriba. 

 

(EI03EF05RS-02) Compreender que a 

escrita representa a fala. 

 

(EI03EF05RS-03) Participar de situações 

coletivas de criação ou reconto de 

histórias. 

 

 

(EI03EF05TO-01) Expressar-se através da 

escrita espontânea. 

 

(EI03EF06) Produzir suas próprias 

histórias orais e escritas (escrita 

espontânea), em situações com função 

social significativa. 

 

(EI03EF06RS-01) Expressar vivências a 

partir de pesquisas, junto a família, de 

histórias regionais, relatando de forma 

oral ou através de desenhos. 

 

(EI03EF06RS-02) Produzir as próprias 

histórias, a partir de histórias e lendas 

contadas. 

 

 

 

 

 

(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre 

gêneros textuais veiculados em 

portadores conhecidos, recorrendo a 

estratégias de observação gráfica e/ou de 

leitura. 

 

(EI03EF07RS-01) Levantar hipóteses em 

relação à linguagem escrita, realizando 

registros de palavras por meio de escrita 

espontânea. 
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(EI03EF07RS-02) Interessar-se pela escuta 

da leitura de diferentes gêneros textuais. 

 

 

(EI03EF08) Selecionar livros e textos  de 

gêneros conhecidos para a leitura de um 

adulto e/ou  para sua própria leitura 

(partindo de seu repertório sobre esses 

textos, como a recuperação pela 

memória, pela leitura das ilustrações etc.). 

 

(EI03EF08RS-01) Identificar um livro pela 

leitura do título. 

 

(EI03EF08RS-02) Apresentar uma história, 

mostrando a capa do livro, o título e o 

nome do autor. 

 

(EI03EF08RS-03) Identificar portadores e 

gêneros textuais que sejam típicos da 

cultura local e regional. 

 

 

 

(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação 

à linguagem escrita, realizando registros 

de palavras e textos, por meio de escrita 

espontânea. 

 

(EI03EF09RS-01) Levantar hipóteses em 

relação linguagem escrita por meio da 

escrita espontânea. 

 

(EI03EF09RS-02) Compreender que textos 

como lista de compras, cardápio, carta, 

recado, receita, etc. tem uma função 

social. 

 

(EI03EF09RS-03) Reconhecer letras do seu 

nome e dos colegas, escrevendo 

espontaneamente. 

 

 

 

(EI03EF09RS-04) Apreciar e conhecer a 

biografia e obras de artistas da cultura 

local e regional. 
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Etapa Pré-Escolar 

4 a 5 anos 11 meses 

Crianças pequenas 

4 a 5 anos 11 meses 

Crianças pequenas 

4 a 5 anos 11 meses 

Crianças pequenas 

4 a 5 anos 11 meses 

Eixo de trabalho: 

LINGUAGEM ORAL E ESCRITA 

Campo de experiência: 

ESCUTA,  FALA, PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

Campo de experiência: 

ESCUTA,  FALA, PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

Campo de experiência: 

ESCUTA,  FALA, PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

 

Práticas de falar e escutar: 

 

 Uso da linguagem oral para: conversar, 

brincar, comunicar e expressar desejos, 

necessidades, opiniões, ideias, 

preferências e sentimentos 

 Relato de vivências 

 Organização de ideias para perguntas 

e respostas 

 Participação em situações que 

envolvam a necessidade de explicar e 

argumentar suas ideias 

 Reconto de histórias 

 Conhecimento e reprodução oral de 

jogos verbais, trava-língua, parlendas, 

adivinhas, quadrinhas, poemas e 

canções... 

 

 

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e 

sentimentos sobre suas vivências, por 

meio da linguagem oral e escrita (escrita 

espontânea), de fotos, desenhos e outras 

formas de expressão. 

 

 

(EI03EF01RS-01) Comunicar-se com 

diferentes intenções, em diferentes 

contextos, com diferentes interlocutores, 

respeitando sua vez de falar e escutando 

o outro com atenção. 

 

(EI03EF01RS-02) Valorizar a história da 

cultura local e regional, o vocabulário, as 

comidas, as vestimentas, as danças, as 

festividades típicas. 

 

(EI03EF01TO-01) Ampliar o vocabulário 

oral e escrito apropriando-se de 

expressões locais. 

 

Práticas de leitura: 

 

 Participação nas situações em que os 

adultos lêem textos: contos, poemas, 

notícias de jornal, informativos, 

parlendas, trava-línguas… 

 Participação em situações que as 

crianças leiam (ainda não 

convencional) 

 Reconhecimento do nome dentro do 

conjunto de nomes do grupo 

 

(EI03EF02) Inventar brincadeiras cantadas, 

poemas e canções, criando rimas, 

aliterações e ritmos 

 

(EI03EF02RS-01) Conhecer, explorar e 

recontar parlendas, lendas, cantigas 

folclóricas, cantos, músicas, versos, trovas, 

declamações, trava-línguas de artistas 

regionais para compor e recompor 

produções, canções e melodias de 

diferentes formas, brincadeiras de roda, 

poemas e ditados da cultura local e 

regional. 

 

 

(EI03EF02TO-01) Declamar poesias, 

versos, parlendas preferidas, fazendo uso 

de ritmo e entonação. 
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 Observação  e manuseio de materiais 

impressos: livros, revistas, histórias em 

quadrinhos ... 

 Valorização da leitura 

(EI03EF02RS-02) Declamar poesias, 

parlendas preferidas, fazendo uso de 

ritmo e entonação. 

 

(EI03EF02RS-03) Divertir-se e interessar-

se por brincar com os textos poéticos, 

lendas, parlendas, cantos, entre outros, da 

cultura regional, em suas brincadeiras 

livres com outras crianças. 

 

 

Práticas de escrita: 

 

 Participação do uso da escrita 

necessidade  

 Escrita do próprio nome em situações 

necessárias 

 Produção textual: 

individuais/coletivas/ditados 

oralmente 

 Práticas de escrita de próprio punho, 

utilizando o conhecimento de que 

dispõe (hipóteses) 

 Respeito pela produção própria e 

alheia. 

 

 

(EI03EF03) Escolher e folhear livros, 

procurando orientar-se por temas e 

ilustrações e tentando identificar palavras 

conhecidas. 

 

(EI03EF03RS-01) Relacionar imagens à 

escrita, levantando hipóteses sobre as 

mesmas, por meio de livros com temas 

voltados aos contos e histórias da cultura 

local e regional. 

 

 

(EI03EF04) Recontar histórias ouvidas e 

planejar coletivamente roteiros de vídeos 

e de encenações, definindo os contextos, 

os personagens, a estrutura da história 

 

(EI03EF04RS-01) Recontar histórias 

ouvidas e planejar coletivamente formas 

diferenciadas de apresentar a mesma 

utilizando diversos recursos tecnológicos. 

 

(EI03EF04RS-02) Identificar personagens, 

cenários, trama, sequência cronológica, 

ação e intenção dos personagens. 

 

 

 

(EI03EF05) Recontar histórias  

ouvidas para produção de reconto 

escrito, tendo o professor como escriba. 

 

(EI03EF05RS-01) Recontar coletivamente 

história ouvida, reinventando os finais de 

histórias, tendo o professor como escriba. 

 

(EI03EF05RS-02) Compreender que a 

escrita representa a fala. 

 

 

(EI03EF05TO-01) Expressar-se através da 

escrita espontânea. 
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(EI03EF05RS-03) Participar de situações 

coletivas de criação ou reconto de 

histórias 

 

 

(EI03EF06) Produzir suas próprias 

histórias orais e escritas (escrita 

espontânea), em situações com função 

social significativa. 

 

(EI03EF06RS-01) Expressar vivências a 

partir de pesquisas, junto a família, de 

histórias regionais, relatando de forma 

oral ou através de desenhos. 

 

(EI03EF06RS-02) Produzir as próprias 

histórias, a partir de histórias e lendas 

contadas. 

 

 

 

(EI03EF07) Levantar hipóteses sobre 

gêneros textuais veiculados em 

portadores conhecidos, recorrendo a 

estratégias de observação gráfica e/ou de 

leitura. 

 

(EI03EF07RS-01) Levantar hipóteses em 

relação à linguagem escrita, realizando 

registros de palavras por meio de escrita 

espontânea. 

 

(EI03EF07RS-02) Interessar-se pela escuta 

da leitura de diferentes gêneros textuais. 

 

 

 

(EI03EF08) Selecionar livros e textos  de 

gêneros conhecidos para a leitura de um 

adulto e/ou  para sua própria leitura 

(partindo de seu repertório sobre esses 

textos, como a recuperação pela 

memória, pela leitura das ilustrações etc.). 

 

(EI03EF08RS-01) Identificar um livro pela 

leitura do título. 

 

(EI03EF08RS-02) Apresentar uma história, 

mostrando a capa do livro, o título e o 

nome do autor. 

 

(EI03EF08RS-03) Identificar portadores e 

gêneros textuais que sejam típicos da 

cultura local e regional. 
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(EI03EF09) Levantar hipóteses em relação 

à linguagem escrita, realizando registros 

de palavras e textos, por meio de escrita 

espontânea. 

(EI03EF09RS-01) Levantar hipóteses em 

relação linguagem escrita por meio da 

escrita espontânea. 

 

(EI03EF09RS-02) Compreender que textos 

como lista de compras, cardápio, carta, 

recado, receita, etc. tem uma função 

social. 

 

(EI03EF09RS-03) Reconhecer letras do seu 

nome e dos colegas, escrevendo 

espontaneamente. 

 

(EI03EF09RS-04) Apreciar e conhecer a 

biografia e obras de artistas da cultura 

local e regional. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGENS E DESENVOLVIMENTO 

3. “ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES” 

DIRETRIZES CURRICULARES ED. 

INFANTIL 
BNCC REFERENCIAL CURRICULAR GAÚCHO 

DOCUMENTO ORIENTADOR DE 

TERRITÓRIO 
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Bebês 

0 a 3 anos 

Bebês 

0 a 1 ano e 6 meses 

Bebês 

0 a 1 ano e 6 meses 

Bebês 

0 a 1 ano e 6 meses 

Eixo de Trabalho: 

NATUREZA, SOCIEDADE E MATEMÁTICA 

Campo de experiência: 

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

Campo de experiência: 

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

Campo de experiência: 

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

 

 Histórias, brincadeiras, jogos e canções 

que digam respeito às tradições 

culturais de sua comunidade e de 

outros grupos. 

 Exploração de objetos, de sua 

propriedade e de relações simples de 

causa e efeito. 

 Contato com pequenos animais e 

plantas. 

 Conhecimento do próprio corpo: 

habilidades físicas, motoras e 

perceptivas. 

 Contagem Oral, de noções de 

qualidade, de tempo e de espaços em 

jogos, brincadeiras e músicas junto 

com o professor e nos diversos 

contextos nos quais as crianças 

reconheçam essa utilização como 

necessária. 

 Manipulação e exploração de objetos 

e brinquedos, em situações 

organizadas de forma e existirem 

quantidades individuais suficientes 

para que cada criança possa descobrir 

as características e propriedades 

principais e suas possibilidades 

associativas: empilhar, rolar, 

transvasar, encaixar etc. 

 

 

(EI01ET01) Explorar e descobrir as 

propriedades de objetos e materiais 

(odor, cor, sabor, temperatura). 

 

(EI01ET01RS-01) Explorar e descobrir as 

propriedades de objetos e materiais de 

diferentes texturas, odores, cores, sabores 

e temperaturas. 

 

(EI01ET01RS-02) Manipular materiais 

diversos, estruturados e não estruturados, 

para comparar as 

diferenças e semelhanças entre eles. 

 

 

(EI01ET02) Explorar relações de causa e 

efeito (transbordar, tingir, misturar, mover 

e remover etc.) na interação com o 

mundo físico. 

 

(EI01ET02RS-01) Demonstrar interesse e 

curiosidade ao vivenciar situações de 

contato com a natureza (luz solar, chuva, 

vento, correnteza) e com diferentes 

materiais. 

 

(EI01ET02TO-01) Demonstrar interesse, 

expressar sentimentos e curiosidade ao 

vivenciar situações de contato com a 

natureza (luz solar, chuva, vento, 

correnteza) e sensações  

 

(EI01ET02TO-02) Envolver as famílias em 

propostas que envolvam contato direto 

com a natureza. 

 

 

(EI01ET03) Explorar o ambiente pela ação 

e observação, manipulando, 

experimentando e fazendo descobertas. 

 

(EI01ET03RS-01) Descobrir, por meio dos 

seus sentidos, os seres vivos próximos ao 

entorno que lhes atraem. 

 

(EI01ET03RS-02) Participar de 

brincadeiras com areia, com água, com 

grama, apreciando e manifestando 

curiosidade 

 

(EI01ET03TO-01) Observar insetos e 

pequenos animais que possam estar no 

ambiente escolar (pássaros, borboletas, 

formigas, lagartas) 
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frente aos elementos da natureza, se 

entretendo com eles. 

 

 

(EI01ET04) Manipular, experimentar, 

arrumar e explorar o espaço por meio de 

experiências de deslocamentos de si e 

dos objetos 

 

(EI01ET04RS-01) Acompanhar com os 

olhos os movimentos dos materiais, 

usando o corpo para explorar o espaço, 

virando-se para diferentes lados ou 

rastejando-se. 

 

(EI01ET04RS-02) Resolver problemas 

espaciais que envolvam obstáculos 

passando por cima, ao lado ou 

removendo-os, ou persistir em alcançar 

um brinquedo desejado. 

 

 

 

(EI01ET05) Manipular materiais diversos e 

variados para comparar as diferenças e 

semelhanças entre eles. 

 

(EI01ET05RS-01) Agir sobre os materiais 

repetidas vezes, experimentando gostos, 

texturas, sabores, odores, sons e tendo 

oportunidades de realizar comparações 

simples entre eles. 

 

(EI01ET05RS-02) Brincar individualmente, 

em pares, trios ou pequenos grupos, com 

objetos variados, como os que produzem 

sons, refletem, ampliam, iluminam, e que 

possam ser encaixados, desmontados, 

enchidos e esvaziados, divertindo-se ao 

identificar características e reconhecer 

algumas semelhanças e diferenças. 

 

 

 

(EI01ET06) Vivenciar diferentes ritmos, 

velocidades e fluxos nas interações e 

 

(EI01ET06RS-01) Participar de 

brincadeiras que envolvam o canto, o 

movimento, divertindo-se com a 

 

(EI01ET06TO-01) Movimentar-se 

livremente por espaços amplos, áreas 
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brincadeiras (em danças, balanços, 

escorregadores etc.). 

exploração de seu corpo e a percepção 

rítmica. 

(EI01ET06RS-02) Interagir nas 

brincadeiras cantadas e dançadas, 

buscando corresponder seus gestos aos 

versos 

da canção, ajustando seus movimentos 

ao ritmo. 

 

internas e externas da escola explorando 

movimentos corporais livres. 

Bebês 

0 a 3 anos 

Crianças bem pequenas 

1 ano e 7 meses a 

3 anos e 11 meses 

Crianças bem pequenas 

1 ano e 7 meses a 

3 anos e 11 meses 

Crianças bem pequenas 

1 ano e 7 meses a 

3 anos e 11 meses 

Eixo de Trabalho: 

NATUREZA, SOCIEDADE E MATEMÁTICA 

Campo de experiência: 

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

Campo de experiência: 

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

Campo de experiência: 

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

 

 Histórias, brincadeiras, jogos e canções 

que digam respeito às tradições 

culturais de sua comunidade e de 

outros grupos. 

 Exploração de objetos, de sua 

propriedade e de relações simples de 

causa e efeito. 

 Contato com pequenos animais e 

plantas. 

 Conhecimento do próprio corpo: 

habilidades físicas, motoras e 

perceptivas. 

 Contagem Oral, de noções de 

qualidade, de tempo e de espaços em 

jogos, brincadeiras e músicas junto 

com o professor e nos diversos 

contextos nos quais as crianças 

 

(EI02ET01) Explorar e descrever 

semelhanças e diferenças entre as 

características e propriedades dos objetos 

(textura, massa, tamanho) 

 

(EI02ET01RS-01) Observar e nomear 

características de objetos e materiais 

presentes no cotidiano. 

 

(EI02ET01RS-02) Mostrar curiosidade em 

explorar os diversos materiais, suas 

características, semelhanças e diferenças, 

por meio da investigação e da brincadeira 

com água, terra, plantas, tintas, objetos 

diversos, entre outros. 

 

 

(EI02ET01TO-01) Manusear cesto de 

jogos heurísticos, estimulando a empilhar, 

equilibrar, enfiar, rolar, coletar e barulhar. 

 

(EI02ET02) Observar, relatar e descrever 

incidentes do cotidiano e fenômenos 

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

 

(EI02ET02RS-01) Observar, apreciar e 

relatar os fenômenos naturais, nas 

diferentes estações do ano, por meio de 

passeios ao ar livre e em contato com a 

natureza. 

 

 

(EI02ET02TO-01) Brincar ao ar livre, 

explorando árvores e elementos naturais.  

 

(EI02ET02TO-02) Brincar em diferentes 

espaços que permitam o encontro com 

areia, mar, rochas, falésias. 
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reconheçam essa utilização como 

necessária. 

 Manipulação e exploração de objetos e 

brinquedos, em situações organizadas 

de forma e existirem quantidades 

individuais suficientes para que cada 

criança possa descobrir as 

características e propriedades 

principais e suas possibilidades 

associativas: empilhar, rolar, transvasar, 

encaixar etc. 

 

(EI02ET02RS-02) Brincar ao ar livre, em 

contato com elementos naturais, 

diariamente, e por um tempo significativo. 

 

 

(EI02ET03) Compartilhar, com outras 

crianças, situações de cuidado de plantas 

e animais nos espaços da instituição e fora 

dela. 

 

(EI02ET03RS-01) Plantar, cuidar, ver 

crescer, colher, observar e admirar o ciclo 

de vida de plantas diversas (árvores 

frutíferas nativas e exóticas, legumes, 

hortaliças, flores, chás, ervas), nos espaços 

da escola e no seu entorno. 

 

(EI02ET03RS-02) Apreciar e explorar as 

diferentes sensações do contato com 

elementos naturais, como cheiros, gostos, 

sons, texturas, temperaturas. 

 

(EI02ET03RS-03) Subir e brincar em 

árvores presentes no pátio da escola, em 

parques, praças e outros espaços da 

comunidade local. 

 

(EI02ET03RS-04) Observar, identificar e 

relatar semelhanças e diferenças entre 

seres vivos e outros elementos e materiais 

de seu meio. 

 

 

(EI02ET03TO-01) Proporcionar às crianças 

práticas de plantio em espaço adequado 

dentro do ambiente escolar. 

 

(EI02ET03TO-02) Conhecer, observar  e 

degustar dos frutos e nossa região, como 

o maracujá e a pitaya.  

 

(EI02ET03TO-03) Promover ações/hábitos 

cotidianas de sustentabilidade. 

 

(EI02ET03TO-04) Observar, identificar e 

relatar semelhanças e diferenças entre 

seres vivos/ecossistema locais e outros 

elementos e materiais de seu meio. 

 

(EI02ET04) Identificar relações espaciais 

(dentro e fora, em cima, embaixo, acima, 

abaixo, entre e do lado) e temporais 

(antes, durante e depois). 

 

(EI02ET04RS-01) Explorar e narrar as 

ações e movimentos realizados no espaço 

e no tempo e nomear as relações 

espaciais e temporais que vivenciam no 

cotidiano. 

 

 

(EI02ET04TO-01) Participar da 

organização de festividades, 

comemorações e passagens significativas 

do tempo, da cultura regional e local, 

como o Balonismo, Aniversário de Torres 

e visitação ao Museu Público 
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(EI02ET04RS-02) Identificar pontos de 

referência para situar-se e deslocar-se nos 

espaços da escola e do seu meio. 

 

(EI0EET04RS-03)Participar da organização 

de festividades e comemorações e 

passagens significativas do tempo, da 

cultura regional e local, dos grupos 

familiares e da comunidade escolar. 

 

 

(EI02ET05) Classificar objetos, 

considerando determinado atributo 

(tamanho, peso, cor, forma etc.). 

 

(EI02ET05RS-01) Criar e brincar com 

coleções de objetos e materiais diversos, 

naturais e industrializados, explorando e 

nomeando quantidades, semelhanças, 

diferenças e seus atributos (tamanho, 

peso, cor, forma, entre outros). 

 

(EI02ET05RS-02) Quantificar, classificar, 

medir e ordenar materiais diversos, por 

meio do jogo heurístico (bandejas de 

experimentação). 

 

 

(EI02ET05TO-01) Criar e brincar com 

coleções de objetos e materiais 

estruturados, não estruturados e, naturais  

visando materiais da cultura local, fibras 

da palha de milho e folhas de bananeira. 

 

(EI02ET05TO-02) Explorar e nomear 

materiais e suas quantidades, 

semelhanças, diferenças e suas 

características (tamanho, peso, cor, forma, 

entre outros). 

 

(EI02ET06) Utilizar conceitos básicos de 

tempo (agora, antes, durante, depois, 

ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, 

depressa, devagar). 

 

(EI02ET06RS-01) Explorar e utilizar 

conceitos básicos de tempo através de 

movimentos corporais, brincadeiras, 

histórias, deslocamentos nos espaços da 

escola e nos diferentes momentos da 

jornada diária. 

 

 

 

 

(EI02ET06RS-02) Vivenciar, na jornada 

diária, momentos e atividades coletivas e 

 

(EI02ET06TO-01) Participar de saídas de 

campo para conhecer percursos da cidade 

e também alguns pontos locais e culturais. 
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individuais, dirigidas pelo adulto e de 

escolha das crianças, de movimento e de 

repouso, a partir de suas necessidades. 

 

(EI02ET06RS-03) Brincar nos espaços 

externos, explorando diversos 

movimentos corporais e experimentando 

diferentes níveis de velocidade (correr, 

caminhar, saltar, escorregar, rolar, subir, 

descer). 

 

 

(EI02ET07) Contar oralmente objetos, 

pessoas, livros etc., em contextos diversos. 

 

(EI02ET07RS-01) Participar da 

organização e da distribuição de materiais 

e objetos que fazem parte do cotidiano, 

quantificando-os oralmente (utensílios de 

alimentação, brinquedos, objetos de uso 

pessoal e coletivo). 

 

(EI02ET07RS-02) Identificar quantidades e 

contar oralmente através de canções, 

histórias, jogos e brincadeiras. 

 

(EI02ET07RS-03) Manusear objetos e 

materiais inseridos nos contextos reais e 

de brincadeira que contenham números, 

como no seu calçado, no telefone e nas 

brincadeiras de faz-de-conta, em que faça 

uso de calculadora, régua, fita métrica, 

teclado de computador, entre outros. 

 

 

 

 

(EI02ET08) Registrar com números a 

quantidade de crianças (meninas e 

meninos, presentes e ausentes) e a 

 

(EI02ET08RS-02)Jogar e participar de 

brincadeiras que envolvam a contagem e 

que apresentem números escritos, como 

 

(EI02ET08TO-01) Incentivar práticas 

esportivas de diferentes modalidades 

com ênfase nos esportes locais. 
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quantidade de objetos da mesma 

natureza (bonecas, bolas, livros etc.) 

jogos de trilha, de tabuleiro, de ordenar 

peças, de rodas cantadas, de amarelinha, 

entre outros. 

 

Etapa Pré-Escolar 

4 a 5 anos 11 meses 

Crianças pequenas 

4 a 5 anos 11 meses 

Crianças pequenas 

4 a 5 anos 11 meses 

Crianças pequenas 

4 a 5 anos 11 meses 

Eixo de Trabalho: 

NATUREZA, SOCIEDADE E MATEMÁTICA 

Campo de experiência: 

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

Campo de experiência: 

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

Campo de experiência: 

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

 

Bloco 1 - Organização dos grupos e seu 

modo de ser, viver e trabalhar: 

 

 Participação de atividades que 

envolvam histórias brincadeiras, jogos 

e canções que digam respeito às 

tradições culturais de sua comunidade 

e de outras; 

 Conhecimento de modos de ser, viver 

e trabalhar de alguns grupos sociais do 

presente e do passado; 

 Identificação de alguns papéis sociais 

existentes em seus grupos de convívio, 

dentro e fora da instituição; 

 Valorização do patrimônio cultural do 

seu grupo social e interesse por 

conhecer diferentes formas de 

expressão cultural. 

 

 

 

 

(EI03ET01) Estabelecer relações de 

comparação entre objetos, observando 

suas propriedades. 

 

(EI03ET01RS-01) Estabelecer relações de 

comparação entre objetos da cultura local 

e regional, observando suas propriedades 

e comparando com objetos das demais 

culturas. 

 

 

Bloco 2 - Os lugares e suas paisagens: 

 

 Observação da paisagem local (rios, 

vegetação, construções, florestas, 

 

(EI03ET02) Observar e descrever 

mudanças em diferentes materiais, 

resultantes de ações sobre eles, em 

 

(EI03ET02RS-02) Participar de diversas 

situações de exploração de objetos, 

materiais e fenômenos 

 

(EI03ET02TO-01) Explorar e criar coleções 

(tampas, figuras, formas) comparando 

quantidades, tamanhos e cores. 
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campos, dunas, açudes, mar, 

montanhas...); 

 Utilização, com ajuda dos adultos, de 

fotos, relatos e outros registros para 

observação de mudanças ocorridas 

nas paisagens ao longo do tempo; 

 Valorização de atitudes de 

manutenção e preservação dos 

espaços coletivos e do meio ambiente 

 

experimentos envolvendo fenômenos 

naturais e artificiais. 

 

Bloco 3 - Objetos e processos de 

transformação:  

 

 Participação em atividades que 

envolvam processos de confecção  de 

objetos; 

 Reconhecimento de algumas 

características de objetos produzidos 

em diferentes épocas e por diferentes 

grupos sociais; 

 Conhecimento de algumas 

propriedades dos objetos: refletir, 

ampliar ou inverter as imagens, 

produzir, transmitir ou ampliar sons, 

propriedades ferromagnéticas etc...; 

 Cuidados no uso dos objetos do 

cotidiano, relacionados à segurança e 

prevenção de acidentes, e à sua 

conservação 

 

 

 

(EI03ET03) Identificar e selecionar fontes 

de informações, para responder a 

questões sobre a natureza, seus 

fenômenos, sua conservação. 

 

(EI03ET03RS-01) Perceber as mudanças 

climáticas e suas diferenças nas quatro 

estações do ano, comparando 

características da região onde vive com as 

demais regiões do Estado, observando 

suas semelhanças e diferenças. 

 

(EI03ET03RS-02) 

Realizar experiências como a da chuva, 

utilizando um vidro suspenso e uma 

chaleira, pequenos terrários e observar 

como ele se desenvolve. 

 

(EI03ET03RS-03) Passear pelos arredores 

da escola e observar o relevo, expandir 

para observações de mapas, confeccionar 

maquetes para demonstrar depressões, 

planaltos, planícies, etc. 

 

 

Bloco 4 - Os seres vivos: 

 

 

(EI03ET04) Registrar observações, 

manipulações e medidas, usando 

múltiplas linguagens (desenho, registro 

 

(EI03ET04RS-01) Registrar observações, 

manipulações e medidas, usando 

múltiplas linguagens (desenho, registro 
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 Relações entre diferentes espécies de 

seres vivos, suas características e 

necessidades vitais; 

 Cuidados básicos  de pequenos 

animais  e vegetais por meio de sua 

criação e cultivo; 

 Espécie da fauna e da flora brasileira e 

mundial; 

 Preservação da vida e do ambiente; 

 Valorização ávida- cuidados prestados 

a animais e plantas; 

 Cuidados com o corpo: saúde e 

prevenção de acidentes; 

 Saúde e bem estar individual e 

coletivo. 

 

por números ou escrita espontânea), em 

diferentes suportes. 

por números ou escrita espontânea), 

utilizando tabelas, gráficos, cartazes, 

medidas em receitas, desenhos. 

 

Bloco 5 - Os fenômenos da natureza: 

 

 Estabelecimento de relações entre os 

fenômenos da natureza de diferentes 

regiões (relevo, rios, chuvas, secas etc.) 

e as formas de vida dos grupos sociais 

que ali vivem; 

 Participação em diferentes atividades 

envolvendo a observação e a pesquisa 

sobre a ação de luz, som, forças e 

movimento. 

 

 

 

 

 

 

(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de 

acordo com suas semelhanças e 

diferenças. 

 

 

(EI03ET05RS-01) Reconhecer e classificar 

os objetos da cultura local e regional. 

 

 

MATEMÁTICA 

 

 

(EI03ET06) Relatar fatos importantes 

sobre seu nascimento e desenvolvimento, 

 

(EI03ET06RS-01) Reconhecer sua 

identidade, seu nome, através de uma 
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Bloco 1 - Números e sistemas de 

numeração: 

 

 Contagem oral nas brincadeiras e em 

situações nas quais as crianças 

reconheçam sua necessidade. 

 Noções simples de cálculo mental 

como ferramenta para resolver 

problemas. 

 Comunicação de quantidades, 

utilizando a linguagem oral, a notação 

numérica e/ou registro não 

convencionais. 

 Identificação da posição de um objeto 

ou número numa série, explicitando a 

noção de sucessor e antecessor. 

 Identificação dos números nos 

diferentes contextos em que se 

encontram. 

 Comparação de escritas numéricas, 

identificando algumas regularidades. 

 

a história dos seus familiares e da sua 

comunidade. 

linha do tempo confeccionada com fotos 

do nascimento até a idade atual. 

 

(EI03ET06RS-02) Identificar através de 

cenários (fotos, cenas, imagens), 

características da cultura local e regional 

como: comidas, jogos, vestuário, 

linguagem, crenças populares, bebidas, 

entre outras. 

 

(EI03ET06RS-03) Criar a sua árvore 

genealógica com a ajuda dos familiares 

contando sua história de vida. 

 

Bloco 2 - Grandezas e medidas: 

 

 Exploração de diferentes 

procedimentos para comparar 

grandezas. 

 Introdução às noções de medidas de 

comprimento, peso, volume e tempo, 

pela utilização de unidades 

convencionais e não convencionais. 

 Marcação do tempo por meio de 

calendário. 

 

(EI03ET07) Relacionar números às suas 

respectivas quantidades e identificar o 

antes, o depois e o entre em uma 

sequência. 

 

(EI03ET07RS-01) Relacionar números às 

suas respectivas quantidades e identificar 

o antes, o depois e o entre em uma 

sequência de forma oral. 
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 Experiências com dinheiro em 

brincadeiras ou em situações de 

interesse das crianças. 

 

 

Bloco 3 - Espaço e forma: 

 

 Explicação e/ou representação da 

posição de pessoas e objetos, 

utilizando vocabulário pertinente nos 

jogos, nas brincadeiras e nas diversas 

situações nas quais as crianças 

considerarem necessário essa ação. 

 Exploração e identificação de 

propriedades geométricas de objetos 

e figuras, como formas, tipos de 

contornos, bidimensionalidade, 

tridimensionalidade, faces planas, 

lados, retos etc. 

 Identificação de pontos de referência 

para situar-se e deslocar-se no espaço. 

 Descrição e representação de 

pequenos percursos e trajetos 

observando pontos de referência. 

 

 

(EI03ET08) Expressar medidas (peso, 

altura etc.), construindo gráficos básicos. 

 

(EI03ET08RS-01) Expressar medidas (peso, 

altura, etc.) de forma prática, coletiva e 

lúdica (gráficos básicos). 

 

(EI03ET08RS-02) Compreender, analisar, 

descrever, vivenciar e relacionar situações 

de trajeto, percurso e localização no 

espaço físico externo. 

 

(EI03ET08TO-01) Compreender, analisar, 

descrever, vivenciar e relacionar situações 

de trajeto, percurso e localização no 

espaço físico externo, através de saídas de 

campo e utilização de mapas locais, e 

mapas via satélite (Google Maps.) 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

4. CAMPO DE EXPERIÊNCIAS  “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS” 
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DIRETRIZES CURRICULARES DA ED. 

INFANTIL 
BNCC REFERENCIAL CURRICULAR GAÚCHO 

DOCUMENTO ORIENTADOR DE 

TERRITÓRIO 

Bebê 

0 a 3 anos 

Bebês 

0 a 1 ano e 6 meses 

Bebês 

0 a 1 ano e 6 meses 

Bebês 

0 a 1 ano e 6 meses 

Eixo de trabalho: 

ARTES VISUAIS E MÚSICA 

Campo de experiência: 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

Campo de experiência: 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

Campo de experiência: 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 

 Exploração e manipulação de 

diferentes materiais 

 Exploração e reconhecimento de 

diferentes movimentos gestuais 

 Produção de marcas gráficas 

 Cuidado : próprio corpo, colegas, 

materiais, espaços, organização... 

 Apreciação dos materiais produzidos –  

 

 

(EI01TS01)Explorar sons produzidos com 

o próprio corpo e com objetos do 

ambiente. 

 

(EI01TS01RS-01) Explorar os elementos da 

natureza e os espaços externos da escola 

descobrindo as cores, as formas, os 

cheiros e os sons produzidos pelo próprio 

corpo, pela voz e pelos diferentes 

materiais. 

 

(EI01TS01RS-02) Explorar o corpo e as 

diferentes fontes sonoras cotidianas e 

materialidades regionais gaúchas na 

vivência e participação em brincadeiras da 

música tradicional da infância local, 

regional e nacional, além da declamação 

e récita de canções e melodias típicas das 

culturas locais. 

 

 

(EI01TS01TO-01) Explorar diferentes  

materiais naturais locais como por 

exemplo fibras de palha de milho e folha 

de bananeira.  

 

(EI01TS01TO-02)  Realizar marcas gráficas 

com tintas coloridas produzidas através 

de elementos naturais locais, como butiá, 

goiaba, jambolão. 

 

ARTE 

 

 Observação e identificação da imagens  

diversas 

 Comunicação e expressão: fazer 

musical- exploração de diferentes 

tipos de sons: voz, corpo, e entorno, 

materiais… 

 Apreciação musical: audição e 

interação com músicas diversas: 

canções e movimentos corporais 

 

(EI01TS02) Traçar marcas gráficas, em 

diferentes suportes, usando instrumentos 

riscantes e tintas. 

 

(EI01TS02RS-01) Realizar marcas gráficas 

com o próprio corpo ao lambuzar-se, 

tocar e experimentar, utilizando 

elementos como folhas, sementes, flores, 

terras de diferentes cores, texturas, 

densidades, formatos, 

modelagens. 

 

 

(EI01TS02T0-01) Observar projeção de 

sombras de objetos  e também de 

movimentos do próprio corpo, em 

brincadeiras nas áreas internas e externas, 

com recursos naturais ou 

intencionalizados. 

 

(EI01TS03) Explorar diferentes fontes 

sonoras e materiais para acompanhar 

 

(EI01TS03RS-01) Participar de situações 

que convidem a criar sons com o próprio 

 

(EI01TS03TO-01) Aguçar a audição com 

diferentes sons da natureza, fauna e flora. 
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 brincadeiras cantadas, canções, músicas e 

melodias. 

corpo ou objetos/ instrumentos ao 

escutar, interpretar, compor e improvisar 

músicas, experimentando a diversidade 

de estilos musicais e suas características 

na especificidade das brincadeiras 

cantadas típicas de sua localidade, estado 

e país, expressando, interpretando, 

imitando e criando gestos. 

 

(EI01TS03RS-02) Acompanhar o ritmo de 

músicas diversas ou apreciar brincadeiras 

cantadas, participando, imitando e 

criando gestos, explorando movimentos, 

fontes sonoras e 

materiais. 

 

Bebês 

0 a 3 anos 

Crianças bem pequenas 

1 ano e 7 meses a 

3 anos e 11 meses 

Crianças bem pequenas 

1 ano e 7 meses a 

3 anos e 11 meses 

Crianças bem pequenas 

1 ano e 7 meses a 

3 anos e 11 meses 

Eixo de trabalho: 

ARTES VISUAIS E MÚSICA 

Campo de experiência: 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

Campo de experiência: 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

Campo de experiência: 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 

 Exploração e manipulação de 

diferentes materiais 

 Exploração e reconhecimento de 

diferentes movimentos gestuais 

 Produção de marcas gráficas 

 Cuidado : próprio corpo, colegas, 

materiais, espaços, organização... 

 Apreciação dos materiais produzidos –  

 

 

(EI02TS01) Criar sons com materiais, 

objetos e instrumentos musicais, para 

acompanhar diversos ritmos de música 

 

(EI02TS01RS-O1) Explorar e criar sons e 

movimentos próprios para acompanhar 

músicas e danças do repertório cultural 

regional e local. 

 

(EI02TS01RS-02) Utilizar e confeccionar 

objetos para a exploração sonora, a partir 

de materiais diversos como madeira, 

metal, plástico, entre outros. 

 

 

(EI02TS01RS-03) Apreciar e conhecer 

músicas, canções, acalantos, cantigas de 

 

(EI02TS01TO-01) Realizar interações com 

seus pares através de rodas e brincadeiras 

cantadas. 
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roda, brincos e outras manifestações 

relacionadas às diferentes culturas. 

 

(EI02TS01RS-04) Descobrir novos sons ao 

brincar com objetos, materiais e 

instrumentos musicais. 

 

(EI02TS01RS-05) Imitar, inventar e 

reproduzir criações musicais para 

acompanhar canções que lhe são 

familiares. 

 

 

(EI02TS02) Utilizar materiais variados com 

possibilidades de manipulação (argila, 

massa de modelar), explorando cores, 

texturas, superfícies, planos, formas e 

volumes ao criar objetos tridimensionais. 

 

(EI02TS02RS-01) Utilizar materiais e 

suportes diversos para a exploração 

grafoplástica (tinta, aquarela, carvão, giz, 

lápis, papel, argila, massa de modelar, 

entre outros). 

 

(EI02TS02RS-02) Visualizar e apreciar as 

próprias produções na sala referência e 

nos demais espaços da escola, à altura das 

crianças. 

 

(EI02TS02RS-03) Participar de eventos 

culturais apropriados à faixa etária e 

conhecer espaços artísticos diversificados. 

 

(EI02TS02RS-04) Manusear materiais 

diversos, tanto naturais (tocos, pedras, 

folhas, sementes, areia, barro) como 

industrializados (potes, caixas, tampas, 

tecidos), para montar, encaixar, empilhar 

e produzir construções e objetos 

tridimensionais. 

 

 

(EI02TS02TO-01) Utilizar diferentes  

materiais naturais do litoral para 

reconhecimento de texturas, cores e 

formas, valorizando a cultura local das 

fibras de palha de milho e de folha de 

bananeira. 
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(EI02TS03) Utilizar diferentes fontes 

sonoras disponíveis no ambiente em 

brincadeiras cantadas, canções, músicas e 

melodias. 

 

(EI02TS03RS-01) Explorar brincadeiras 

musicais, instrumentos, cantigas e 

músicas do folclore regional e local, por 

meio de jogos e brincadeiras que 

envolvam a dança e a improvisação 

musical. 

 

(EI02TS03RS-02) Reconhecer e imitar sons 

da natureza 

(canto de pássaros, sons de animais, 

barulho do vento e da chuva), sons   da   

cultura  (vozes   humanas,   sons   de 

instrumentos musicais, produzidos por 

máquinas e objetos), desenvolvendo a 

sensibilidade e a percepção de 

sonoridades diversas. 

 

(EI02TS03RS-03) Apreciar canções e 

músicas de diferentes culturas, cantando 

junto e realizando movimentos e gestos 

comuns. 

 

 

(EI02TS03TO-01) Apreciar e valorizar a 

escuta de obras musicais de diversos 

gêneros, estilos, épocas e culturas, da 

produção brasileira, rio-grandense, 

torrense e de outros povos e países como 

por exemplo fanfarras, músicas 

tradicionalistas e grupos locais. 

Etapa Pré-Escolar 

4 a 5 anos 11 meses 

Crianças pequenas 

4 a 5 anos 11 meses 

Crianças pequenas 

4 a 5 anos 11 meses 

Crianças pequenas 

4 a 5 anos 11 meses 

Eixo de trabalho: 

ARTES VISUAIS E MÚSICA 

Campo de experiência: 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

Campo de experiência: 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

Campo de experiência: 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 

 Criação de diferentes produções 

 Elementos da linguagem das Artes 

Visuais: ponto, linha, forma, cor, 

volume espaço, textura etc. 

 Exploração e aprofundamento dos 

diferentes materiais artísticos 

 

(EI03TS01) Utilizar sons produzidos por 

materiais, objetos e instrumentos 

musicais durante brincadeiras de faz de 

conta, encenações, criações musicais, 

festas. 

 

(EI03TS01RS-01) Utilizar sons produzidos 

por materiais, objetos e instrumentos 

musicais durante brincadeiras de faz de 

conta, encenações, criações musicais, 

festas, enfatizando a cultura local e 

regional. 

 

 

(EI03TS01TO-01) Conhecer e manipular 

instrumentos e artesanato confeccionado 

pela aldeia indígena da cidade. 

 

(EI03TS01TO-02) Apreciar e valorizar a 

escuta de obras musicais de diversos 

gêneros, estilos, épocas e culturas, da 
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 Diversidade de produção: desenho, 

pintura, escultura, construções, 

fotografias, colagens, ilustração, 

cinema… 

 Apreciação das suas produções e dos 

outros – exposições 

 Leitura de obras de arte a partir da 

observação, narração, descrição e 

interpretação de imagens e objetos 

 Apreciação das Artes Visuais 

 Contextos musicais  

 Sons do corpo e sons fora do corpo 

 Linguagem musical, características 

geradas pelo silêncio e pelos sons: 

 Altura (graves ou agudos); 

 Duração (curtos ou longos); 

 Intensidade (fracos ou fortes); 

 Timbre (característica que distingue e 

“personaliza” cada som). 

 Variações de velocidade e densidade 

na organização de algumas produções 

musicais 

 Dança e improvisações musicais 

 Escuta de obras musicais de diversos 

gêneros, estilos épocas e culturas 

(brasileira de outros povos) 

 Elementos musicais: frases, partes, 

elementos que se repetem... 

 Jogos e brincadeiras: gestos, canto, 

ciranda, pular corda, amarelinha, 

brincadeiras de roda, acalantos 

(cantigas de ninar), parlendas, 

brincadeiras rítmico- musicais. 

(EI03TS01RS-02) Identificar sons de gaita, 

violão, violino, entre outros. 

 

(EI03TS01RS-03) Apreciar apresentações 

de músicas da cultura local e regional, 

reconhecendo os instrumentos tocados 

(violão, gaita, tambor, entre outros). 

 

(EI03TS01RS-04) Cantar canções 

conhecidas acompanhando o ritmo com 

gestos ou com instrumentos musicais. 

 

(EI03TS01RS-05) Apreciar e valorizar a 

escuta de obras musicais de diversos 

gêneros, estilos, épocas e culturas, da 

produção brasileira, rio-grandense e de 

outros povos e países. 

 

(EI03TS01RS-06) Produzir sons tentando 

reproduzir as músicas ouvidas, utilizando 

materiais alternativos. 

 

(EI03TS01RS-07) Produzir sons com o 

corpo, palmas, estalos, sopros, 

reconhecendo suas diversas 

possibilidades. 

produção brasileira, rio-grandense, 

torrense, como por exemplo fanfarras, 

músicas  

tradicionalistas e produções locais. 

 

(EI03TS01TO-03) Produzir sons com 

materiais do cotidiano e instrumentos 

diversificados. 
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(EI03TS02) Expressar-se livremente por 

meio de desenho, pintura, colagem, 

dobradura e escultura, criando produções 

bidimensionais e tridimensionais. 

 

(EI03TS02RS-01) Expressar-se livremente 

por meio de desenho, pintura, colagem, 

dobradura e escultura, criando produções 

bidimensionais e tridimensionais, a partir 

da cultura local e regional. 

 

 

 

(EI03TS03) Reconhecer as qualidades do 

som (intensidade, duração, altura e 

timbre), utilizando-as em suas produções 

sonoras e ao ouvir músicas e sons. 

 

(EI03TS03RS-01) Brincar com música, 

explorando objetos ou instrumentos 

musicais para experimentar e interpretar 

seu ritmo ou imitar, inventar e reproduzir 

criações musicais. 

 

(EIA3TS03RS-02) Brincar com 

instrumentos musicais típicos da cultura 

local e regional 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 

 

3 CAMPO DE EXPERIÊNCIAS  “CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS” 

4  

Diretrizes Curriculares Ed. Infantil BNCC Referencial Curricular Gaúcho Documento Orientador Municipal 

Bebês 

0 a 3 anos 

Bebês 

0 a 1 ano e 6 meses 

Bebês 

0 a 1 ano e 6 meses 

Bebês 

0 a 1 ano e 6 meses 

Eixo de Trabalho: 

MOVIMENTO 

Campo de experiência: 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

Campo de experiência: 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

Campo de experiência: 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

-Movimento no 1º ano de vida 

-Expressão progressiva (corpo, ambiente, 

objetos, o outro...) 

-Equilíbrio e coordenação (períodos e/ou 

estágios do desenvolvimento) 

(EI01CG01) Movimentar as partes do 

corpo para exprimir corporalmente 

emoções, necessidades e desejos. 

( EI01CG1RS-01)Deslocar seu corpo de 

forma autônoma no espaço, criando 

hipóteses e estimulando suas 

potencialidades, partindo do seu 

interesse. 

(EI01CG01RS-02)Brincar livremente, 

exercendo autonomia de fazer escolhas 

(EI01CG01TO-01) Ampliar as 

possibilidades de comunicação através 

de movimentos e gestos corpóreos. 

 (EI01CG02) Experimentar as 

possibilidades corporais nas brincadeiras 

e interações em ambientes acolhedores e 

desafiantes. 

(EI01CG02RS-01) Mover-se e deslocar-se 

no espaço, apresentando controle e 

organicidade. 

 

(EI01CG02RS-02) Escolher as posições 

mais adequadas para manipular objetos 

com tranquilidade ou para estar atenta 

ao seu entorno. 

   

(EI01CG02RS-03)Brincar com o próprio 

corpo, envolvendo-se em brincadeiras de 

cobrir e descobrir o rosto ou outra parte 

do corpo, ficar em pé, andar com cada 

vez mais destreza, subir pequenos 

degraus e depois descer, de acordo com 

seu tempo. 

 

(EI01CG02TO-01) Ampliar possibilidades 

de movimento em espaço que 

possibilitem explorações diferenciadas.  

 

(EI01CG02TO-02) Experimentar 

possibilidades corpóreas como fonte de 

investigação criativa do mundo, de si 

mesmo, das ideias e emoções. 
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(EI01CG02RS-04)Imitar movimentos de 

outros bebês ou adultos nas situações de 

jogos e brincadeiras; segurar objetos 

com mãos e pés, passando de uma mão 

para outra; chutar bola; andar 

segurando-se em mobiliários; arrastar-se 

em busca de brinquedos; virar o corpo 

com intenção de pegar brinquedos; 

pegar, amassar, empilhar, montar, 

encaixar, mover, lançar, interagir com 

objetos de diferentes formas, cores, 

pesos, texturas, tamanhos. 

 

(EI01CG02RS-05) Brincar com água, terra, 

areia, palha, barro e outros elementos 

naturais. 

 

(EI01CG02RS-06) Brincar de procurar e 

achar objetos escondidos, de esconder-

se e ser encontrado, de entrar e sair de 

espaços pequenos, como caixas e túneis. 

 (EI01CG03) Imitar gestos e movimentos 

de outras crianças, adultos e animais. 

(EI01CG03RS-01) Perceber seu corpo em 

relação ao contexto, encontrando uma 

postura adequada para determinada 

ação, de maneira autônoma e 

espontânea. 

 

(EI01CG03RS-02) Brincar imitando 

professores e/ou colegas, cuidando da 

boneca, movimentando o caminhão, 

utilizando seus gestos e movimentos 

para chamar a atenção do adulto ou dos 

colegas. 

 

 



 

 

 

 

 

193 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

(EI01CGRS-03) Dançar com outras 

crianças ao som de músicas de diferentes 

gêneros. 

 

(EI01CGRS-04) Acompanhar a narrativa 

ou leitura de histórias fazendo 

expressões e gestos para acompanhar a 

ação de personagens de histórias 

diversas lidas e/ou contadas pelo adulto. 

 (EI01CG04) Participar do cuidado do  seu 

corpo e da promoção  do seu bem-estar. 

(EI01CG04RS-01) Envolver-se de forma 

ativa e com progressiva autonomia em 

momentos como troca de fraldas, 

alimentação e sono, partilhando com o 

adulto algumas ações como segurar a 

mamadeira, buscar seu travesseiro, 

segurar a fralda no momento da troca. 

 

(EI01CG04RS-02) Reconhecer as pessoas 

que lhe cuidam, solicitando colo ou 

aconchego ao adulto referência, 

participando de situações de troca e 

interação com ele, desenvolvendo 

atitudes de respeito ao seu corpo e ao 

do outro. 

 

(EI01CG04RS-03) Buscar o adulto quando 

sente algum desconforto ou desprazer, 

relacionados à ampliação dos vínculos e 

expressões de suas necessidades. 

 

(EI01CG04RS-04) Sensibilizar-se quando 

algum colega chora, buscando objetos 

de conforto para seus colegas ou para si. 

(EI01CG04TO-01) Identificar-se com 

parceiros, outros bebês e crianças de 

diferentes idades. 

 (EI01CG05) Utilizar os movimentos de 

preensão, encaixe e lançamento, 

ampliando suas possibilidades de 

(EI01CG05RS-01) Ampliar o repertório, 

tanto no que diz respeito ao 

conhecimento de materiais distintos 
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manuseio de diferentes materiais e 

objetos. 

(metal, madeira, plástico, pequeno, 

grande, frio, quente) como no que se 

refere ao que fazer com eles (encaixar, 

desencaixar, rodar, acoplar, desacoplar, 

empurrar, puxar), além do espaço para 

imaginar (sons de água, vento, chuva). 

 

(EI01CG05RS-02) Utilizar pequenos 

objetos com coordenação e precisão, 

como colocar argolas em pinos, encaixar 

chaves em fechaduras. 
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Bebês 

0 a 3 anos 

 

Crianças bem pequenas 

1 ano e 7 ames a 

3 anos e 11 meses 

 

Crianças bem pequenas 

1 ano e 7 ames a 

3 anos e 11 meses 

 

Crianças bem pequenas 

1 ano e 7 ames a 

3 anos e 11 meses 

Eixo de Trabalho: 

MOVIMENTO 

Crianças bem pequenas 

1 ano e 7 ames a 

3 anos e 11 meses 

Crianças bem pequenas 

1 ano e 7 ames a 

3 anos e 11 meses 

Crianças bem pequenas 

1 ano e 7 ames a 

3 anos e 11 meses 

 

Movimento no 1º ano de vida 

Expressão progressiva (corpo, ambiente, 

objetos, o outro...) 

Equilíbrio e coordenação (períodos e/ou 

estágios do desenvolvimento) 

(EI02CG01) Apropriar-se de gestos e 

movimentos de sua cultura no cuidado 

de si e nos jogos e brincadeiras. 

(EI02CG01RS-O1) Conhecer as diversas 

expressões da diversidade cultural 

regional e da comunidade local, através 

de jogos, brincadeiras, histórias, músicas, 

cantigas, danças típicas. 

 

(EI02CG01RS-O2) Vivenciar práticas de 

cuidado de si como alimentar-se e vestir-

se, além de realizar a higiene pessoal, 

gradativamente e com o apoio do 

adulto. 

 

(EI02CG01RS-03) Brincar com materiais 

naturais, tocos, pedras, folhas, água, 

areia, terra), com utensílios e brinquedos 

produzidos com materiais reais 

(chaleiras, panelas, colheres de pau, latas) 

e típicos da cultura local, aperfeiçoando 

as habilidades manuais. 

 

 (EI02CG02) Deslocar seu corpo no 

espaço, orientando-se por noções como 

em frente, atrás, no alto, embaixo, 

dentro, fora etc., ao se envolver em 

brincadeiras e atividades de diferentes 

naturezas 

(EI02CG02RS-01) Brincar em espaços 

internos e em espaços externos e ao ar 

livre, em contato com a natureza, 

diariamente e por um tempo 

significativo. 

 

(EI02CG02RS-02) Explorar desafios 

oferecidos pelo espaço por meio de 

movimentos como correr, caminhar, 
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saltar, subir, descer, escalar, rolar, 

arrastar-se, pendurar-se, equilibrar-se, 

balançar-se, bem como por meio de 

brincadeiras de esconder e achar, de 

percorrer trajetos no ambiente da escola, 

usando referências como perto, longe, 

em cima, 

embaixo, atrás, entre outras. 

 

 (EI02CG03) Explorar formas de 

deslocamento no espaço (pular, saltar, 

dançar), combinando  

movimentos e seguindo orientações. 

(EI02CG03RS-01) Explorar suas 

capacidades motoras, por meio de 

atividades lúdicas e significativas, tanto 

nas atividades orientadas pelo professor 

como as de livre escolha. 

 

(EI02CG03RS-02) Explorar posturas e 

movimentos corporais diversos, como 

mímicas, dramatizações, danças. 

 

(EI02CG03RS-03) Utilizar brinquedos 

estruturados e com regras, assim como 

não estruturados e que possibilitem o 

jogo simbólico e a criação de diferentes 

estratégias e enredos (panos, tocos, 

potes, cones, caixas, cordas, entre 

outros). 

 

(EI02CG03RS-04) Vivenciar momentos de 

relaxamento e de movimentação. 

 

 (EI02CG04) Demonstrar progressiva 

independência no cuidado do seu corpo. 

(EI02CG04RS-01) Interessar-se pelo 

cuidado do próprio corpo, solicitando o 

auxílio do adulto e realizando com 

progressiva independência os cuidados 

de atenção pessoal (escovar os dentes, 

limpar o nariz, limpar-se após usar o 
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banheiro, pentear o cabelo, trocar a 

roupa, colocar o calçado). 

 

(EI02CG04RS-02) Participar dos 

momentos de refeição, manuseando 

utensílios como prato, copo, talheres e 

manifestando preferência por 

determinados alimentos e 

interesse por experimentar novos 

 (EI02CG05) Desenvolver 

progressivamente as habilidades 

manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre 

outros. 

(EI02CG05RS-01) Aprimorar a 

motricidade fina, realizando movimentos 

manuais, sem caráter de repetição e 

treinamento, mas considerando a 

brincadeira e a criatividade das crianças. 

 

(EI02CG05RS-02) Descobrir e coordenar 

movimentos manuais por meio de 

brincadeiras e ações com objetos 

diversos e de diferentes materialidades, 

como carregar, segurar, amassar, rasgar, 

recortar, modelar, encaixar, empilhar, 

construir, equilibrar, lançar, pegar. 

 

(EI02CG05RS-03) Experimentar suas 

possibilidades motoras e expressivas por 

meio de gestos, posturas e ritmos para 

expressar-se e comunicar-se, ampliando 

a capacidade 

de interagir com o meio. 
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Etapa Pré-Escolar 

4 a 5 anos 11 meses 

Crianças pequenas 

4 a 5 anos 11 meses 

Crianças pequenas 

4 a 5 anos 11 meses 

Crianças pequenas 

4 a 5 anos 11 meses 

Eixo de Trabalho: 

MOVIMENTO 

 

Campo de experiência: 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 

Campo de experiência: 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

 

Campo de experiência: 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

-Intencionalidade do movimento 

-Expressão corporal 

-Possibilidade estética (domínio) 

-Equilíbrio e coordenação (domínio 

subir-descer, pendurar, movimentar, 

dançar...) 

(EI03CG01) Criar com o corpo formas 

diversificadas de expressão de 

sentimentos, sensações e emoções, tanto 

nas situações do cotidiano quanto em 

brincadeiras, dança, teatro, música. 

(EI03CG01RS-01) Desenvolver o domínio 

corporal na realização de tarefas do 

cotidiano, com crescente autonomia e 

independência. 

 

(EI03CG01RS-02) Apresentar 

desenvolvimento corporal saudável, 

evidenciado em atividades psicomotoras 

diversificadas. 

 

(EI03CG02RS-03) Coordenar diferentes 

movimentos, identificando seu corpo e 

suas nomenclaturas; dançar diferentes 

ritmos; cantar diferentes estilos de tons; 

interpretar as ações do corpo, através de 

brincadeiras e brinquedos tradicionais 

das diferentes culturas. 

 

(EI03CG01RS-04) Apresentar-se em 

situações de brincadeira ou teatro, 

desenvolvendo suas características 

corporais, seus interesses, sensações e 

emoções. 

 

(EI03CG01RS-05) Reconhecer suas 

habilidades ou atitudes e conseguir usá-

las em suas atividades diárias. 

 

(EI01CG01RS-06) Expressar e comunicar 

suas características por meio de 

diferentes movimentos. 
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(EI03CG01RS-07) Aceitar e valorizar suas 

características corporais, expressando-se 

de diferentes formas e construindo uma 

imagem positiva de si mesmo. 

 (EI03CG02). Demonstrar controle e 

adequação do uso de seu corpo em 

brincadeiras e jogos, escuta e reconto de 

histórias, atividades artísticas, entre 

outras possibilidades. 

(EI03CG02RS-01) Reconhecer seu corpo e 

seus limites ao dramatizar diferentes 

situações, ao representar diversas 

vivências do seu cotidiano, ao brincar e 

explorar habilidades sensoriais e motoras 

como andar, pular, correr e demais 

movimentos. 

 

(EI03CG02RS-02) Brincar em espaços 

externos e em contato com a natureza, 

favorecendo a brincadeira livre. 

 

(EI03CG02RS-03) Adaptar seus 

movimentos às situações proporcionadas 

nas brincadeiras coletivas, de pequenos 

grupos ou duplas. 

 

(EI03CG02RS-04) Participar de conversas 

em pequenos grupos, escutando seus 

colegas e esperando sua vez para falar. 

 

(EI03CG02RS-05) Movimentar-se 

seguindo uma sequência e adequando-

se ao compasso definido pela música ou 

pelas coordenadas dadas por seus 

colegas em brincadeiras 

ou atividades em pequenos grupos. 

 

 (EI03CG03)Criar movimentos, gestos, 

olhares e mímicas em brincadeiras, jogos 

e atividades artísticas como dança, teatro 

e música 

(EI03CG03RS-01) Desenvolver o interesse 

por danças rítmicas, coreografias, teatros, 

atividades lúdicas, jogos e brincadeiras 

da cultura regional e local. 
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(EI03CG03RS-02) Desenvolver 

habilidades motoras, por meio de 

atividades lúdicas e significativas, como 

atividades com culinária típica, 

brinquedos e brincadeiras tradicionais 

e danças típicas da cultura local e 

regional. 

 (EI03CG04) Adotar hábitos de 

autocuidado relacionados à higiene, 

alimentação, conforto e aparência. 

(EI03CG04RS-01) Executar atividades com 

autonomia, como trocar de roupa, usar o 

banheiro (baixar e levantar as calças, 

fazer a higiene após as necessidades 

fisiológicas, lavar as mãos sem molhar a 

blusa, etc.), utilizando espelhos para que 

este cuidado contribua para estimular a 

autoestima. 

 

(EI03CG04RS-02) Realizar, de forma 

independente, ações de cuidado com o 

próprio corpo (buscar água quando 

sentir sede, identificar e valorizar 

alimentos saudáveis, etc.). 

 

(EI03CG04RS-03) Servir-se e alimentar-se 

com independência, participando do 

cuidado dos espaços coletivos, como o 

banheiro e o refeitório. 

 

 

 (EI03CG05) Coordenar suas habilidades 

manuais no atendimento adequado a 

seus interesses e necessidades em 

situações diversas 

(EI03CG05RS-01) Criar movimentos, 

gestos, olhares e mímicas em 

brincadeiras, jogos e atividades artísticas 

como dança, teatro e música 

. 

(EI03CG05RS-02) Desenvolver habilidade 

motora fina através de confecção de 

fantoches de diferentes culturas, 

confecção de brinquedos típicos 

 



 

 

 

 

 

201 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

regionais, pinturas, recortes e colagens 

com materiais diversos. 

 

(EI03CG05RS-03) Manipular objetos de 

diferentes tamanhos e pesos. 

 

(EI03CG05RS-04) Explorar materiais 

diversificados como barro, massinha de 

modelar, argila, massinhas caseiras, entre 

outros.  

 

(EI03CG05RS-05) Manipular objetos 

pequenos, construindo brinquedos ou  

jogos  e  utilizar instrumentos como 

palitos, rolos e pequenas espátulas em 

suas construções, cada vez com maior 

destreza. 
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1 INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

 

1.1 Concepção de infância e adolescência 

Os alunos do Ensino Fundamental, segunda etapa da Educação Básica são 

crianças e adolescentes, em desenvolvimento, com interesses marcados pela 

etapa/faixa etária que  encontram-se relacionados ao processo físico, emocional, social 

e cognitivo através de suas interações. 

Somos seres históricos e sociais e nos constituímos através das relações, no 

meio em que vivemos. Assim, as transformações acontecem durante o percurso, 

modificando o meio e sua forma de organização de vida, perpassando por conflitos e 

transformações, proporcionando um novo olhar de mundo. 

O distanciamento atual entre as crianças e a natureza emerge como uma 

importante crise do nosso tempo. Especialmente no contexto urbano, independente 

do tamanho da cidade, o mundo natural tem deixado de ser visto como elemento 

essencial da infância. As consequências são significativas: obesidade, hiperatividade, 

déficit de atenção, desequilíbrio emocional, baixa motricidade - falta de equilíbrio, 

agilidade e habilidade física - e miopia são alguns dos problemas de saúde mais 

evidentes causados por esse contexto. Além destas, diversas consequências menos 

reconhecidas também fazem parte desse cenário. (Recorte do livro: 

“Desemparedamento da infância) 

Segundo Montessori (1932, t.1, p.38): 

 

“Como se fosse possuído por um culto profundo da vida, o educador deve  

respeitar , observando-o com um interesse humano, o desenvolvimento da vida 

infantil. Ora a vida infantil não é uma abstração; é a vida de cada criança. Não 

há senão uma manifestação biológica: o indivíduo vivente; e, a cada indivíduo 

observado em particular, deve dirigir-se a educação, isto é a ajuda ativa à 

expansão normal da vida. A criança é um corpo que cresce e uma alma que se 

desenvolve; a dupla forma fisiológica e psíquica tem uma fonte eterna: a vida; 

nós não devemos quebrar nem apagar as suas misteriosas energias, mas 

devemos, pelo contrário, esperar-lhe as manifestações sucessivas.” 

 

A Educação na concepção da Drª. Maria Montessori não era um episódio da 

vida: começa no nascimento e continua por toda a vida. É concebida não somente 
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como uma “transmissão de cultura”, mas como uma ajuda à vida em todas as suas 

expressões. Durante o primeiro período, a vida do indivíduo é uma sucessão de 

transformações psicossomáticas. Cada fase de desenvolvimento, até físico, é 

governada por transformações correspondentes da psiquê, por tendências específicas. 

Para Montessori, o indivíduo não é um ouvinte passivo, mas um trabalhador 

ativo. Cada assunto é absorvido, durante o período que vai até os 12 anos de idade, 

com tanto entusiasmo e energia que geralmente inclui muito da cultura usualmente 

dada na escola secundária. Estes planos da educação continuam a considerar a vida do 

indivíduo como um todo e, enquanto fornecem cultura, abastecem também os 

aspectos físico, moral e social da vida, aproveitando-se das sensibilidades peculiares a 

estas idades e correspondendo às necessidades muito especiais do indivíduo durante 

o período crítico da adolescência. 

Os adolescentes, por sua vez, modificam as relações sociais e os laços 

afetivos, intensificando suas relações com os pares de idade e as aprendizagens 

referentes à sexualidade e às relações de gênero, acelerando o processo de ruptura 

com a infância na tentativa de construir valores próprios. Ampliam-se as suas 

possibilidades intelectuais, o que resulta na capacidade de realização de raciocínios 

mais abstratos. Os alunos se tornam crescentemente capazes de ver as coisas a partir 

do ponto de vista dos outros, superando, dessa maneira, o egocentrismo próprio da 

infância. Essa capacidade de descentração é importante na construção da autonomia 

e na aquisição de valores morais e éticos. 

A educação nessa etapa do desenvolvimento é de suma importância, pois a 

adolescência é o período em que a criança entra no estado da idade viril e se torna um 

membro da sociedade. Se a puberdade é do lado físico uma transição do estado infantil 

para o adulto, há também, do ponto de vista psicológico, uma transição entre a criança 

que tem de viver em uma família para o adulto que tem de viver em sociedade. Estas 

duas necessidades do adolescente: proteção durante o período da difícil transição, e 

compreensão da sociedade  que logo terá sua função, dão origem a dois problemas 

que são de igual importância quanto à educação desta faixa etária. 

(Recortes do Extrato do livro: “Os Filhos da Terra” e As Funções da 

Universidade a Reforma da Educação Durante e Depois da Adolescência) 

Os professores precisam compreender esse processo de desenvolvimento, 

buscando formas de trabalho pedagógico e de diálogo com os alunos, compatíveis 

com suas idades, lembrando sempre que esse processo não é uniforme e nem contínuo 

e que essa relação contribuirá positiva ou negativamente no processo de ensino e 

aprendizagem. 
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Nesse sentido, a concepção de aprendizagem e desenvolvimento 

subjacente a esta proposta, tem por base a compreensão de que as diferentes formas 

de organização da sociedade expressam o movimento, as contradições e as 

transformações humanas no decorrer do processo histórico. Cada nova forma de 

organização exige, de todos os indivíduos a apropriação de conhecimentos, valores, 

atitudes, e hábitos necessários para a sobrevivência da sociedade. Esse processo se 

realiza pela mediação social, desenvolvimento da afetividade e das funções 

psicológicas e cognitivas. Assim, podemos afirmar que toda relação humana é, 

essencialmente, educativa. 

 

1.2 Por uma cultura de infância 

 

A escola de educação Infantil é um território que contempla a diversidade 

de mundos culturais da infância, porém, apesar de ser um espaço pensado para 

crianças é pouco pensado com as crianças.  

Os saberes produzidos sobre infância disponíveis em obras pesquisadas nos 

permitem conhecer mais sobre as condições sociais , psicológicas e biológicas sobre 

as crianças mas pouco relata sobre a cultura da infância, seus saberes, possibilidades 

de criar, recriar, narrar as situações e ambiente em qual estão inseridas. Kramer (1996, 

p. 26) alerta que devemos “forjar outro olhar a infância, e não apenas sobre ela”.  

Para que se possa compreender melhor sobre as culturas da infância, é de 

suma importância “descentralizar” o olhar do adulto, e olhar o mundo da perspectiva 

das crianças. Montandon (2001, p. 51) nos estudos de James e Prout, sociólogos da 

Infância, ressalta que é importante pensar em algumas proposições sobre a criança: 

 

1.  A Infância é uma construção social. 

2. A infância é variável e não pode ser inteiramente separada de outras 

variáveis como classe social, o sexo ou o pertencimento étnico.  

3. As relações sociais das crianças e suas culturas devem ser estudadas em 

si. 

4. As crianças são e devem ser estudadas como atores na construção de sua 

vida social e da vida daqueles que as rodeiam. 

5. 5. Os métodos etnográficos são particularmente úteis para o estudo da 

infância. 

6. A infância é um fenômeno no qual se encontra a “dupla hermenêutica” 

das ciências sociais evidenciadas por Giddens, ou seja, proclamar um novo 

paradigma no estudo da infância é se engajar num processo de 

“reconstrução” da criança e da sociedade.” (James e Prout, apud 

Montandon, 2001, p. 51) 
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Para compreender mais sobre as representações infantis, Roger Bastide 

orienta “Não basta observar a criança, de fora, como também não basta prestar-se a 

seus brinquedos; é preciso penetrar, além do círculo mágico que dela nos separa, em 

suas preocupações, suas paixões, é preciso viver o brinquedo”. (1979, p. 154) 

Cultura da Infância é fundamentada nos processos vivenciados pelas 

crianças, através das brincadeiras, interações e imaginário. Piorsky (2016)  narra que o 

imaginário infantil está ligado ao inicio das coisas, da vida, do mundo , a grandiosidade 

dos fenômenos. É através dos gestos, das narrativas que envolvem suas histórias, de 

casinha, heróis, polícia e ladrão, vida e morte que criam a dimensão mágica do 

conhecimento. Piorsky diz que “O organismo da criança vive essa especial instância, 

esse destino das potencialidades construtoras”. Ainda ressalta que “As grandes 

imagens que nascem do imaginar, as sensações mais significativas vividas por uma 

criança em seu brincar, as impressões gravadas em sua memória e corpo provém desse 

núcleo de forças, da imaginação criadora, ato capaz de acionar a energia vital. Não é 

qualquer imagem ou estímulo de experiência que gera na criança o estado criador. 

Não são as imagens externas do entretenimento da mídia, ou narrativas superficiais de 

algumas literaturas infantis, ou ilustrações quaisquer dos livros ou mesmo alguns tipos 

de arte, que tem a capacidade de liberar forças criadoras na criança. Imaginação é uma 

semântica, uma linguagem, e, como tal requer um vocabulário de signos capazes de 

comunicar, de fazer sentido, de contatar com significados.” (2016, p. 60) 

Nas palavras de Gandhy Piorsky a imaginação infantil, cerne do 

desenvolvimento e criatividade da criança, surge daquilo que é significativo para ela. 

Estamos em um período onde a influência da mídia digital é confundida como 

“estímulos”, enquanto na verdade oferecem imagens prontas e criadas por adultos.  

As crianças, através das brincadeiras e dos brinquedos por elas significados, 

criam um ambiente social e cultural que externa seus simbolismos e sentimentos. A 

criança usa seu próprio corpo como instrumento de descoberta. Pula, dança, 

movimenta-se, corre, toca, sente, pega, grita, canta, explana, interagindo com tudo que 

a rodeia. É através da subjetividade das ações que as crianças produzem “cultura 

infantil”. Piorsky complementa que “Para a imaginação das coisas materiais, no brincar, 

todo o corpo é espaço de ser, é território ôntico, de vida interior, moldando as primícias 

íntimas da criança.” (2016, p. 74) 

 

“Fundamental é perceber a criança, cada alma, regar com atenção cada 

rebento. Não podemos criar fases do brincar, idades para brincar disso ou 

daquilo. Não propomos um evolucionismo do brincar nem queremos definir 

tabelas psíquicas. A palavra é da Criança. Seus gestos, desenhos, adjetivos e 
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verbos, suas construções e seus desejos por materiais nos indicam os percursos 

de sua alma” (PIORSKY, 2016, p. 139) 

 

 

Dentro do pluralismo e diversidade, elas atuam nas relações sociais, nos 

processos de aprendizagens e produção de conhecimento desde bebês. Sua inserção 

no mundo acontece pela observação das ações cotidianas, interação com o meio que 

a rodeia, e produção em suas próprias sínteses e expressões construindo desta forma 

sua identidade pessoal e social. Sarmento (2002), contribui também com alguns  

princípios geradores das culturas da infância. São eles: a interatividade, a ludicidade, a 

fantasia do real e a reiteração. 

 

1.2.1 O Brincar na Educação Infantil e nos Anos Iniciais 

 

O brincar na Educação Infantil é o eixo estruturante dos campos de 

experiência e manifestação da cultura  da Infância e preservação das tradições de 

culturais da sociedade na qual está inserida.  O brincar é uma das formas mais 

complexas que a criança manifesta seus sentimentos, conhecimentos, observações, 

fazendo desse modo interações com o mundo e as pessoas de sua convivência. É 

através do brincar que a criança desenvolve capacidades importantes como memória, 

imaginação, comunicação, motricidade, personalidade, criatividade, sociabilidade e 

criatividade. O brincar também auxilia no desenvolvimento cognitivo, anímico e 

holístico. 

Vygotsky, um dos teóricos mais importantes para a Educação e psicologia 

histórico-cultural, coloca através de suas pesquisas, que o sujeito se constitui a partir 

das relações que estabelece com o “outro” por meio de elementos simbólicos e 

interacionais. Nesta perspectiva o brincar na infância se caracteriza como um processo 

de descobertas e aprendizagem, rompendo a ideia de que a brincadeira seja apenas 

um mecanismo natural e vazio.  

O brincar propicia a criança reorganizar seus sentimentos e emoções, a 

significar ações, construir identidade e produzir conhecimento. Vai ganhando novas 

formas de acordo com as etapas em que se encontram as crianças: desde o brincar 

heurístico até os jogos de regras. Os brinquedos e brincadeiras são fontes inesgotáveis  

de interação lúdica e afetiva, auxiliando a criança a manifestar/desenvolver suas 

potencialidades. 

As brincadeiras e os jogos devem ser sempre significadas, podendo ser 

usados como estratégia no processo de ensino, aprendizagem e construção do 

pensamento científico, proporcionando vivências de situações imaginárias e reais. O 
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jogo como parte da cultura lúdica possibilita a busca de soluções para desafios e 

conflitos, levando a criança a formular hipóteses, compartilhar alternativas,  fazer 

interações e tomar decisões.  

Sobre os jogos simbólicos, Santos (2002, p. 90) relata que “(...) os jogos 

simbólicos, também chamado brincadeira simbólica ou faz-de-conta, são jogos através 

dos quais a criança expressa capacidade de representar dramaticamente.” 

 Piaget (1978) caracterizou os jogos em  três categorias: jogos de exercícios 

(0 a 2 anos), jogo simbólico (2 a 6 anos) e jogo de regras (6 anos em diante). O autor 

ainda nos diz que “a função é que vai diferenciar esses jogos que não têm outra 

finalidade a não ser o próprio prazer do funcionamento” (PIAGET, 1978). É importante 

ressaltar que cada criança tem seu próprio tempo e ritmo, compreender os estágios e 

teorias mencionadas, possibilitam ao educador ferramentas teóricas de compreensão 

universal. 

Corroborando as palavras de Fortuna (2007, p. 15) “ é preciso garantir o 

direito a brincadeira, o que implica oferecer meios e momentos propícios, o que requer 

educadores preparados para brincar e fazer brincar.” É inquestionável a importância 

do brincar tanto na primeira infância quanto em todas as outras etapas da vida 

humana, o que precisamos reaprender é associar o processo de aprendizagem ao 

prazer das experiências propostas. Fortuna (2004) esclarece que 

  

Um brinquedo, uma brincadeira, um jogo são tanto melhor quanto mais 

engendra um mistério e oportuniza a ação (física ou mental). Assim as 

condições em que é possível brincar são aquelas em que o indivíduo que brinca 

é o sujeito da brincadeira, e não mero espectador, passivo, como também é 

provocado, desafiado. (2004, p. 50-51) 

 

 

O espaço físico na Educação Infantil, assim como as materialidades que o 

compõem, podem ser vistos como um terceiro educador, um lugar onde a vida 

acontece. Horn (2004) fala em espaços e ambientes. Espaços no sentido de onde 

estamos, de propostas e ambientes como um conjunto de espaço e relação, onde 

podemos testemunhar a mágica, as relações entre as crianças e a construção do 

conhecimento acontecerem,  como citado anteriormente. Horn, sobre espaços e 

ambientes nas propostas intencionais nos diz que: 

 

Desse modo, não se considera apenas o meio físico ou material, mas também 

as interações resultantes deles. Este é um todo indissociável de objetos, de 

odores, de formas, de cores, de sons, de pessoas que habitam e relacionam-se 

dentro de uma estrutura física determinada, que contém tudo e que, ao mesmo 
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tempo, é formada por esses elementos que pulsam dentro dela como se 

tivessem vida. (HORN, 2004, P. 35) 

 

 

Os espaços da escola podem/devem ser planejados para proporcionar 

interações e brincadeiras entre as criança, tanto coletivo como na brincadeira 

individual, de forma livre/autônoma como intencionalidade pedagógica planejada pelo 

educador. Os espaços, cantos , como já estudados na rede municipal dentro da 

concepção montessoriana e através das pesquisas iniciais em Loris Malaguzzi,  são 

possibilidades de organização de “ambientes” pensados e preparados para as crianças 

e com as crianças. 

O brincar é um dos prazeres mais belos da Infância! Oferecer um cardápio 

de brincadeiras para as crianças escolherem, proporcionar a organização dos espaços 

tanto externos quanto internos produz encantamentos. Encantamentos estes que 

fortaleceram a memória da identidade enquanto Ser que produz efeitos e transforma 

o mundo. Não precisamos ensinar o respeito cego através de filas na Educação Infantil, 

ensinamos o respeito através das brincadeiras, da cooperação, da vivência honesta 

entre os pares. Que este documento possa ser uma referência da construção de uma 

Escola que viva e que  respeite os tempos de Infância através do brincar. 

 

1.3 Transitoriedade 

 

Ao longo da vida, passamos por mudanças, ciclos, vivemos e enfrentamos 

transições. Na trajetória escolar, não é diferente, há alguns marcos na aprendizagem 

escolar/acadêmica. Reconhecemos que, durante a educação básica, nossas crianças e 

jovens, vivem diversas transições. A saber, a adaptação dos bebês e crianças bem 

pequenas, quando transitam do convívio familiar para a instituição escolar. 

Posteriormente, a transição do período da creche para a pré-escola. No ensino 

fundamental, poderíamos mencionar a transição entre os Anos Iniciais e os Anos Finais 

e a transição para o Ensino Médio. Enfim, aqui, exemplificamos alguns marcos gerais, 

ainda sem mencionar as singularidades dos sujeitos que demandam ainda outras 

tantas e diversas transições, que se relacionam às características de cada um, sua 

aprendizagem e desenvolvimento, na relação consigo mesmo, com o outro e o mundo. 

Contudo, dito isso, estabelecemos o recorte, discutir a transição entre as 

duas etapas: educação infantil e ensino fundamental. A necessidade de depreender 

esse movimento e pensar estratégias de contato, já era percebida por professores, 

equipes gestoras, famílias e crianças. A Base Nacional Comum Curricular (2017) lança 

luz a esse aspecto: 
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A transição entre essas duas etapas da Educação Básica requer muita 

atenção, para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas, garantindo 

integração e continuidade dos processos de aprendizagens das crianças, respeitando 

suas singularidades e as diferentes relações que elas estabelecem com os 

conhecimentos, assim como a natureza das mediações de cada etapa. (BRASIL, 2017, 

p. 53) 

Eis, a conjuntura que convocou-nos ao encontro, a abrir um espaço de 

diálogo e, sobretudo, a urgência de mobilizar estratégias para transitar. No dicionário 

online de Português, ao verbo transitar define-se: “passar ou andar ao longo, entre 

ou através de; percorrer”; “mudar de lugar, situação ou condição.” Através dessa 

inspiração, nós, ao longo de 2019, construímos pontes e nos dispomos a iniciar a 

travessia.  

Quando aqui, mencionamos um trabalho coletivo é porque a mantenedora, 

Secretaria Municipal de Educação realizou o chamamento das professoras de Pré-

Escolar II e 1º ano. Neste primeiro ano, foram dois encontros, em fevereiro e setembro. 

Envolvendo os seguintes núcleos de estudo e aprofundamento, segundo os 

zoneamentos das escolas: 

 

a) NÚCLEO 1 - EMF SANTA RITA E EMF ALMIRANTE TAMANDARÉ; 

b) NÚCLEO 2 - EMEI SALINA E EMEF MAMPITUBA; 

c)     NÚCLEO 3 - EMEI SADI PIPET DE OLIVEIRA, EMEI STAN E EMEF 

ZONA SUL 

d) NÚCLEO 4 - EMEI ALCINO PEDRO RODRIGUES E EMEF ALCINO PEDRO 

RODRIGUES 

e) NÚCLEO 5 - EMEI PROFª JOAQUINA MATILDE E EMEF MANOEL 

FERREIRA PORTO 

f)    NÚCLEO 6 - EMEI SÃO FRANCISCO DE ASSIS, EMEF SÃO JUDAS E 

EMEF MANOEL OLIVEIRA CARNEIRO 

 

Em paralelo, há cada um ou dois meses, os grupos: professoras de 1ºano e 

professoras de Pré-Escolar II seguiram encontrando-se para discutir as especificidades 

do trabalho junto às crianças de cada grupo etário, as demandas cotidianas, angústias 

e progressos conquistados nas suas turmas, pela perspectiva peculiar, única e potente 

de quem faz a escola todos os dias.  

Desta forma, o trabalho coletivo se efetivou pela participação, entrega e 

engajamento de cada uma destas professoras, cada uma em seu tempo e da sua 

maneira, que, aceitando o convite, viveram juntas a experiência ainda embrionária de 
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fortalecer a rede municipal e tornar-se grupo. Eis o nosso desafio, como nos diz 

Madalena Freire: O que é um grupo? 

Segundo Pichon-Rivière, pode-se falar em grupo quando um conjunto de 

pessoas movido por necessidades semelhantes se reúne em torno de uma tarefa 

específica. No cumprimento de desenvolvimento das tarefas deixam de ser um 

amontoado de indivíduos para cada um assumir-se como participante de um grupo 

com um objetivo mútuo. Isto significa, também, que cada participante exercitou sua 

fala, sua opinião, seu silêncio, defendendo seus pontos de vista. Portanto, descobrindo 

que, mesmo tendo um objetivo mútuo, cada participante é diferente. Tem sua 

identidade. (WEFORT, 1994) 

Algumas das problematizações debatidas nos grupos foram as seguintes: 

 Quais as características da comunidade em que as escolas estão inseridas? 

 Qual a realidade de cada escola? Desde a estrutura física, até as pessoas 

que ocupam esse espaço e a proposta pedagógica. 

 Quais as especificidades (desenvolvimento e aprendizagem destes grupos 

de crianças) do trabalho com as turmas de 1º ano e Pré Escolar II? 

 

Como síntese destas discussões, nos núcleos e no grande grupo, acrescida 

de profundo movimento de ação e reflexão, apresentamos abaixo algumas 

proposições elencadas pelas próprias professoras, em resposta ao problema gerador 

que nos envolveu: Quais estratégias podemos mobilizar, visando acolher e dar atenção 

ao processo de adaptação, em que estão envolvidos: crianças, professores e famílias? 
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Figura 28 - Cópia da Figura 25 

 

   

 

   
Fonte: Secretaria Municipal de Educação 
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ESTRATÉGIAS DE TRANSITORIEDADE 
 

Estratégias voltadas às 

crianças que ingressam 

no 1º ano: 

 

 Que tal uma mostra dos portfólios? 

 Vamos pensar encaminhamentos metodológicos 

lúdicos? 

 Há possibilidade de usar mais o pátio da escola? 

 

Estratégias voltadas às 

crianças que concluem 

o pré-escolar: 

 

 Vamos proporcionar visita(s) para a(s) escola(s) de 

Ensino Fundamental? 

 Que tal conhecer e aproveitar espaços comuns das 

demais escolas da rede (biblioteca, pátio, pracinha 

etc.)? 

 

Estratégias voltadas 

aos professores: 

 

 Vamos agendar uma hora atividade coletiva entre 

professores de Pré-Escolar e 1º ano? 

 Vamos realizar um momento de conversa entre os 

professores sobre a história pessoal e escolar das 

crianças, a fim de melhor conhecer suas turmas? 

 Vamos possibilitar que o(a) professor(a) acesse a 

documentação da criança, principalmente, diante das 

crianças que requerem atendimento educacional 

especializado? 

 Vamos dar maior atenção e cuidado na organização 

das turmas? 

 Vamos estreitar o contato, diálogo com as famílias e 

estimulá-las a manter seus filhos na rede municipal? 

 

Estratégias voltadas às 

famílias: 

 

 Como foram os resultados das assembleias? 

 Vamos convidar especialistas para orientar as famílias 

sobre o processo de aprendizagem e desenvolvimento 

das crianças (por exemplo: autonomia, mudanças 

fisiológicas/biológicas)? 

 

 

Por fim, que esse texto que se apresenta, narrativa da experiência vivida, mais 

fortemente, ao longo de 2019, sirva-nos de inspiração e referência para seguir 

discutindo e efetivando práticas para melhor percorrer a transição entre a educação 

infantil e o ensino fundamental. Avante! 
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1.4 Concepção de infância e adolescência segundo as Escolas Municipais de 

Ensino Fundamental 

 

EMF ALCINO  

“Hoje temos uma infância esquecida necessitando de atenção. Planejar tendo a 

sensibilidade de priorizar os direitos da criança respeitando  o seu  mundo imaginário, 

brincar, ouvi-la, divertir-se com ela, uma entrega. Adolescência hoje nos mostra um 

jovem onde o imediatismo supera o desafio. Desmotivados e incapacitados em gerenciar 

situações problemas e dificuldade em superar frustrações.” 

                               

 EMF TAMANDARÉ 

“A escola através de seu currículo deverá oferecer estratégias a fim de promover o 

desenvolvimento integral da criança, sendo agente de seu processo de aprendizagem 

visando a independência e autonomia, sendo a adolescência, uma fase em que o 

indivíduo se torna um membro da sociedade.” 

        

EMF MAMPITUBA 

“A infância hoje é muito antecipada. Na educação infantil existe uma valorização da 

infância, porém nas séries iniciais do EF vai-se priorizando apenas o espaço cognitivo. Já 

a adolescência, atualmente não é assessorada. É uma fase de transição turbulenta, porém 

não existe um apoio específico para esta transição. Existe apenas um olhar acadêmico, 

sem se ter um cuidado e uma valorização das potencialidades e habilidades.” 

 

EMF FERREIRA PORTO 

“Adolescência se caracteriza por mudanças significativas. É o período de transição entre 

infância e vida adulta. É na infância que a criança forma sua personalidade e se 

desenvolve psicologicamente, através de mudança de comportamento. Cabe a ação 

pedagógica entender este processo e oferecer na educação infantil e séries iniciais 

estímulos a criatividade e imaginação através do lúdico para que possa conhecer-se e 

conhecer o mundo que faz parte.” 

 

EMF MOC 

“Infância: Compreende-se a essência da criança como um todo, um conjunto de carga 

emocional, cultural e religiosa. Tendo como principal objetivo, o respeito pelo tempo da 

criança (tempo de aprendizagem). Para promover o desenvolvimento integral da criança, 

necessitamos de um tema gerador. A partir deste tema, exploramos e resgatamos a 

criança como ser que realiza a ação com experiência e interação. Na educação centrada 
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na criança, percebemos que ainda temos uma longa jornada, na valorização na cultura 

da infância, por isso necessitamos oportunizar cada vez mais, experiências que permitam 

que a criança construa e aproprie-se de conhecimentos por meio de suas ações e 

interações com seus semelhantes e o mundo. Adolescência: Para que as necessidades que 

surgem no período da adolescência sejam atendidas seria necessário que a escola 

disponibilizasse profissionais capacitados para orientar os adolescentes frente às 

questões psicológicas, físicas e sociais, sendo esta orientação disponível a todos que 

tiverem a necessidade e também, o interesse. Acreditamos que a escola não está 

preparada para este público, pois falta uma adequação do espaço físico e organizacional, 

bem como, a preparação adequada dos profissionais, visando atender os anseios e 

necessidades desta faixa etária.” 

 

EMF SANTA RITA 

“Infância: É a fase em que a criança está em pleno processo de desenvolvimento. É nesse 

período em que ela tem muita curiosidade, por isso, é o momento em que ela aprende, 

através de suas experiências vivenciadas. É necessário que oportunizemos condições 

como materiais e também atitudes (ações) para que ela possa se desenvolver, 

respeitando a bagagem cultural que ela já possui. A educação infantil está avançando 

para uma educação centrada na criança, ou seja, na valorização da sua cultura e 

autonomia, oferecendo a esses alunos, momentos de aprendizagens significativas. Já 

quando inicia-se o Ensino Fundamental, ocorre uma ruptura e o ensino torna-se muito 

conteudista, voltado para uma pedagogia mais tradicional.  Adolescência: É um período 

de inúmeras transformações (físicas e psicológicas) em que eles necessitam de muito 

apoio, compreensão e proteção, porque é uma fase muito difícil de transição. Precisamos 

de ações práticas e uma rede de apoio psicológico, para atender essas demandas tão 

frequentes nessa fase.”  

 

EMF SÃO JUDAS 

“A criança e o adolescente devem vivenciar experiências significativas, onde  possam 

manifestar suas preferências, dentro das possibilidades educativas oferecidas pela escola, 

sendo o educador o mediador dessa autonomia. Oportunizando a busca pelo 

autoconhecimento sanando suas curiosidades ofertando práticas atuais e interativas.” 

    

 

EMF ZONA SUL 

“A educação acontece durante toda a vida, mas não somente como transmissão de 

cultura. Cada fase do desenvolvimento, está ligada às especificações etárias. Na 
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adolescência, especificamente, o aprendizado vem acompanhado com a puberdade e a 

sexualidade, e isso deve ser levado em consideração para o ensino.” 
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2 CURRÍCULO 

 

2.1 Um caminho a percorrer 

Quando falamos em currículo, no contexto escolar, visualizamos todo o 

mecanismo presente no processo de ensino e aprendizagem. É a estrutura elementar 

da práxis educacional. Esta estrutura vai retratar qual nossa concepção de  criança, de 

adolescente e de adulto, também refletirá nossa concepção de aprendizagem, de 

avaliação e de participação. Nossa prática é fundamentada, ou seja, não existe ação 

sem intenção. Pensar o currículo é refletir sobre estes conceitos e avaliar nossos 

processos diários: nossa prática está coerente com nosso discurso? 

 Envolve a organização dos espaços e dos tempos escolares, classificação 

dos alunos, regras de convivência, metodologia adotada, determinando o 

conhecimento cultural e científico que será desenvolvido. A forma como a sala de aula 

é organizada, a disposição dos alunos, a rotina diária, o espaço de participação dos 

alunos nas aulas e nas atividades gerais da escola, tudo isso traduz a fundamentação 

pedagógica e as concepções do professor e da própria instituição.Referendando Paulo 

Freire, que nos fala que a escola ensina muito mais que conteúdos, ensina  uma forma 

de ver o mundo, baseada no diálogo e na ação reflexiva, defendendo uma educação 

política e transformadora, rompendo a relação entre opressores e oprimidos, através 

de sua obra: Pedagogia do Oprimido (1967). “As implicações etimológicas são que,  o 

currículo é definido como um  curso a ser seguido ou, mais especificamente, 

apresentado. (Goodson, 2010, p.31) 

Diante de um contexto onde contempla-se um currículo que atenda a 

diversidade, respeitando a identidade cultural e biológica do indivíduo, para que 

construa a sua própria  história, definimos currículo como: um projeto político, cultural 

(conhecimento, arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e 

aptidões adquiridas na interação com o meio), científico e tecnológico , idealizado para 

promover a construção do conhecimento aos educandos, com a finalidade de que 

construam sua identidade, para atuar coletivamente como sujeitos críticos e 

participativos. 

A Rede Municipal de Ensino tem realizado formações voltadas ao 

desenvolvimento global dos alunos, com ênfase na produção, tanto dos alunos quanto 

dos professores. Se apropriar das metodologias ativas, ou seja, o aluno sendo 

desafiado a buscar as respostas, a resolver situações problemas lançando mão de 

todos os conhecimentos desenvolvidos nas diferentes áreas da educação formal e 
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também de suas experiências de vida extra escolares. Precisamos rever algumas 

práticas pedagógicas centradas no professor enquanto redentor de todas as respostas. 

O currículo na rede municipal precisa considerar que a criança e o 

adolescente de hoje possuem características muito distintas daqueles de pouco tempo 

atrás. Precisa compreender isso para que o planejamento realizado pelos professores 

aproveite as habilidades presentes nessa geração e assim consiga desenvolver as que 

ainda são necessárias. A BNCC tem como princípios norteadores o desenvolvimento 

de competências e a educação integral. Um currículo centrado na concepção de 

transmissão de conhecimentos, com uma listagem de conteúdos estanques e 

acabados em si mesmos jamais atenderá estes princípios. Tampouco metodologias 

que desconsiderem ou inibam a produção dos alunos, sejam elas artísticas, culturais, 

intelectuais ou relacionais.  

  Construir um currículo requer diálogo, participação, estudo e clareza 

sobre conceitos e concepções. É através dele que será definido que sujeito atuará na 

sociedade em que encontra-se inserido. 

 

2.1.1 Conceitos de currículo das escolas municipais de Ensino Fundamental 

EMF ALCINO  

“A soma dos conceitos, habilidades e perspectivas educacionais relacionadas às relações 

sociais, humanas, econômicas, políticas que perpassem o modo de trabalhar, de ensinar 

e aprender nas escolas.” 

 

EMF TAMANDARÉ 

“Conjunto de práticas com o objetivo de promover o desenvolvimento integral do aluno 

articulando os saberes com as experiências culturais vivenciadas.” 

 

EMF MAMPITUBA 

“Na educação infantil é a promoção do desenvolvimento integral da criança através de 

práticas que propiciem articular saberes e experiências nos diversos contextos 

vivenciados. A escola da continuidade o que a criança já tem construído, sendo a rotina 

importante e através dela estabelecidas práticas.”  

 

EMF FERREIRA PORTO 

“Currículo um processo cultural de construção de identidades que representam a 

composição de conhecimento e valores que caracterizam um processo social. Ele é 

proposto pelo trabalho pedagógico na escola.” 
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EMF MOC 

“A prática pedagógica deve estar inserida de diferentes formas, com jogos, brincadeiras 

livres e dirigidas e não apenas através das atividades de registro com papel.  

Criar uma rotina, faz parte do processo de aprendizagem da criança, por isso deve ser 

trabalhada dentro do ambiente escolar e familiar.” 

 

EMF SANTA RITA 

“Currículo é um conjunto de práticas que buscam articular os saberes e experiências das 

crianças com o patrimônio artístico ambiental, científico, de modo a promover o 

desenvolvimento da criança. nessa perspectiva, o currículo constitui um dispositivo em 

que se concentram as relações entre a sociedade e a escola, entre os saberes e as práticas 

socialmente construídos e os conhecimentos escolares.” 

 

EMF SÃO JUDAS 

“As práticas devem estar voltadas para o meio ambiente e os recursos naturais de forma 

atrativa, que despertem a visão de mundo, das crianças e adolescentes.” 

 

EMF ZONA SUL 

“A escola com seu currículo, precisa levar em conta o cotidiano da criança, os direitos de 

aprendizagem e os espaços em que a criança convive.” 

 

2.2 Os objetivos de Aprendizagem 

  

Diante da Base Nacional Comum Curricular, não podemos deixar de lado os 

princípios e objetivos do Ensino Fundamental de 9 Anos, que continuam em vigor: 

Princípios norteadores: Os sistemas de ensino e as escolas adotarão como 

norteadores das políticas educativas e das ações pedagógicas os seguintes princípios:  

 

 Éticos: de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia; de respeito à 

dignidade da pessoa humana e de compromisso com a promoção do 

bem de todos, contribuindo para combater e eliminar quaisquer 

manifestações de preconceito e discriminação. 

 

 Políticos: de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, de 

respeito ao bem comum e à preservação do regime democrático e dos 

recursos ambientais; de busca da equidade no acesso à educação, à 

saúde, ao trabalho, aos bens culturais e outros benefícios; de exigência 
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de diversidade de tratamento para assegurar a igualdade de direitos 

entre os alunos que apresentam diferentes necessidades; de redução da 

pobreza e das desigualdades sociais e regionais. 

 

 Estéticos: de cultivo da sensibilidade juntamente com o da 

racionalidade; de enriquecimento das formas de expressão e do exercício 

da criatividade; de valorização das diferentes manifestações culturais, 

especialmente as da cultura brasileira; de construção de identidades 

plurais e solidárias. 

 

Os objetivos que a Educação Básica busca alcançar, quais sejam, propiciar o 

desenvolvimento do educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para 

o exercício da cidadania e fornecer-lhe os meios para que ele possa progredir no 

trabalho e em estudos posteriores, segundo o Artigo 22 da Lei nº 9.394/96 (LDB), bem 

como os objetivos específicos dessa etapa da escolarização (Artigo 32 da LDB), devem 

convergir para os princípios mais amplos que norteiam a Nação brasileira. Assim sendo, 

eles devem estar em conformidade com o que define a Constituição Federal, no seu 

Artigo 3º, a saber: a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, que garanta 

o desenvolvimento nacional; que busque “erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais”; e que promova “o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação”. 

 

2.3 As metodologias ativas 

 

Na contemporaneidade, para que se cumpra a função social da escola como 

espaço de aprendizagem e apropriação do conhecimento, necessário se faz estudos e 

busca de metodologias ativas e desafiadoras, tendo presente que conforme Vigotski 

(2001) defende, “É na interação que o sujeito faz do social ao individual que se dá a 

apropriação de conceitos e significações, ou seja, dá-se a apropriação da experiência 

social da humanidade”. Assim compreende-se que a aprendizagem é mediada pela 

cultura. Diante desta contestação e frente a BNCC, as metodologias ativas são o 

caminho para avançar mais no conhecimento através de competências gerais 

cognitivas e socioemocionais.  

O aprender e ensinar de forma ativa com problemas reais, desafios 

relevantes, jogos interativos, desenvolve o pensamento científico ampliando os 

conceitos cognitivos desenvolvidos com a intencionalidade mediada pelo professor, 



 

 

 

 

 

220 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

motivando o aluno, dando  sentido na atividade proposta, seja para superação ou 

resolução de problemas. 

As metodologias precisam acompanhar os objetivos propostos para o 

percurso formativo. Se queremos que os alunos sejam proativos, requer ofertar 

atividades desafiadoras ampliando o nível de complexidade, levando-os a tomada de 

decisões e avaliação de resultados com subsídios significativos. Se queremos  que 

sejam criativos, a intenção docente deve ser de levar os sujeitos a usufruir de novas 

possibilidades, de mostrar sua criatividade. 

Não significa dizer que todas as aulas tenham que ser um verdadeiro 

espetáculo de inovações. Trata-se de intencionalidade, seja a leitura de um texto 

informativo, a explicação de um novo conceito ou mesmo a resolução de atividades 

específicas precisam ter sentido para o aluno. Ele precisa compreender a necessidade 

prática daquela ação. A adoção de perguntas desafiadoras antes de um novo conceito, 

experimentos científicos, resolução de problemas práticos cotidianos que exijam o 

conhecimento científico ou que este contribua facilitando o processo, são algumas 

formas de significar e envolver os alunos no processo. 

Aproveitar o conhecimento tecnológico dessa geração, utilizar os recursos 

digitais disponíveis na escola, buscar no mundo digital os materiais pedagógicos 

disponíveis, nos diferentes formatos e plataformas também fazem parte deste currículo 

voltado ao desenvolvimento de competências e educação integral. Freire (2009) já 

enfatizava, há muito tempo a importância de superar a educação bancária, tradicional 

e focar a aprendizagem do aluno,  envolvendo-o, motivando-o e dialogando com ele. 

Segundo Gadotti: 

“Na sociedade da informação, a escola deve servir de bússola para navegar 

nesse mar do conhecimento, superando a visão utilitarista de só oferecer 

informações “úteis” à competitividade, para obter resultado. Deve oferecer uma 

formação geral na direção de uma educação integral. Significa orientar 

criticamente, sobretudo as crianças e os jovens, na busca de informações que 

os façam crescer, e não embrutecer.” GADOTTI, 2000, 73) 

Hoje na escola convivemos com sujeitos nativos da cultura digital midiática, 

multifacetada, frente a diversidade, cientes que a aprendizagem acontece através de 

múltiplas buscas de cada sujeito, de acordo com seus interesses, curiosidades e 

necessidades, que vai além da sala de aula. Assim as metodologias ativas, onde o 

professor utiliza-se da tecnologia digital, como aporte, tornando atrativa e ativa a 

aprendizagem ao aluno e interessante ao professor, oportunizando sua ação 

intencional significativa  para a mediação no processo educativo, levando o aluno ao 

desenvolvimento de suas habilidades para construção do conhecimento. 
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2.4 Educação e Mídias 

 

Na atualidade não há como a escola fugir da cultura digital. O mundo é 

globalizado pela sua ação, levando a educação refletir e ressignificar seus currículos 

em prol de situá-la, diante da expansão das tecnologias da informação e comunicação, 

para aliá-la  na construção do pensamento científico,  

Para acompanhar as transformações na contemporaneidade, as escolas da 

rede municipal de Torres, já contam com smart tvs conectadas à internet em todas as 

salas de aulas das suas escolas. Sendo assim, todas possuem  um aporte pedagógico 

para professores e alunos, permitindo acesso imediato a pesquisa online. Além de 

dispor de uma plataforma ON disponibilizada através do Sistema de Ensino Aprende 

Brasil, do Grupo Positivo, adotada à dois(02) anos pela mantenedora. 

Sabemos que a ação mediadora do professor é de extrema importância para 

a produção e socialização do conhecimento. A escola precisa  diminuir a desproporção 

de domínio da cultura midiática das crianças e adolescentes com relação aos docentes, 

sendo indispensável a busca de conhecimento na área das TICs, por parte dos 

professores para que o ato de produção e socialização de conhecimentos, 

ressignificando o modo de ler, interpretar e produzir cultura. 

Segundo Monica Fantin: 

 

“Considerando que a demanda da sociedade nem sempre é a mesma da 

educação, o papel que as mídias têm desempenhado na sociedade atual está 

cada vez mais presente na formação dos professores. Ao mesmo tempo em 

que a estruturação da vida cotidiana está plena de informação, o acesso a ela 

é altamente fragmentado e este aspecto vai-se tornando uma característica que 

determina a qualidade das interações entre sujeito e informação, e 

consequentemente na construção do conhecimento.” (FANTIM, 2012, p.438) 

 

 

Sendo assim, é importante  refletir sobre saberes instantâneos e 

descontínuos, verídicos e fakes oriundos das mídias, através da reorganização de 

currículos, tendo as mídias como aporte para a construção do conhecimento. Esta 

tarefa requer estudos, planejamento e busca de ações metodológicas que contemplem 

os alunos na atualidade. Assim nos afirma SODRÉ: 

 

“A mudança ou relativação do paradigma dominante e as novas formas de 

organização do trabalho provocam alterações importantes na relação 

pedagógica em todos os níveis de escolaridade, tanto nos modos de ensinar e 

aprender como nos conteúdos disciplinares” (SODRÉ, 2002, p.96) 
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Necessário atuar na interatividade, onde se constituem novos sujeitos. 

Precisamos conduzir estas ligações globais com conexões verdadeiras para gerar 

saberes, pois não basta saber clicar e navegar por redes sociais, requerendo do 

professor apropriação da cultura midiática. 

 

2.4.1 Contribuições das escolas municipais de Ensino Fundamental sobre Cultura 

Midiática 

 

EMF ALCINO PEDRO RODRIGUES 

“Educação e tecnologia abrange instrumentos e ferramentas capazes de facilitar o 

processo de ensino-aprendizagem, colocando o discente frente a outras possibilidades de 

explorar conceitos diversos a serem internalizados. Por meio do uso das tecnologias 

pode-se interconectar conhecimento e aprendizagens gerando novas competências no 

sujeito, preparando-o a lidar com as transformações de mundo. 

 

EMF ALMIRANTE TAMANDARÉ 

“Ainda há a falta de recursos materiais (internet), laboratório de informática e formação 

técnica para os educadores dominem o manuseio com as ferramentas necessárias para 

acesso a estes recursos.” 

 

EMF MAMPITUBA 

“A escola não está preparada para esta demanda tecnológica, pois temos o material e 

não podemos utilizá-lo. O aluno tem acesso a tecnologias mas não a utiliza de maneira 

correta, acabando por não contribuir para o seu conhecimento efetivo.” 

 

EMF MANOEL FERREIRA PORTO 

“Se dá através da interação com o conhecimento onde educando e educadores interagem 

ensinando e aprendendo independente de tempo e espaço.” 

 

EMF MANOEL OLIVEIRA CARNEIRO 

“A escola “caminha” para um processo de adaptação referente às demandas tecnológicas 

atuais, porém, dentro das possibilidades, e recursos ela vem disponibilizando o que é 

possível para melhor ensino aprendizagem.A nova versão de educar que já está inserida 

no mercado, leva ao mestre- autor, buscar conhecimentos básicos destas tecnologias, 

com o objetivo de acompanhar os aprendizes em outros espaços e tempo.” 
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EMF SANTA RITA 

“Sabemos que a escola precisa encontrar um novo rumo com diferentes e modernos 

métodos de aprendizagem, que integrem pedagogicamente tecnologias antigas e novas, 

uma aprendizagem voltada para o estudante protagonista, pois o mesmo não é mais um 

telespectador, consumidor, mas um agente de conhecimento e mudança.” 

 

EMF SÃO JUDAS TADEU 

“A escola ainda está aquém das demandas tecnológicas, principalmente pelo fato de não 

dispor da estrutura tecnológica a qual o aluno tem contato fora da escola. Primeiro por 

ele ter na maioria do seu tempo contato com a tecnologia e as possíveis janelas que ela 

oferece.A escola é um pequeno espaço de tempo no seu dia-a-dia. Segundo por ele não 

dispor de um acesso sistemático para fonte de pesquisa em tempo real otimizando 

recursos mais atrativos à aprendizagem.É necessário que esta prática se efetive para que 

os próprios docentes se integrem nessa dinâmica e se apoderem dessa estratégia com 

naturalidade e eficiência.” 

 

EMF ZONA SUL 

“Para atender as demandas tecnológicas as quais as crianças e adolescentes tem acesso, 

a escola de hoje, vem a passos lentos. Para que o ensino se dê nesta nova versão de 

educar a partir das tecnologias, a escola deve ter como suporte, a orientação, supervisão 

e planejamento.” 
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3 PLANEJAMENTO 

 

3.1 Intencionalidade Pedagógica: o que planejar? 

 

Toda ação é acompanhada de uma intenção, com esta afirmação podemos 

dizer que o planejamento acompanha a humanidade. Planejar é pensar formas 

antecipadas para se atingir objetivos almejados.  

Para que se possa elaborar um planejamento se faz necessário o 

conhecimento da realidade, para a qual deseja-se desenvolver o plano. Necessário é 

pensar a realidade dos sujeitos no contexto  do meio ao qual encontram-se inseridos 

e após estabelecer  estratégias e ações com a finalidade de  atingir objetivos e metas 

pré-estabelecidas, com prazos e tempos estipulados.                            

Planejar é a forma de organizar as ações visando os objetivos propostos e 

como devemos fazer para alcançá-los. A cada nova proposta devemos reavaliar ações. 

Esta ação requer planejamento, que nada mais é que colocar no papel a 

intencionalidade e realizar na prática os caminhos para atingir os objetivos, traçando 

diretrizes e selecionando metodologias em busca de procedimentos eficazes. O 

planejamento escolar, enquanto processo requer a realização de ações 

antecipadamente para um futuro preestabelecido almejando atingir metas para uma 

determinada realidade.  

 

 

“Planejar é diferente de refletir no sentido geral, pois, embora o planejamento 

inclua a reflexão, corresponde a um tipo particular de reflexão (pensar na ação 

a ser realizada no futuro). As ideias não mudam a realidade. Como afirmamos, 

o que muda a realidade são as ações. Todavia, para que as ações provoquem a 

mudança que desejamos, devem ser pautadas, guiadas, por determinadas 

ideias (além de outros elementos, como a base objetiva da existência —

influência daquilo que é histórico-cultural—, o contexto concreto da 

ação)”(VASCONCELLOS, 2019 p. 7)  

 

 

Toda ação pedagógica requer um planejamento, que nada mais é que 

instrumento orientador do processo educativo. Ele se constitui diante da necessidade 

diagnosticada frente ao que se espera alcançar. É o planejamento que estabelece as 

prioridades, orienta e determina os recursos e aponta os meios para atingirmos avanço 

cognitivo e  desenvolvimento integral. 

Encontramo-nos diante de novas práticas pedagógicas, necessárias pelo 

status quo. Precisamos alinhar nossas ações diante da BNCC (Base Nacional Comum 

Curricular), que nos traz uma base curricular comum, de ação normativa, para todo o 
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território nacional. A ação da escola é o desenvolvimento do pensamento científico. 

Sabemos que é um ato complexo que requer além do pensar o mediar de forma 

intencional a ação cognitiva de cada sujeito envolvido no processo de construção do 

conhecimento. O professor, precisa ter ciência que planejar não é esquematizar sua 

forma de desenvolver atividade. “O que” será trabalhado não pode estar dissociado do 

“com quem” irei trabalhar, tampouco do “por que” irei trabalhar. Necessita de reflexão, 

talvez exija mudanças e até rupturas na sua forma de ser, para que se cumpra a 

intencionalidade do que diz o currículo da instituição onde atua. 

 Precisa ter presente como se estrutura o processo educacional em nosso 

país. Que o Sistema Educacional se constitui por uma Plano Nacional de Educação 

(PNE), que na sequência possui um Plano Estadual de Educação (PEE), por Plano 

Municipal de Educação (PME), BNCC, Proposta Curricular da Rede Municipal e Planos 

de Estudos, norteados pela legislação vigente. Na escola, temos Projeto Político 

Pedagógico (PPP) para a instituição e na sala de aula o  Planejamento Diário do 

professor. 

Luckesi, nos afirma:  

 

“O ato de planejar em nosso país, principalmente na educação, tem sido 

considerada como uma atividade sem significado, ou seja, os professores estão 

muito preocupados com os roteiros bem elaborados e esquecem do 

aperfeiçoamento do ato político do planejamento. Os professores precisam 

quebrar o paradigma de que o planejamento é um ato simplesmente técnico e 

passar a se questionar sobre o tipo de cidadão que pretendem formar, 

analisando a sociedade na qual ele está inserido, bem como suas necessidades 

para se tornar atuante nesta sociedade. (LUCKESI, 2001 p. 106)” 

 

 

O planejamento do professor, portanto, deve direcionar seu trabalho para 

o desenvolvimento de competências e da educação integral do educando, 

considerando todas as concepções  de ensino definidas no currículo da instituição.  

 

3.2 Projetos no Ensino Fundamental 

 

A perspectiva sobre o processo de  aprendizagens dentro das concepções 

pedagógicas contemporâneas , referem-se a uma perspectiva multidimensional, ou 

seja, os processos de aprendizagens são racionais, sensoriais, práticos, emocionais e 

sociais ao mesmo tempo. Para que se efetive a aprendizagem é preciso fazer conexões 

e relações entre sentimentos, ideias, palavras, gestos e ações. Os projetos Escolares, 

precisam ser pensados de forma a proporcionar sentido aos contextos propostos.  
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Dewey (RINALDI, 1994) um dos precussores do movimento Escola Nova, 

afirmava que “projetar e realizar é viver em liberdade”, traz alguns principios 

fundamentais para elaboração de projetos na Escola: 

a) princípio da intenção - toda ação, para ser significativa precisa ser 

compreendida e desejada pelos sujeitos, deve ter um significado vital, 

isto é, deve corresponder a um fim, ser intencional, proposital;  

b) princípio da situação - problema - o pensamento surge de uma 

situação problemática que exige analisar a dificuldade, formular 

soluções e estabelecer conexões, constituindo um ato de pensamento 

completo; 

c)     princípio da ação - a aprendizagem é realizada singularmente e 

implica a razão, a emoção e a sensibilidade, propondo transformações 

no perceber, sentir, agir, pensar; 

d) princípio da rela experiência anterior - as experiências passadas 

formam a base na qual se assentam as novas; 

e) princípio da investigação científica - a ciência se constrói a partir da 

pesquisa, e a aprendizagem escolar também deve ser assim; 

f)     princípio da integração - apesar de a diferenciação ser uma 

constante nos projetos, é preciso a partir das situações fragmentadas 

e construir relações, explicar generalizações.  

g) princípio da prova final - verificar se, ao final do projeto, houve 

aprendizagem e se algo se modificou.  

h) princípio da eficácia social - a escola deve oportunizar experiências de 

aprendizagem que fortaleçam o comportamento solidário e 

democrático.  

 

Dewey orienta através desses princípios a acompanhar a ação intencional 

do que projetar. Rinaldi (1994, p. 13) salienta que trata-se também de um processo de 

autoformação, socioconstrução e coconstrução.  

Existem diversas formas de se trabalhar com a pedagogia dos projetos, Silva 

(2008) ao analisar algumas linhas, classificou algumas dessas formas com o objetivo de 

ajudar a comrpeender as ideias presentes no século XX e XXI. Categoriza como (Silva 

apud Barbosa 2008, p. 29): 

 

1) Projetos como Sistemas Complexos  

a) Projeto de Reggio Emília 

b) Abordagem de Helm e Katz 
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c)  

2) Projetos e Vida Cooperativa 

a) A perspectiva de Celestin Freinet 

b) A perspectiva de Josette Jolibert 

c) A escola Moderna Portuguesa 

 

3) Projetos de Trabalho 

a) A perspectiva de High Scope 

b) A perspectiva de Howard Gardner 

c) A perspectiva de Fernando Hernández  

 

Compreender que existem diferentes formas de projetar é essencial para 

que se possa diferenciar sobre princípios políticos e pedagógicos e seus pontos de 

confluência. Compreender de forma pedagógica e praxiológica o que é projetar auxilia 

na clareza da intencionalidade, na construção das propostas e articulação de contextos.  

Um projeto é uma oportunidade para diferentes possibilidades de 

encaminhamento e resolução, envolvendo diversos percursos  imprevisíveis, 

imaginativos, criativos, simbólicos, ativos acompanhados de flexibilidade de 

organização. Os projetos permitem criar autoria entre os protagonistas da Escola. 

Crianças, professores e todos inseridos na comunidade escolar. Machado (1999) nos 

diz de forma poética que a Vida é um projeto permanente, complementa que “ [...] os 

sonhos, as ilusões e as utopias são essenciais para alimentar a imaginação quando se 

pensa na elaboração de projetos, mas é o caráter operatório dos projetos que os 

distingue das utopias.” (Machado apud Barbosa 2008, p.32). Os projetos são essenciais  

pois apontam “como se faz para construir ou conhecer as coisas.” 

Barbosa (2008, p. 33) nos diz que “Projetar é, pois, introduzir ao inédito; um 

novo desejo em uma nova história, não é apenas prosseguir é também romper e 

reorientar o curso das cosias.” Os projetos nascem dos acontecimentos do dia a dia, 

podendo partir do interesse das crianças, de seus desejos, suas narrativas, brincadeiras, 

ações de vida prática, relação com a natureza e dificuldades, como pode também 

nascer do olhar intencional do professor, de suas observações, registros e inspirações.  

No contexto referencial temos os projetos que nascem da dimensão 

cotidiana, os que são organizados pela escola (mensal, trimestral ou anual), o Projeto 

Político Pedagógico da Escola, projetos especifico dos professores e suas turmas, 

projetos para a família e comunidade, projetos que se alinham a proposta da 

mantenedora e projetos propostos pelas próprias crianças. Estes são exemplos de 
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projetos organizados no contexto escolar que visam a aprendizagem das crianças e 

suas interações. 

Os projetos no contexto de uma base curricular são valiosos por que 

imprimem na ação pedagógica a possibilidade de superação da dicotomia entre cuidar 

e educar, já que são elaborados a partir de intenções e objetivos  se possa superar 

práticas e ações tradicionais enraizadas na Educação Infantil 

As propostas pedagógicas tem por objetivo estimular a inovação 

educacional, oportunizando trabalhar com novas ideias sobre a Infância e re-significar 

outras tantas. Barbosa (2008) diz que é importante frisar  que as marcas novas podem 

nos fazer esquecer preceitos e dados históricos e nos iludir com o poder mágico que 

muitas vezes acreditamos ter ,sobre uma nova e “melhor” metodologia de trabalho. 

Para Kramer (1997) um projeto é um caminho que se constrói no caminhar, isso 

significa que o planejamento não é estático, rígido, não pode ser “outorgado” por 

instâncias superiores, já que cada instituição escolar está inserido em uma comunidade 

com suas histórias, contextos sociais, económicos e culturais. O projeto precisa se 

pensado como um processo democrático de decisões e percursos. 

Através das leituras das obras de Tonucci percebemos que é fundamental 

que a escola proporcione as crianças contextos culturais, científicos e críticos. Tonucci, 

ainda diz que é na escola o aluno examinará “suas experiências,  conhecerá seu 

ambiente e recuperará sua história. “ Nas palavras de Horn e Silva (2015, p. 42) falamos 

sobre os projetos  

 

As aprendizagens nos projetos acontecem a partir de situações concretas, das 

interações construídas em um processo contínuo e dinâmico. Nesse 

entendimento se afirmar, se constrói e desconstrói, se faz na incerteza, com 

flexibilidade, aceitando-se novas dúvidas, acolhendo-se a curiosidade, a 

criatividade que pertuba e levanta conflitos. A ordem em que esses conteúdos 

serão trabalhados, o nível de profundidade, o tipo de abordagem serão 

definidos pelo processo de trabalho cooperativo do grupo (adultos e crianças). 

[...] Um projeto é a abertura para possibilidades amplas e com uma vasta gama 

de variáveis, de percursos imprevisíveis, criativos, ativos, inteligentes 

acompanhado de uma grande flexibilidade de organização.  

 

 Os projetos viabilizam a garantia da efetivação dos Direitos de 

Aprendizagem: Participar, Conviver, Expressar, Brincar, Expressar-se e Conhecer-se. 

Como exemplo de projetos desenvolvidos no ensino fundamental podemos 

mencionar aqueles que há anos vem sendo desenvolvidos no município: Projeto 

Primeiros Socorros na Escola: salvando vidas e resgatando almas, Projeto Talentos 

Municipais,  Projeto Crescendo com a Ginástica Rítmica Escolar, Projeto Jogos Escolares 

de Torres - JET, Projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos - JEPP. Projetos estes 
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mantidos pela Prefeitura Municipal de Torres através da Secretaria Municipal de 

Educação e/ou através de parceiros e apoiadores. 

 

3.3 Conceitos de planejamento segundo as escolas municipais de Ensino 

Fundamental 

  

EMF ALCINO  

“A construção do planejamento deve considerar o conhecimento prévio do aluno, sua 

curiosidade e seus desejos, promovendo um momento de troca, interações e 

aprendizagens.’ 

 

EMF TAMANDARÉ 

“O planejamento é inspirado no conteúdo sendo adaptado a realidade que a escola está 

inserida e os plano curriculares necessários.” 

 

EMF MAMPITUBA 

“No contexto atual o nosso planejamento escolar é baseado no sistema aprende Brasil 

que delineia o nosso trabalho, restando pouco espaço para outras interferências. O 

cotidiano na escola aparece nas situações em que se consegue fazer a transposição da 

vida familiar e social com o conteúdo trabalhado.” 

 

EMF FERREIRA PORTO 

“Da escuta nasce a intencionalidade marcada no planejamento.O planejamento deve ser 

uma ação coletiva de todos que fazem parte do processo educacional e atender aos 

interesses e as necessidades de cada aluno, explorando de diversas formas o currículo de 

forma significativa que venha contribuir para o desenvolvimento dos estudantes.” 

 

EMF MOC 

“O planejamento escolar se dá baseado e norteado nas aplicações didáticas que visam 

adquirir melhores resultados de acordo com cada nível educacional.Um planejamento 

pautado na escuta e na observação gera uma análise mais sintetizada sobre cada caso 

em particular, buscando, sempre, um rendimento escolar satisfatório.No entanto, cada 

escola tem sua particularidade. Busca-se , então, desenvolver temáticas e projetos afins 

de incluir a comunidade escolar nestes contextos.” 
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EMF SANTA RITA 

“O planejamento é a primeira ação do educador feito em conformidade com os planos 

de estudos. É um trabalho de reflexão sobre o ensino e a aprendizagem. O planejamento 

consiste em uma importante tarefa de gestão e administração para alcançar os objetivos 

com êxito no processo de ensino aprendizagem.” 

 

EMF SÃO JUDAS TADEU 

“O planejamento deve acontecer a partir da realidade de seus alunos, articulando o 

conhecimento formal e a necessidade que seu grupo apresenta.” 

 

EMF ZONA SUL 

“A escuta em sala de aula prevê levar em conta a curiosidade dos alunos, as dúvidas e o 

interesse em aprender. O trabalho pedagógico precisa trazer tanto a escuta, quanto o 

direito à aprendizagem.” 
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4 APRENDIZAGEM 

 

4.1 Os direitos de aprendizagens da infância à adolescência 

 

Tendo em vista os eixos estruturantes das práticas pedagógicas e as 

competências gerais da Educação Básica propostas pela BNCC, seis direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento asseguram, na Educação Infantil, as condições para 

que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel 

ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas 

a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo 

social e natural: 

 

a) Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, 

utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do 

outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. 

b) Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e 

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

diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua 

imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, 

sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. 

c) Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do 

planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo 

educador quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais 

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

desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, 

decidindo e se posicionando. 

d) Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, 

emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos 

da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a 

cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a 

tecnologia. 

e) Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, 

emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, 

questionamentos, por meio de diferentes linguagens. 

f) Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, 

constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de 

pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, 
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brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu 

contexto familiar e comunitário. 

 

De acordo com o documento normativo, essa concepção de criança como 

ser que observa, questiona, levanta hipóteses, conclui, faz julgamentos e assimila 

valores e que constrói conhecimentos e se apropria do conhecimento sistematizado 

por meio da ação e nas interações com o mundo físico e social não deve resultar não 

pode ser traduzida como um processo de desenvolvimento natural ou espontâneo. Ao 

contrário, impõe a intencionalidade educativa às práticas pedagógicas na Educação 

Infantil, tanto na creche quanto na pré-escola. Impõe ao educador planejar sua prática 

de forma a garantir experiências que permitam às crianças conhecer a si e ao outro, 

conhecer e compreender as relações com a natureza, com a cultura e com a produção 

científica, que se traduzem nas práticas de cuidados pessoais (alimentar-se, vestir-se, 

higienizar-se), nas brincadeiras, nas experimentações com materiais variados, na 

aproximação com a literatura e no encontro com as pessoas. 

Estes direitos de Aprendizagem da Educação Infantil não podem ser 

desconsiderados no 1º Ano do Ensino Fundamental, período de transição de níveis de 

ensino, contudo, ainda falando de crianças de 6(seis) anos de idade. Na transição, é 

indispensável um equilíbrio entre as mudanças introduzidas, a continuidade das 

aprendizagens e o acolhimento afetivo, de modo que a nova etapa se construa com 

base no que os educandos sabem e são capazes de fazer, evitando a fragmentação e 

a descontinuidade do trabalho pedagógico. 

A BNCC do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, enfatiza a necessária 

articulação com as experiências vivenciadas na Educação Infantil, valorizando práticas 

que contemplem o lúdico no processo de aprendizagem. De acordo com o documento, 

“tal articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas experiências 

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

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

refutá-las, de elaborar conclusões, em uma atitude ativa na construção de 

conhecimentos” 

Os dois primeiros anos do Ensino Fundamental devem ter como foco a 

alfabetização, a fim de garantir amplas oportunidades para que os alunos se apropriem 

do sistema de escrita alfabética de modo articulado ao desenvolvimento de outras 

habilidades de leitura e de escrita e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de 

letramentos. Porém, esse processo não pode ignorar as características da faixa etária e 

a continuidade do trabalho desenvolvido na Educação Infantil. O desenvolvimento 

pleno das crianças se dá numa proposta participativa, criativa, desafiadora, lúdica, rica 
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em experiências concretas mas que possibilitem levar a criança a construir hipóteses, 

buscar diferentes soluções e formas de compreender o mundo que as cerca. 

A progressão do Ensino Fundamental irá consolidar as aprendizagem 

construídas e ampliar as práticas de linguagem e de compreensões conceituais, 

atingindo, nos Anos Finais, abstrações e compreensão de conhecimentos mais 

complexos. Toda aprendizagem desenvolvida nos Anos Iniciais, que por sua vez foi 

alicerçada na Educação Infantil, agora encontra acolhida e progressão nas diferentes 

áreas do conhecimento, aprofundando em componentes curriculares específicos. 

Esse processo contínuo da Educação Básica (Ed. Infantil, Anos Iniciais e Anos 

Finais do Ensino Fundamental) deve garantir o direito primordial do educando: o 

respeito às especificidades de cada fase do desenvolvimento não apenas o cognitivo, 

mas como ser biológico e psicossocial. 

 

4.2 Concepções pedagógicas da aprendizagem na Infância 

  

A concepção estrita de aprendizagem escolar que a compreende apenas 

como um ato voluntário de resposta ao ensino ou de acúmulo pessoal é extremamente 

questionável, em especial quando falamos de bebês e crianças bem pequenas. Porém 

é essa concepção que vem sustentando os documentos curriculares, os quais têm 

como ênfase as disciplinas científicas. Segundo Brougère e Ullmann (2012), é 

participando que se aprende, pois é nas interações sociais que se trama a vida 

cotidiana.  

Há, pois, uma carreira dos participantes, uma proposta de participação. A 

observação é sem dúvida um dos meios mais frequentemente empregados quando se 

trata de fazer com outros. O novato observa o que os outros fazem antes de se lançar 

por sua vez [...]. Imitar, fazer com os outros, é igualmente um meio de aprender muito 

comum e eficaz no que concerne às práticas cotidianas. (Brougère; Ullmann, 2012, p. 

310). 

As aprendizagens que resultam da vida cotidiana “se caracterizam pela 

ausência de visibilidade, que se deve, em parte, à sua imbricação na própria atividade” 

(Brougère; Ullmann, 2012, p. 308). É nessa participação que as crianças, num processo 

de interdependência, vão constituindo sua autonomia (Rogoff, 2005) e autoria. As 

experiências de aprendizagem das crianças pequenas acontecem na vida cotidiana, 

especialmente aquelas vividas no corpo e com o corpo. É na cotidianidade, na 

constância, nas repetições que diferem – isto é, naquelas atividades que realizamos 

todo dia, mas de maneira diferente – que as crianças criam um sentido de estabilidade 

e confiança ou, como afirma Emiliani (2002, p. 5), de estar em casa no mundo.  
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Todo o conhecimento social se estrutura a partir dessa experiência corpórea 

e relacional. A escola da infância, em seu dia a dia, ao ser concebida como um giorno 

, ou seja, como uma jornada em que a vida é vivida, amplia seu olhar pedagógico para 

todos os momentos e situações. Para compreender o cotidiano das escolas, é preciso 

observar as múltiplas interfaces que o atravessam. O cotidiano tornou-se, nos últimos 

anos, um tema muito estudado e começa a fazer parte das propostas educativas, 

construídas coletivamente pelos diferentes interlocutores do fazer educativo que 

caracterizam as sociedades contemporâneas. A escola é um território de todos, com 

disputas e alianças, com tensões e encaminhamentos. Inspiremo-nos em Malaguzzi 

(1993 apud Edwards; Gandini; Forman, 2016, p. 71), que propõe: 

 

“Construir uma escola confortável, onde crianças, professores e famílias se 

sintam em casa. Essa escola exige o pensamento e o planejamento cuidadosos 

com relação aos procedimentos, às motivações e aos interesses. Ela deve 

incorporar meios de intensificar os relacionamentos entre os três protagonistas 

centrais (crianças, professores e famílias), de garantir completa atenção aos 

problemas da educação e de ativar a participação e a pesquisa.” 

 

 

A polarização em um currículo como transcendência ou imanência pode ser 

tensionada pela superação da escolha entre as oposições binárias, tão em voga na 

modernidade. Se o currículo for compreendido como ação, como acontecimento, ele 

só tem lugar no cotidiano. Se for compreendido como um pensamento que pretende 

deliberar sobre a formação humana, um projeto coletivo de educação, tendo como 

referência o futuro, a sobrevivência e a continuidade do planeta, é preciso debatê-lo e 

afirmá-lo. Acreditamos que há lugar para a formulação de um currículo que, por um 

lado, posicione-se sobre qual projeto de sociedade, de saberes e de conhecimentos 

queremos oferecer para as crianças e, por outro, aprimore os instrumentos de escuta 

das crianças, das famílias e dos professores, a fim de ouvir o que eles dizem, em suas 

diferentes linguagens, para a escola e para o currículo. Os currículos como disciplinas 

ou áreas de conhecimento não são suficientes para abordar a tarefa da educação 

infantil. (Recorte da revista: “Pedagogia(s) do cotidiano”) 
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4.3 Conceito de aprendizagem segundo as escolas municipais de Ensino 

Fundamental 

 

EMF ALCINO  

“A aprendizagem acontece quando o educador e educando são sujeitos do processo de 

aprendizagem. O professor assume o papel de mediador do conhecimento, valorizando 

a construção deste conhecimento.” 

 

EMF TAMANDARÉ 

“A escola é um território de todos e a aprendizagem se dá através da construção de 

autonomia que visa as interações sociais de uma metodologia participativa num 

processo de interdependência sustentada por um currículo de ação no coletivo.” 

 

EMF MAMPITUBA 

“Aprendizagem acontece na interação do objeto do conhecimento com a mediação do 

professor. Que seja oportunizado ao aluno o “conceitual” e que ele possa ressignificar 

esse conhecimento de forma autônoma.” 

 

EMF FERREIRA PORTO 

“A aprendizagem se dá através da interação social, da observação e das experiências, 

tanto corpórea como relacional, com a participação dos protagonistas centrais, escola, 

pais, professor.” 

 

EMF MOC 

“A aprendizagem  requer interesse, motivação e curiosidade. Ela se dá por meio de leitura, 

debates, observação e estudo, o que favorece a autonomia, o raciocínio e a criticidade. 

Oportunizar momentos de interação e trocas de experiências entre os alunos, possibilita 

e facilita a aquisição de novos conhecimentos.” 

 

EMF SANTA RITA 

“A aprendizagem acontece por meio dos três pilares: criança, professor, conteúdo. Com 

as crianças pequenas, a aprendizagem acontece como experiências na vida cotidiana, 

especialmente aquelas vivenciadas no corpo e com o corpo; através das interações com 

o meio social e do nível de complexidade das atividades com as quais a criança envolve-

se . Aprendizagem se dá, também, por meio da observação das atividades que o professor 

desenvolve e observando outras crianças na execução dessas atividades cotidianas pelas 

quais a criança aprende sem sentir que está aprendendo. A criança mais nova observa a 
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criança mais velha antes de executar as ações. A imitação se torna, assim, um processo 

muito mais eficaz na construção da aprendizagem, onde o potencial de desenvolvimento 

depende tanto de conhecimentos e competências próprias, quanto da maneira como são 

estabelecidas. Cada criança aprende em um tempo diferente. Cada um aprende em seu 

tempo.” 

 

EMF SÃO JUDAS 

“A aprendizagem ocorre na interação, na observação, nas trocas de experiências, onde o 

professor é o mediador desse processo. Cabe ao educador proporcionar situações em que 

o aluno possa construir e ser autônomo no seu processo de aprendizagem desenvolvido 

no cotidiano, através da exploração do meio e das coisas que o cerca acontecendo os 

seus saberes e o desenvolvimento do seu potencia.” 

 

EMF ZONA SUL 

“Cada indivíduo tem uma potencialidade a ser explorada. Através da aprendizagem 

visual, da participação efetiva do aluno e das vivências fora da escola, o indivíduo adquire 

autonomia na realização das atividades do cotidiano.” 
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5 AVALIAÇÃO 

 

5.1 Conceito e práticas na Educação Básica  

 

Sob estes aspectos nos reportamos ao que nos diz a Resolução Nº 4 de 13  

de julho de 2010, onde define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 

Básica. Onde sobre Avaliação  Educacional nos orienta suas três dimensões: avaliação 

institucional, tendo presente a interna e as externas; avaliações de redes educacionais 

e a avaliação das aprendizagens que se refere a  relação do professor e do aluno 

mediados pela intencionalidade do professor, levando o aluno a busca constante do 

conhecimento através da elaboração de  conceitos e reformulação do seu pensamento 

científico, indo além dos conteúdos ofertados, possibilitando o desenvolvimento da 

autonomia para a formação integral, que contempla o ético, o social e o intelectual 

portanto um ato político. No seu Art. 47, diz: 

 

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

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

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

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

mudança em ato, acima de tudo, político.  

 

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

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

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

quantitativo, porque identifica o desenvolvimento da autonomia do estudante, 

que é indissociavelmente ético, social, intelectual.  

 

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

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

sujeitos do processo educativo projetam para si de modo integrado e 

articulado com aqueles princípios definidos para a Educação Básica, 

redimensionados para cada uma de suas etapas, bem assim no projeto político-

pedagógico da escola.  

 

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

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

em se tratando de acesso ao Ensino Fundamental.  

 

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

de caráter formativo predominando sobre o quantitativo e classificatório, adota 

uma estratégia de progresso individual e contínuo que favorece o crescimento 

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

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

2010) 
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A avaliação institucional deve ocorrer periodicamente, com a finalidade de 

diagnosticar possíveis falhas que estão dificultando o alcance de metas estabelecidas. 

Segundo Resolução 4/2010: 

 

Art. 52. A avaliação institucional interna deve ser prevista no projeto político 

pedagógico e detalhada no plano de gestão, realizada anualmente, levando em 

consideração as orientações contidas na regulamentação vigente, para rever o 

conjunto de objetivos e metas a serem concretizados, mediante ação dos 

diversos segmentos da comunidade educativa, o que pressupõe delimitação de 

indicadores compatíveis com a missão da escola, além de clareza quanto ao 

que seja qualidade social da aprendizagem e da escola. 

 

Art. 53. A avaliação de redes de Educação Básica ocorre periodicamente, é 

realizada por órgãos externos à escola e engloba os resultados da avaliação 

institucional, sendo que os resultados dessa avaliação sinalizam para a 

sociedade se a escola apresenta qualidade suficiente para continuar 

funcionando como está. BRASIL, 2010) 

 

 

5.2 Da diversidade dos processos e registros 

 

A documentação pedagógica, na perspectiva educacional pressupõe o valor 

de movimento e continuidade (Moss, 2013) que se efetiva nas escolhas feitas por 

aqueles envolvidos no processo de aprendizagem, sendo crianças, adultos e 

comunidade escolar.19 

O termo documentação pedagógica (Ostetto, 2017) está inserido em um 

proposta que considera importância da escuta, da observação e do registro para 

conhecer as crianças, seus processos de descobertas e aprendizagem. O ato de 

documentar é um processo de cooperativo que ajuda professores a aperfeiçoar a 

prática pedagógica. Através da documentação é que pode ser materializado o que foi 

escutado, observado e pensado. O ato do registro passa pela observação e 

interpretação do educador, traz a narrativa do conjunto de registros privilegiando as 

ações e pensamentos das crianças. A documentação Pedagógica só faz sentindo 

quando respeita os processos individuais e coletivos dos grupos de crianças, e quando 

é compartilhando coletivamente.  

A documentação pedagógica não segue uma metodologia padronizada de 

se “fazer”, cada professor através de diários, narrativas fotográficas ou gráficas, 

                                                 
19 Entende-se por comunidade escolar, no contexto educacional todos que fazem parte do contexto da Escola: 

Equipe gestora, Supervisor, Orientador, Professores, Auxiliares, Monitores, Famílias, Crianças, Agente administrativo, 

Agente de Alimentação, Agente de serviços gerais, moradores do bairro, mantenedora.  
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pensamentos, observações registra suas impressões, os acontecimentos e histórias da 

vida que emerge da escola. Esse acompanhamento precisa ser honesto, de forma que 

podemos “ver” os processos trilhados pelas crianças e trajetos percorridos pelos 

professores.  

A Documentação Pedagógica passa pelo olhar atento, das inquietações, das 

divergências, das inspirações. Quando registramos, temos a oportunidade de conhecer 

e dar visibilidade as formas da crianças Ser e Estar no mundo, dar visibilidade aos 

Direitos de Aprendizagens garantido em comum. Através dos registros, fotográficos, 

vídeos, desenhos, áudios, escritos, murais, blogs, mostras, revistas,  diários é possível 

perceber os processos, conquistas, pensamentos e dificuldades de meninos e meninas, 

oportunizando ao educador a consciência da ação, ao envolvimento e compromisso. 

(Ostetto, 2017) Para Edwards, Gandini e Forman, (1999, p.25) nos diz que para os 

educadores de Reggio Emília a Documentação cumpre três grandes funções  

 

(...) oferecer as crianças uma memória (...); oferecer aos educadores uma 

ferramenta para pesquisa e uma chave para melhoria e renovação contínua; e 

oferecer aos pais e ao público informações detalhadas sobre o que ocorre nas 

escolas, como meio de obter suas reações e apoio. 

 

Segundo o Parecer nº 022/98 CNE/CEB referente Diretrizes Nacionais, a 

documentação permite reafirmar a visão potente da Infância 

 

Crianças pequenas são seres humanos portadores de todas as melhores 

potencialidades da espécie: inteligente, curiosas, animadas, brincalhonas em 

busca de relacionamentos gratificantes, pois descobertas, entendimento, afeto, 

amor, brincadeira, bom humor e segurança trazem bem-estar e felicidade; 

tagarelas,  desvendando todos os sentidos e significados das múltiplas 

linguagens de comunicação por onde a vida se explica; inquietas, pois tudo 

deve ser descoberto e compreendido, num mundo que é sempre novo a cada 

manhã; encantadas e fascinadas, solidárias e cooperativas desde que o 

contexto a seu redor, e principalmente, nós adultos/educadores, saibamos 

responder, provocar e apoiar o encantamento, a fascinação que leva ao 

conhecimento, á generosidade e a participação. (BRASIL, 1998, p.6) 

 

Pensar reflexivamente sobre os registros que fazemos e a forma de 

documentar os processos das crianças, é um desafio constante. Estudar, compartilhar 

ideias e experiências, aprimorar nossos objetivos, aprender a escutar as crianças são 

compromissos que assumimos a partir das nossas trajetórias na Rede Municipal de 

Educação e nas unidades escolares de ensino, e nesse sentido escrevermos sobre o 
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que vivemos cotidianamente é uma forma de nos reconhecermos como parte desse 

processo, re-significando e significando nossa vida com as crianças.  

A documentação pedagógica abarca em si uma ação reflexiva, de processos, 

desde o planejamento até a avaliação, evidencia processos alcançados, criar a memória 

das experiências, das hipóteses elaboradas pelo grupo e pelos indivíduos sustentando 

os processos teóricos e práticos.  

 

5.3 O protagonismo docente: professor pesquisador 

 

Miguel Arroyo fala que a Identidade do professor é construída acerca de 

suas Memórias e contextos históricos. O professor precisa construir os seu processo 

de “auto-formação” ou “auto-desformação”. Segundo o autor  

 

Estamos atrás de nossa identidade de mestres. O que não mudou, talvez, possa 

ser um caminho tão fecundo para entender-nos um pouco mais, do que estar 

á cata do que mudou, dos moderninhos que agora somos. Mas porque 

continuamos tão iguais aos mestres d outrora e de agora? Porque repetimos 

traços do mesmo ofício, como todo artifice e to mestre repetem hábitos e 

traços, saberes e fazeres de sua maestria. Nosso ofício carrega uma longa 

memória. (2000, p. 17) 

 

Arroyo fala em ofício como resgate de memória, de nossa história social, 

pois segundo ele os ‘mestres do oficio carregam orgulho de sua maestria” (2000, p.18) 

Sobre os processos de formação continuada, traz ainda que construimos na 

reflexão dos movimentos coletivos, das experiências que passam por nós. Contribui 

ainda através de suas memórias , que os encontros de categoria, formações e 

congressos ficam mais do que anotações e relatos de vivências e referências pois 

“ficamos mais convencidos, até orgulhosos de nossa identidade coletiva. Os desejos 

agora são auto-imagens” (2000, p.18).  

O autor corrobora que “Educar incorpora as marcas de um ofício e de uma 

arte, aprendida no diálogo de gerações. O magistério incorpora perícia e saberes 

aprendidos pela espécie humana ao longo de sua formação.” (Arroyo, 2000 p.18) 

 

Como então se forma a auto-imagem do professor e seu protagonismo 

docente? O que somos como docentes e educadores depende do 

reconhecimento social dos tempos da vida humana que formamos. Do valor 

dado a esses tempos. Como pedagogos nascemos historicamente colados a 

sorte da infância, a um projeto de seu acompanhamento, condução, formação. 

Temos os tempos da vida humana como nossos cúmplices. Nos afirmamos 

profissionalmente no mesmo movimento em que essas temporalidades vão se 

definindo, social e culturalmente. É menos a sorte dos recortes dos 
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conhecimentos, das ciências e das técnicas, o que nos conforma, do que a sorte 

dos tempos-ciclos da formação humana. Esses são nossos cúmplices 

identitários. (Arroyo, 2000, p. 32) 

    

O professor enquanto pesquisador traz na bagagem sua formação inicial, 

experiências vividas até então, porém, ao assumir sua responsabilidade de 

protagonista, de autoria da prática docente e compromisso com o “outro”, traz para si 

o movimento da auto-formação, do processo dinâmico de reflexão, encontrar sentidos 

e significados para o que faz diariamente. É nas palavras de Paulo Freire que 

encontramos a inspiração do movimento de estar em formação 

 

É preciso ousar, no sentido pleno desta palavra, para falar em amor sem temer 

ser chamado de piegas, de meloso, de a-científico, senão de anticientífico. É 

preciso ousar para dizer cientificamente que estudamos, aprendemos, 

ensinamos, conhecemos com nosso corpo inteiro. Com sentimentos, com as 

emoções, com os desejos, com os medos, com as dúvidas, com a paixão e 

também com a razão crítica. Jamais com esta apenas. É preciso ousar para 

jamais dicotomizar o cognitivo do emocional (FREIRE, 1993, p. 10). 

 

 

A busca de significados no desenvolvimento profissional (consciência 

docente) firma-se no compromisso com nossas propostas pedagógicas, da 

apropriação de sentidos, e da construção da Identidade docente. Ser professor nos 

dias de hoje, é enfrentar dilemas, medos, inquietações, acomodar e desacomodar a 

cada dia, é descobrir que nem todas as situações se encaixam em alguma teoria. Muito 

mais que por em prática os planos de trabalho, é vive-los. Em contextos de 

instabilidade na Educação é cada vez mais necessário devolver aos professore a 

dignidade, o respeito e o amor pelo magistério. 

A prática da pesquisa, permite ao professor desenvolver a reflexão e 

autorreflexão, as formações continuadas, tanto oportunizadas pela mantenedora 

quanto as que fazem parte da busca pessoal ou coletiva, permitem o professor a “ 

encontrar-se”, pois só podemos ensinar aquilo que somos, e aquilo que somos 

também faz parte daquilo que ensinamos e aprendemos. A experiência precisa 

primeiro ser vivida e sentida pelo professor. Cada profissional irá compor sua 

identidade própria, pois entendemos que dentro de uma rede todos são diferentes, 

todos são potentes, cada um no seu tempo, ritmo, porém todos com um único 

objetivo: Educação Pública de Qualidade. Nóvoa (2002, p. 59) ainda garante que é 

através da formação, da busca que o professor desenvolve autonomia, e assume a 

responsabilidade de seu próprio desenvolvimento pessoal.  
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Nóvoa (2002) reforça também que a formação não acontece apenas em 

cursos, acumulação de diplomas e conhecimentos, ela se consolida na reflexibilidade 

diária e critica da construção permanente. É importante que os processos de formação 

aconteçam também no desenvolvimento de uma identidade coletiva, ou seja, na 

partilha de experiência entre colegas, em momentos de troca, de interações e de 

transformações. Ao professor cabe ser protagonista na concepção de ideias, no 

acompanhamento, no planejamento e avaliação. 

A escolha dos instrumentos de trabalho também e a utilização contribuem 

para que os professores possam refletir, observar, analisarem e e reorganizarem sua 

prática. O professor de educação Infantil se depara também com a dicotomia de Cuidar 

e Educar, e deve elar para que esses dois aspectos sejam indissociáveis quanto a 

organização de seu planejamento.  

Filho (2005, p. 27) fala em linguagens geradoras no campo da pesquisa , ou 

seja, temas que articulam conhecimento e diz que “ é na relação entre o sujeito e o 

mundo que se produz o sentido, aquilo que é significativo – a crença, a escolha, a 

preferência, a curiosidade- o seu reverso, ou seja, a falta de sentido – que insistem, 

portanto passam a existir como significativos.” O professor precisa de tempos e 

espaços para que fossar refletir, pensar, reencontrar-se , entender-se protagonista em 

contextos coletivos. 

 

5.4 O conceito de avaliação segundo as escolas municipais de Ensino Fundamental  

 

EMF ALCINO S 

“Avaliar é um processo que nos permite acompanhar, observar e diagnosticar o 

desenvolvimento de aprendizagem do educando.” 

 

EMF TAMANDARÉ 

“É um conjunto de procedimentos didáticos visando a melhoria do educando e fazer 

intervenções pedagógicas para reorganizar o ambiente de aprendizagem do aluno.” 

 

EMF MAMPITUBA 

“A avaliação é um processo lógico matemático que visa resultados. Existe grande 

dificuldade de acompanhar o aluno de forma sistemática, dificultando a ação diagnóstica 

no processo avaliativo.” 
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EMF FERREIRA PORTO 

“É um processo contínuo onde através da observação o educador consegue detectar no 

decorrer do processo os problemas referentes ao ensino-aprendizagem. Deve ser uma 

prática diagnóstica para buscar identificar os conhecimentos construídos e as 

dificuldades dos alunos.” 

 

EMF MOC 

“Avaliar é acompanhar o processo de desenvolvimento da aprendizagem durante o ano 

letivo. Durante este processo, nós como educadores temos de ter a sensibilidade para 

reconhecer que, embora o aluno esteja em turma, ele tem suas particularidades em 

relação a aprendizagem. A nota não é um resultado final.” 

 

EMF SANTA RITA 

“Avaliação permite que o professor tenha uma noção dos conteúdos assimilados pelos 

alunos, bem como saber se as metodologias de ensino adotadas por ele estão surtindo 

efeito na aprendizagem dos alunos.Deverão ser utilizados procedimentos que assegurem 

o acompanhamento do pleno desenvolvimento do educando, evitando-se a comparação 

deles entre si. Os critérios de avaliação do aproveitamento escolar serão elaborados em 

consonância com a organização curricular e com o PPP. É um espelho para que a escola, 

os professores, e também os estudantes voltem o olhar para si mesmo, buscando a 

transformação das suas práticas.” 

 

EMF SÃO JUDAS 

“Avaliar é acompanhar a criança e o adolescente, durante o seu processo de 

aprendizagem, observando-os com olhar atento buscando planejar ações que visam 

favorecer e ampliar ainda esse processo de aquisição de conhecimento, sendo a ação 

pedagógica essencial para compôr esse ciclo avaliativo.” 

 

EMF ZONA SUL  -  MAPA CONCEITUAL 

AVALIAÇÃO             

⟱         

 Acompanhar- mediar- intervir. 

⤋ 

Intervenção Pedagógica 

⟱  

Redefinir Postura- Refletir- Reorganizar estratégias para um melhor aprendizado. 
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6 EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

 

“A escola do campo deve basear-se na base curricular comum, buscando 

ampliar a visão de mundo tanto nos aspectos sociais, culturais e econômicos. 

Apoiando-se em uma visão de sustentabilidade das atividades rurais, com o 

objetivo de difundir um pensamento ecológico, ético e humanizado onde o 

sujeito tem direito ao acesso às tecnologias ditas urbanas sem perder sua 

própria identidade” (E.M.F. São Judas Tadeu) 

 

 

Ao definir o que vem a ser a educação do campo recorremos a Caldart  et 

all (2012), que a entende como um fenômeno social da realidade brasileira a partir da 

práxis e considerada no contexto histórico que lhe deu origem. 

 

“A essência da Educação do Campo não pode ser apreendida senão no seu 

movimento real, que implica um conjunto articulado de relações 

(fundamentalmente contradições) que a constituem como 

prática/projeto/política de educação e cujo sujeito é a classe trabalhadora do 

campo.” (CALDART et all, 2012, p. 13). 

 

 

Segundo o Decreto nº 7.352/2009 Escola do Campo é aquela situada na 

área rural ou em área urbana, que atenda predominantemente alunos oriundos do 

meio rural. Atuar na Educação do Campo é trabalhar oportunizando as mesmas 

oportunidades e possibilidades de aprendizagem. Desta forma as crianças e jovens 

apesar de desenvolverem suas atividades em classes multisseriadas, ocupando o 

mesmo espaço físico, serão orientadas e ofertado seguindo a seriação quanto a objetos 

do conhecimento e planejamento adequado a etapa e ano correspondente a turma 

regular. O que modifica é a atuação do professor regente que desenvolverá mais de 

um planejamento de forma simultânea.  

O Parecer nº 36/2001, nos traz como concepção de Educação do Campo: 

 

“[...]campo consta como espaço heterogêneo, destacando a diversidade 

econômica, em função do engajamento das famílias em atividades agrícolas e 

não-agrícolas (pluriatividade), a presença de fecundos movimentos sociais, a 

multiculturalidade, as demandas por educação básica e a dinâmica que se 

estabelece no campo a partir da convivência com os meios de comunicação e 

a cultura letrada.”  (BRASIL, 2001, p.2) 

 

As políticas atuais acolheram a proposta de uma escola do campo que seja 

para o homem do campo e que tenha uma forma diferente de trabalho, uma forma 

que expresse o mundo do trabalhador do campo, sem negar as bases nacionais, mas 
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somando‐se a ela num currículo repleto de significação. (Recortes do Texto: 

“Organização curricular e do trabalho pedagógico da escola do campo: em busca de 

reflexão) 

Portanto, a escola do campo precisa  preservar a cultura herdada, 

vivenciando seu contexto histórico e participando dos movimentos sociais, vinculando-

o ao mundo contemporâneo visando a transformação social. A Resolução Nº 4/2010, 

nos orienta sobre a Educação Básica do Campo: 

 

Art. 35. Na modalidade de Educação Básica do Campo, a educação para a 

população rural está prevista com adequações necessárias às peculiaridades da 

vida no campo e de cada região, definindo-se orientações para três aspectos 

essenciais à organização da ação pedagógica:  

I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e 

interesses dos estudantes da zona rural;  

II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às 

fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 

III - adequação à natureza do trabalho na zona rural.  

 

Art. 36. A identidade da escola do campo é definida pela vinculação com as 

questões inerentes à sua realidade, com propostas pedagógicas que 

contemplam sua diversidade em todos os aspectos, tais como sociais, culturais, 

políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia.  

 

Parágrafo único. Formas de organização e metodologias pertinentes à 

realidade do campo devem ter acolhidas, como a pedagogia da terra, pela qual 

se busca um trabalho pedagógico fundamentado no princípio da 

sustentabilidade, para assegurar a preservação da vida das futuras gerações, e 

a pedagogia da alternância, na qual o estudante participa, concomitante e 

alternadamente, de dois ambientes/situações de aprendizagem: o escolar e o 

laboral, supondo parceria educativa, em que ambas as partes são 

corresponsáveis pelo aprendizado e pela formação do estudante. 

 

 

6.1 MATRIZ CURRICULAR DA EDUCAÇÃO DE CAMPO 

 

Matriz Curricular das Escolas Municipais de Ensino Fundamental de Torres 

segue orientações emanadas pela Lei 9394/96 – LDB, Resolução do Conselho Nacional 

de Educação nº 7 de 14 de dezembro de 2010 que fixa Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Fundamental de 9 anos, em seus artigos 15 e 16 especificamente e pela 

Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 02/2017, que Institui e orienta a 

implantação da Base Nacional Comum Curricular. 
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1° ao 5° Ano 
 

Disciplinas da Base Nacional Comum 

e Parte Diversificada 

CURRÍCULO POR ATIVIDADE 

Carga Horária 

Períodos de 45 min 

Língua Portuguesa 5 

Matemática 6 

Ciências 3 

Geografia 3 

História 2 

Arte 2 

Educação Física 2 

Ensino Religioso 1 

Língua Estrangeira - Inglês 1 

TOTAL DA CARGA HORÁRIA 25 
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7 COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE ÁREA 

 

ARTE 

1º e 2º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

*LINGUAGENS 

ARTÍSTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

BNCC 
RCG 

 

Artes visuais 

 

Contextos e práticas (EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas 

das artes visuais tradicionais e contemporâneas, 

cultivando a percepção, o imaginário, a 

capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

(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. 

Elementos da linguagem (EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos 

constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, 

cor, espaço, movimento etc.). 

(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. 
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Matrizes estéticas e culturais (EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de 

distintas matrizes estéticas e culturais das artes 

visuais nas manifestações artísticas das culturas 

locais, regionais e nacionais. 

(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. 

Materialidades (EF15AR04) Experimentar diferentes formas de 

expressão artística (desenho, pintura, colagem, 

quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 

instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso 

sustentável de materiais, instrumentos, recursos e 

técnicas convencionais e não convencionais. 

(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. 

Processos de criação (EF15AR05) Experimentar a criação em artes 

visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, 

explorando diferentes espaços da escola e da 

comunidade. 

(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. 

Processos de criação (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos 

colegas, para alcançar sentidos plurais. 

(EF15AR06RS12) Vivenciar momentos de comunicação, 

expressão e compartilhamento sobre a sua 

experimentação, desenvolvendo a escuta respeitosa das 

individualidades e 

singularidades nos processos de criação. 
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Sistemas da linguagem (EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do 

sistema das artes visuais (museus, galerias, 

instituições, artistas, artesãos, curadores etc.). 

(EF15AR07RS12) Desfrutar do contato com artistas e 

artesãos locais, experienciando e conhecendo 

diferentes processos de criação e a utilização dos 

elementos da linguagem, conforme habilidade 

EF15AR02RS12 e a materialidades descritas na 

habilidade EF15AR04RS12. 

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. 

(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. 

Elementos da linguagem (EF15AR09) Estabelecer relações entre as partes do 

corpo e destas com o todo corporal na construção 

do movimento dançado. 

(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. 

Elementos da linguagem (EF15AR10) Experimentar diferentes formas de 

orientação no espaço (deslocamentos, planos, 

direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento 

(lento, moderado e rápido) na construção do 

movimento dançado. 

(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. 
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Processos de criação (EF15AR11) Criar e improvisar movimentos 

dançados de modo individual, coletivo e 

colaborativo, considerando os aspectos 

estruturais, dinâmicos e expressivos dos elementos 

constitutivos do movimento, com base nos 

códigos de dança. 

(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. 

Processos de criação (EF15AR12) Discutir, com respeito e sem 

preconceito, as experiências pessoais e coletivas 

em dança vivenciadas na escola, como fonte para 

a construção de vocabulários e repertórios 

próprios. 

(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. 

Música 

 

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. 

(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. 
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Elementos da linguagem (EF15AR14) Perceber e explorar os elementos 

constitutivos da música (altura, intensidade, 

timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, 

brincadeiras, canções e práticas diversas de 

composição/criação, execução e apreciação 

musical. 

(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. 

Materialidades (EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como 

as existentes no próprio corpo (palmas, voz, 

percussão corporal), na natureza e em objetos 

cotidianos, reconhecendo os elementos 

constitutivos da música e as características de 

instrumentos musicais variados. 

(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. 
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Notação e registro musical (EF15AR16) Explorar diferentes formas de registro 

musical não convencional (representação gráfica 

de sons, partituras criativas etc.), bem como 

procedimentos e técnicas de registro em áudio e 

audiovisual, e reconhecer a notação musical 

convencional. 

(EF15AR16RS12-1) Explorar e exercitar diferentes 

formas de registro musical não convencional 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.). 

(EF15AR16RS12-2) Explorar e exercitar o registro 

musical em processos de áudio e/ou audiovisual. 

Processos de criação (EF15AR17) Experimentar improvisações, 

composições e sonorização de histórias, entre 

outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou 

instrumentos musicais convencionais ou não 

convencionais, de modo individual, coletivo e 

colaborativo. 

(EF15AR17RS12) Experimentar improvisações, 

composições e sonorização de histórias, entre 

outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou 

instrumentos musicais convencionais ou não 

convencionais, de modo individual, coletivo e 

colaborativo, utilizando os parâmetros do som, 

apresentados na habilidade EF15AR14RS12 e as 

fontes sonoras, presentes na habilidade EF15AR15RS12. 

Teatro 

 

Contextos e práticas (EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas distintas 

de manifestações do teatro presentes em 

diferentes contextos, aprendendo a ver e a ouvir 

histórias dramatizadas e cultivando a percepção, o 

imaginário, a capacidade de simbolizar e o 

repertório ficcional. 

(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. 
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Elementos da linguagem (EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida 

cotidiana, identificando elementos teatrais 

(variadas entonações de voz, diferentes 

fisicalidades, diversidade de personagens e 

narrativas etc.). 

(EF15AR19RS12) Observar e perceber os elementos 

básicos do teatro: 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. 

Processos de criação (EF15AR20) Experimentar o trabalho colaborativo, 

coletivo e autoral em improvisações teatrais e 

processos narrativos criativos em teatro, 

explorando desde a teatralidade dos gestos e das 

ações do cotidiano até elementos de diferentes 

matrizes estéticas e culturais. 

(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. 
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Processos de criação (EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de conta, 

ressignificando objetos e fatos e experimentando-

se no lugar do outro, ao compor e encenar 

acontecimentos cênicos, por meio de músicas, 

imagens, textos ou outros pontos de partida, de 

forma intencional e reflexiva. 

(EF15AR21RS12) Testar, fazer e refazer a imitação e o 

faz de conta, enquanto ferramentas para ações 

dramáticas, cuidando para não se restringir apenas à 

construção externa (caricata ou estereotipada) de uma 

imagem ou pessoa, 

ressignificando-as 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. 

Processos de criação (EF15AR22) Experimentar possibilidades criativas 

de movimento e de voz na criação de um 

personagem teatral, discutindo estereótipos. 

(EF15AR22RS12) Explorar, investigar possibilidades 

criativas de movimento e de voz, 

experimentando variadas emoções e observando e 

dialogando sobre seu processo de criação de um 

personagem teatral não estereotipado. 

Artes integradas 

 

*Eixos 

Transversais  

 

 

 

 

 

 

 

Processos de criação (EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em 

projetos temáticos, as relações processuais entre 

diversas linguagens artísticas. 

(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. 

Matrizes estéticas e culturais (EF15AR24) Caracterizar e experimentar 

brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e 

histórias de diferentes matrizes estéticas e 

culturais. 

(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. 

(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. 

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. 

(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. 

*Conforme Referencial Curricular Gaúcho 
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Artes visuais 

 

Contextos e práticas (EF15AR01) Identificar e apreciar formas distintas 

das artes visuais tradicionais e contemporâneas, 

cultivando a percepção, o imaginário, a 

capacidade de simbolizar e o repertório 

imagético. 

(EF15AR01RS35) Explorar, identificar e ampliar as 

diversas manifestações das artes visuais 

tradicionais e contemporâneas (desenho, pintura, 

escultura, gravura, fotografia, vídeo, cinema, 

animação, arte computacional etc.) 

locais e 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. 

Elementos da linguagem (EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos 

constitutivos das artes visuais (ponto, linha, 

forma, cor, espaço, movimento etc.). 

(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. 

ARTE 

3º ao 5º ANO 

UNIDADES TEMÁTICAS 

*LINGUAGENS 

ARTÍSTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 
HABILIDADES 

BNCC 
RCG 
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Matrizes estéticas e culturais (EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência de 

distintas matrizes estéticas e culturais das artes 

visuais nas manifestações artísticas das culturas 

locais, regionais e nacionais. 

(EF15AR03RS35) Levantar informações, identificar, 

reconhecer e distinguir a influência de distintas 

matrizes estéticas e culturais das 

artes visuais nas manifestações, articulando a 

compreensão da diversidade cultural, no patrimônio 

imaterial (celebrações, ofícios, 

saberes, habilidades, crenças e manifestações) e 

patrimônio material (bens históricos, paisagísticos, 

etnográficos e obras de arte) na 

formação da comunidade, da região, do estado e da 

sociedade brasileira. 

Materialidades (EF15AR04) Experimentar diferentes formas de 

expressão artística (desenho, pintura, colagem, 

quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, 

instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso 

sustentável de materiais, instrumentos, recursos e 

técnicas convencionais e não convencionais. 

(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 suas consistências, os 

recursos dos instrumentos adequados, a forma de 

trabalhar nas técnicas convencionais, valorizando o 

uso sustentável dos materiais, para concretizar uma 

obra. 

Processos de criação (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. 
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Processos de criação (EF15AR06) Dialogar sobre a sua criação e as dos 

colegas, para alcançar sentidos plurais. 

(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. 

Sistemas da linguagem (EF15AR07) Reconhecer algumas categorias do 

sistema das artes visuais (museus, galerias, 

instituições, artistas, artesãos, curadores etc.). 

(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. 

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. 

(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. 
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Elementos da linguagem (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. 

Elementos da linguagem (EF15AR10) Experimentar diferentes formas de 

orientação no espaço (deslocamentos, planos, 

direções, caminhos etc.) e ritmos de movimento 

(lento, moderado e rápido) na construção do 

movimento dançado. 

(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 etc.), 

em diversos espaços, para compreender a 

potencialidade da tríade corpo-espaço- movimento. 

Processos de criação (EF15AR11) Criar e improvisar movimentos 

dançados de modo individual, coletivo e 

colaborativo, considerando os aspectos 

estruturais, dinâmicos e expressivos dos 

elementos constitutivos do movimento, com base 

nos códigos de dança. 

(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-

espaço-movimento e os códigos (características) de 

diversos ritmos 

dançantes. 
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Processos de criação (EF15AR12) Discutir, com respeito e sem 

preconceito, as experiências pessoais e coletivas 

em dança vivenciadas na escola, como fonte para 

a construção de vocabulários e repertórios 

próprios. 

(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. 

Música 

 

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. 

(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. 
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Elementos da linguagem (EF15AR14) Perceber e explorar os elementos 

constitutivos da música (altura, intensidade, 

timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, 

brincadeiras, canções e práticas diversas de 

composição/criação, execução e apreciação 

musical. 

(EF15AR14RS35) 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) em diversos 

gêneros musicais regionais e étnico-culturais por 

meio de jogos, 

brincadeiras, cantigas folclóricas, canções e práticas 

diversas de composição/criação, canto, execução e 

apreciação musical. 

Materialidades (EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, 

como as existentes no próprio corpo (palmas, 

voz, percussão corporal), na natureza e em 

objetos cotidianos, reconhecendo os elementos 

constitutivos da música e as características de 

instrumentos musicais variados. 

(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. 
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Notação e registro musical (EF15AR16) Explorar diferentes formas de registro 

musical não convencional (representação gráfica 

de sons, partituras criativas etc.), bem como 

procedimentos e técnicas de registro em áudio e 

audiovisual, e reconhecer a notação musical 

convencional. 

(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. 

Processos de criação (EF15AR17) Experimentar improvisações, 

composições e sonorização de histórias, entre 

outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou 

instrumentos musicais convencionais ou não 

convencionais, de modo individual, coletivo e 

colaborativo. 

(EF15AR17RS35) Experimentar improvisações, 

composições e sonorização de histórias, entre 

outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou 

instrumentos musicais convencionais ou não 

convencionais, de modo individual, coletivo e 

colaborativo, utilizando os parâmetros do som, 

apresentados na habilidade EF15AR14RS35 e as 

fontes sonoras, presentes na habilidade 

EF15AR15RS35-1 e os instrumentos construídos na 

habilidade EF15AR15RS35-2. 
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Teatro 

 

Contextos e práticas (EF15AR18) Reconhecer e apreciar formas 

distintas de manifestações do teatro presentes 

em diferentes contextos, aprendendo a ver e a 

ouvir histórias dramatizadas e cultivando a 

percepção, o imaginário, a capacidade de 

simbolizar e o repertório ficcional. 

(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. 

Elementos da linguagem (EF15AR19) Descobrir teatralidades na vida 

cotidiana, identificando elementos teatrais 

(variadas entonações de voz, diferentes 

fisicalidades, diversidade de personagens e 

narrativas etc.). 

(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.). 

Processos de criação (EF15AR20) Experimentar o trabalho colaborativo, 

coletivo e autoral em improvisações teatrais e 

processos narrativos criativos em teatro, 

explorando desde a teatralidade dos gestos e das 

ações do cotidiano até elementos de diferentes 

matrizes estéticas e culturais. 

(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. 
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Processos de criação (EF15AR21) Exercitar a imitação e o faz de conta, 

ressignificando objetos e fatos e 

experimentando-se no lugar do outro, ao compor 

e encenar acontecimentos cênicos, por meio de 

músicas, imagens, textos ou outros pontos de 

partida, de forma intencional e reflexiva. 

(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. 

Processos de criação (EF15AR22) Experimentar possibilidades criativas 

de movimento e de voz na criação de um 

personagem teatral, discutindo estereótipos. 

(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. 

Artes integradas 

 

*Eixos 

transversais 

 

Processos de criação (EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em 

projetos temáticos, as relações processuais entre 

diversas linguagens artísticas. 

(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. 

Matrizes estéticas e culturais (EF15AR24) Caracterizar e experimentar 

brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções 

e histórias de diferentes matrizes estéticas e 

culturais. 

(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 (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. 

(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. 

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. 

(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). 

 

*Conforme Referencial Curricular Gaúcho 
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Artes visuais 

 

Contextos e práticas (EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas 

distintas das artes visuais tradicionais e 

contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e 

estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes 

matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a 

experiência com diferentes contextos e práticas 

artístico-visuais e cultivar a percepção, o 

imaginário, a capacidade de simbolizar e o 

repertório imagético. 

(EF69AR01RS67) Explorar, reconhecer e investigar as 

diversas manifestações das artes visuais tradicionais e 

contemporâneas (desenho, pintura, escultura, gravura, 

fotografia, vídeo, cinema, animação, arte 

computacional etc.), 

que contemplem obras de artistas brasileiros e 

estrangeiros de diferentes épocas e matrizes 

estéticas e culturais (africana, indígena, popular, entre 

outras), possibilitando a expansão da 

experiência com diferentes contextos e práticas 

artístico-visuais e a compreensão e ressignificação da 

capacidade de percepção, de 

imaginação, de simbolização e do repertório 

imagético. 

ARTE 

6º e 7º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

*LINGUAGENS 

ARTÍSTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 
RCG 
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Contextos e práticas (EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos 

visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço. 

(EF69AR02RS67) Explorar e reconhecer diferentes 

estilos visuais, observando a contextualização que 

dialogue ao longo do tempo e do espaço 

possibilitando comparações 

(arte rupestre e grafite, pintura corporal indígena e 

bodyart etc.). 

Contextos e práticas (EF69AR03) Analisar situações nas quais as 

linguagens das artes visuais se integram às 

linguagens audiovisuais (cinema, animações, vídeos 

etc.), gráficas (capas de livros, ilustrações de textos 

diversos etc.), cenográficas, coreográficas, musicais 

etc. 

(EF69AR03RS67) Investigar situações em que as 

linguagens das artes visuais possam interagir com 

outras linguagens audiovisuais (cinema, animações, 

vídeos etc.), gráficas (capas de livros, ilustrações de 

textos diversos etc.), cenográficas, coreográficas, 

musicais etc. 

Elementos da linguagem (EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das 

artes visuais (ponto, linha, forma, direção, cor, tom, 

escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na 

apreciação de diferentes produções artísticas. 

(EF69AR04RS67) Pesquisar e identificar os elementos 

visuais (ponto, linha, forma, direção, cor, tom, escala, 

dimensão, espaço, movimento etc.), que possibilitem 

a verificação e apreciação das alterações que ocorrem 

com o material e o meio em que a obra é realizada. 

Materialidades (EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes 

formas de expressão artística (desenho, pintura, 

colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, 

modelagem, instalação, vídeo, fotografia, 

performance etc.). 

(EF69AR05RS67-1) Experimentar e explorar as 

diferentes formas de expressão artística (desenho, 

pintura, colagem, quadrinhos, charges, cartoons, 

tirinhas dobradura, caricaturas, escultura, modelagem, 

instalação, vídeo, fotografia, performance, arte 

computacional etc.).  

(EF69AR05RS67-2) Experimentar e conhecer em cada 

expressão artística o suporte, os materiais, as 

ferramentas específicas em sua realização e os 

procedimentos de execução do trabalho, observando 

a diferença entre os elementos que 
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constituem as materialidades convencionais e não 

convencionais. 

Processos de criação (EF69AR06) Desenvolver processos de criação em 

artes visuais, com base em temas ou interesses 

artísticos, de modo individual, coletivo e 

colaborativo, fazendo uso de materiais, 

instrumentos e recursos convencionais, alternativos 

e digitais. 

(EF69AR06RS67) Desenvolver processos de criação em 

artes visuais aplicando os conhecimentos adquiridos 

em novas criações, com base em temas ou interesses 

artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, 

fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos 

convencionais, não convencionais e tecnológicos. 

Processos de criação (EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, 

proposições temáticas, repertórios imagéticos e 

processos de criação nas suas produções visuais. 

(EF69AR07RS67) Estabelecer relações em suas 

produções visuais, percebendo princípios conceituais 

que as embasam para novas 

proposições temáticas, ampliando o repertório 

imagético. 

Sistemas da linguagem (EF69AR08) Diferenciar as categorias de artista, 

artesão, produtor cultural, curador, designer, entre 

outras, estabelecendo relações entre os 

profissionais do sistema das artes visuais. 

(EF69AR08RS67) Identificar as categorias de artista, 

artesão, produtor cultural, curador, designer, entre 

outras, diferenciando o trabalho realizado por cada 

profissional envolvido, 

estabelecendo conexões entre estes profissionais. 
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Dança 

 

Contextos e práticas (EF69AR09) Pesquisar e analisar diferentes formas 

de expressão, representação e encenação da dança, 

reconhecendo e apreciando composições de dança 

de artistas e grupos brasileiros e estrangeiros de 

diferentes épocas. 

(EF69AR09RS67) Observar, pesquisar, identificar, 

compreender e apreciar diferentes formas de 

expressão, representação e encenação da dança 

(espetáculos locais, danças de rua, jazz, dança de 

salão, vídeos, festivais, meios de comunicação etc.), 

ampliando e consolidando repertório de referência, 

baseado em manifestações de grupos brasileiros de 

diferentes regiões do país. 

Elementos da linguagem (EF69AR10) Explorar elementos constitutivos do 

movimento cotidiano e do movimento dançado, 

abordando, criticamente, o desenvolvimento das 

formas da dança em sua história tradicional e 

contemporânea. 

(EF69AR10RS67) Investigar e explorar movimentos 

espontâneos do cotidiano em espaços e tempos 

determinados, além de observar as possibilidades de 

transformação 

desses movimentos, atribuindo novos significados, a 

partir de questionamentos como: o porquê daquele 

gesto, o que levou a pessoa a movimentar-se daquela 

forma, qual a reação que aquele gesto pode causar 

em outras pessoas, qual sentimento aquele gesto 

comunica etc. 

Elementos da linguagem (EF69AR11) Experimentar e analisar os fatores de 

movimento (tempo, peso, fluência e espaço) como 

elementos que, combinados, geram as ações 

corporais e o movimento dançado. 

(EF69AR11RS67) Explorar, conhecer, vivenciar e 

praticar em ações corporais os fatores de 

movimento: tempo (é o ritmo que se dá para o início, 

meio e fim de um movimento: lento, moderado e 

rápido); peso (força necessária para 

os movimentos de suspensão, peso leve, pesado); 

fluência (movimentos contidos ou com liberdade de 

expressão, livre, interrompido, 

conduzido ou controlado); espaço (dimensão 

ocupada quando estica ao máximo os membros do 

corpo em todas as direções – frente, atrás, 
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direita, esquerda, acima, abaixo, diagonais); dimensão 

(altura, largura e profundidade- encontro de duas 

dimensões); trajetória espacial 

(direta ou indireta) e deslocamento (pessoal ou 

global). 

Processos de criação (EF69AR12) Investigar e experimentar 

procedimentos de improvisação e criação do 

movimento como fonte para a construção de 

vocabulários e repertórios próprios. 

(EF69AR12RS67) Investigar, experimentar e construir 

vocabulário e repertório pessoal dançante, com a 

repetição de diversas práticas de criação e 

improvisação, empregando os fatores de movimento 

trabalhados na habilidade EF69AR11RS67. 

Processos de criação (EF69AR13) Investigar brincadeiras, jogos, danças 

coletivas e outras práticas de dança de diferentes 

matrizes estéticas e culturais como referência para 

a criação e a composição de danças autorais, 

individualmente e em grupo. 

(EF69AR13RS67) Investigar e pesquisar a possibilidade 

de criação e composição de uma coreografia autoral, 

de maneira individual ou em 

grupo, que explore a liberdade de expressão, 

orientado pelas regras e focos dos jogos e 

brincadeiras, percebendo as diversas maneiras de 

movimentar-se em cada proposta, a partir das 

referências de múltiplas matrizes estéticas e culturais 

locais, regionais e nacionais. 
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Processos de criação (EF69AR14) Analisar e experimentar diferentes 

elementos (figurino, iluminação, cenário, trilha 

sonora etc.) e espaços (convencionais e não 

convencionais) para composição cênica e 

apresentação coreográfica. 

(EF69AR14RS67) Experimentar, investigar, pesquisar 

os diferentes elementos da dança (figurino, 

iluminação, cenário, trilha sonora etc.), para identificar 

e compreender o potencial de contribuição de cada 

um na composição cênica e 

apresentação coreográfica. 

Processos de criação (EF69AR15) Discutir as experiências pessoais e 

coletivas em dança vivenciadas na escola e em 

outros contextos, problematizando estereótipos e 

preconceitos. 

(EF69AR15RS67) Descrever, comunicar e argumentar 

sobre as vivências individuais e coletivas 

experimentadas em dança, em rodas 

de conversa, para ampliar a compreensão e a reflexão 

na utilização dos fatores de movimentos, evitando 

colocações estereotipadas e preconceituosas. 

Música 

 

Contextos e práticas (EF69AR16) Analisar criticamente, por meio da 

apreciação musical, usos e funções da música em 

seus contextos de produção e circulação, 

relacionando as práticas musicais às diferentes 

dimensões da vida social, cultural, política, histórica, 

econômica, estética e ética 

(EF69AR16RS67-1) Escutar, apreciar e contextualizar 

para compreender os ambientes e os momentos 

históricos em que ocorreu a produção musical 

brasileira e mundial, ampliando a possibilidade de 

estabelecer conexões estéticas e éticas entre os 

porquês de cada manifestação, principalmente as que 

trabalham questões sociais e culturais. 

(EF69AR16RS67-2) Escutar, apreciar e contextualizar 

as transformações que a música sofreu ao longo do 

século XX, desde a inclusão do silêncio, dos ruídos e 

do uso da tecnologia, agregando componentes 

possíveis de serem 

transformados em música. 
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Contextos e práticas (EF69AR17) Explorar e analisar, criticamente, 

diferentes meios e equipamentos culturais de 

circulação da música e do conhecimento musical. 

(EF69AR17RS67) Explorar e identificar os diferentes 

meios e equipamentos culturais e de 

circulação musical tradicional e alternativo (espaço 

público) para compreender a possibilidade de 

múltiplas funções:  aprendizagem (ensaio), 

compartilhamento, 

apresentação, divulgação, disseminação e difusão. 

Contextos e práticas (EF69AR18) Reconhecer e apreciar o papel de 

músicos e grupos de música brasileiros e 

estrangeiros que contribuíram para o 

desenvolvimento de formas e gêneros musicais. 

(EF69AR18RS67) Pesquisar, identificar e reconhecer 

criações singulares de profissionais e/ou grupos 

musicais, para o exercício e o 

desenvolvimento do gosto pessoal na apreciação e 

valorização de gêneros específicos. 

Contextos e práticas (EF69AR19) Identificar e analisar diferentes estilos 

musicais, contextualizando-os no tempo e no 

espaço, de modo a aprimorar a capacidade de 

apreciação da estética musical. 

(EF69AR19RS67) Fruir e acessar diferentes estilos 

musicais locais, regionais e nacionais por meio de 

espetáculos, festivais, vídeos, internet etc., para 

ampliar o vocabulário e o repertório pessoal, 

permitindo aprimorar a capacidade de apreciação da 

estética musical. 
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Elementos da linguagem (EF69AR20) Explorar e analisar elementos 

constitutivos da música (altura, intensidade, timbre, 

melodia, ritmo etc.), por meio de recursos 

tecnológicos (games e plataformas digitais), jogos, 

canções e práticas diversas de composição/criação, 

execução e apreciação musicais. 

(EF69AR20RS67) Experimentar, explorar e conhecer os 

elementos básicos constitutivos da música: ritmo 

(pulsação da música), melodia 

(sequência das notas musicais) e harmonia 

(encadeamento dos sons simultâneos), em jogos, 

canções e práticas diversas de composição/criação, 

execução e apreciação musicais, em continuidade à 

habilidade 

EF15AR14RS35 dos Anos Iniciais, que trabalha 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). 

Materialidades (EF69AR21) Explorar e analisar fontes e materiais 

sonoros em práticas de composição/criação, 

execução e apreciação musical, reconhecendo 

timbres e características de instrumentos musicais 

diversos. 

(EF69AR21RS67) Experimentar, explorar, conhecer e 

analisar os diversos instrumentos que compõem os 

grandes grupos (de corda, de 

sopro – madeira e metais – e de percussão) para 

desenvolver a capacidade de escuta, possibilitando 

distinguir timbres e características de cada um. 

Notação e registro musical (EF69AR22) Explorar e identificar diferentes formas 

de registro musical (notação musical tradicional, 

partituras criativas e procedimentos da música 

contemporânea), bem como procedimentos e 

técnicas de registro em áudio e audiovisual. 

(EF69AR22RS67) Explorar, exercitar e conhecer 

notações musicais convencionais (pauta de 

cinco linhas) e não convencionais (desenhos gráficos), 

partituras criativas e procedimentos 

contemporâneos (de áudio e/ou audiovisual etc.), 

para registrar seus processos criativos. 
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Processos de criação (EF69AR23) Explorar e criar improvisações, 

composições, arranjos, jingles, trilhas sonoras, entre 

outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou 

instrumentos acústicos ou eletrônicos, 

convencionais ou não convencionais, expressando 

ideias musicais de maneira individual, coletiva e 

colaborativa. 

(EF69AR23RS67) Explorar, criar e recriar 

improvisações, composições, arranjos, jingles, trilhas 

sonoras, entre outros, para exercitar a 

experimentação musical ampla e com liberdade, sem 

preocupação com o resultado final, na utilização de 

vozes, sons corporais e/ou 

instrumentos acústicos ou eletrônicos, convencionais 

ou não convencionais, de forma individual, coletiva e 

compartilhada. 

Teatro 

 

Contextos e práticas (EF69AR24) Reconhecer e apreciar artistas e grupos 

de teatro brasileiros e estrangeiros de diferentes 

épocas, investigando os modos de criação, 

produção, divulgação, circulação e organização da 

atuação profissional em teatro. 

(EF69AR24RS67) Conhecer e apreciar artistas e grupos 

de teatro locais e regionais de distintas 

épocas, pesquisando os modos de criação, a 

produção e a organização da atuação em teatro. 

Contextos e práticas (EF69AR25) Identificar e analisar diferentes estilos 

cênicos, contextualizando-os no tempo e no espaço 

de modo a aprimorar a capacidade de apreciação 

da estética teatral. 

(EF69AR25RS67) Conhecer e diferenciar estilos 

cênicos (teatro, circo etc.), considerando o tempo e o 

espaço em que estão situados, para 

desenvolver a capacidade de apreciação da estética 

teatral.  

Elementos da linguagem (EF69AR26) Explorar diferentes elementos 

envolvidos na composição dos acontecimentos 

cênicos (figurinos, adereços, cenário, iluminação e 

sonoplastia) e reconhecer seus vocabulários. 

(EF69AR26RS67) Experimentar, investigar e estudar os 

diversos elementos envolvidos na 

composição dos acontecimentos cênicos 

(dramaturgia, figurinos, adereços, cenários, 

iluminação, sonoplastia, entre outros) e conhecer seus 

vocabulários, termos e conceitos, vivenciando-os em 

cenas e esquetes teatrais. 



 

 

 

 

 

275 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

Processos de criação (EF69AR27) Pesquisar e criar formas de 

dramaturgias e espaços cênicos para o 

acontecimento teatral, em diálogo com o teatro 

contemporâneo. 

(EF69AR27RS67) Investigar e descobrir formas de 

dramaturgia para o acontecimento teatral, 

dialogando com a cultura local e regional, para a 

criação cênica. 

Processos de criação (EF69AR28) Investigar e experimentar diferentes 

funções teatrais e discutir os limites e desafios do 

trabalho artístico coletivo e colaborativo. 

(EF69AR28RS67) Pesquisar e experimentar diferentes 

funções teatrais (atuação, direção, 

iluminação, entre outras) e perceber os limites e 

desafios do trabalho coletivo e colaborativo, 

compreendendo a importância e necessidade de cada 

um dentro do processo artístico.  

Processos de criação (EF69AR29) Experimentar a gestualidade e as 

construções corporais e vocais de maneira 

imaginativa na improvisação teatral e no jogo 

cênico. 

(EF69AR29RS67) Investigar, explorar, fazer e refazer a 

gestualidade e as construções corporais e vocais, de 

modo a exercitar a imaginação nos jogos teatrais e 

nas improvisações cênicas. 

Processos de criação (EF69AR30) Compor improvisações e 

acontecimentos cênicos com base em textos 

dramáticos ou outros estímulos (música, imagens, 

objetos etc.), caracterizando personagens (com 

figurinos e adereços), cenário, iluminação e 

sonoplastia e considerando a relação com o 

espectador. 

(EF69AR30RS67-1) Experimentar, exercitar, fazer, 

repetir improvisações, esquetes e 

acontecimentos cênicos, a partir de estímulos 

variados (imagens, palavras, objetos, poemas, música 

etc.). 

(EF69AR30RS67-2) Investigar, criar e sugerir 

personagens (caracterizando-os com figurinos e 

adereços) e cenários, levando em consideração a 

relação com o espectador. 

Artes integradas 

 

*Eixos 

transversais 

 

Contextos e práticas (EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às 

diferentes dimensões da vida social, cultural, 

política, histórica, econômica, estética e ética. 

(EF69AR31RS67) Observar e explorar diversas práticas 

artísticas, possibilitando a relação com 

diferentes dimensões da vida social, cultural, política, 

histórica, econômica, estética e ética em 

contextos diversos. 
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Processos de criação (EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos 

temáticos, as relações processuais entre diversas 

linguagens artísticas. 

(EF69AR32RS67) Explorar, exercitar e constituir, em 

projetos temáticos, os elementos, as 

materialidades e os processos criativos das 

linguagens artísticas (local, regional e nacional) 

apropriados à sua forma de expressão dentro do 

coletivo, com respeito às singularidades 

manifestadas em diferentes contextos. 

Matrizes estéticas e culturais (EF69AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e 

políticos da produção artística, problematizando as 

narrativas eurocêntricas e as diversas 

categorizações da arte (arte, artesanato, folclore, 

design etc.). 

(EF69AR33RS67) Explorar, reconhecer e valorizar a 

diversidade das matrizes culturais e dos aspectos 

históricos, sociais e políticos da produção artística, 

problematizando as narrativas eurocêntricas e as 

diversas 

categorizações da arte (arte, artesanato, folclore, 

design etc.). 

Patrimônio cultural (EF69AR34) Analisar e valorizar o patrimônio 

cultural, material e imaterial, de culturas diversas, 

em especial a brasileira, incluindo suas matrizes 

indígenas, africanas e europeias, de diferentes 

épocas, e favorecendo a construção de vocabulário 

e repertório relativos às diferentes linguagens 

artísticas. 

(EF69AR34RS67) Explorar, conhecer e valorizar o 

patrimônio cultural, material e imaterial, de 

culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo 

suas matrizes indígenas, africanas e europeias, locais, 

regionais e brasileiras de 

diferentes épocas, favorecendo a construção do 

repertório pessoal relativo às diferentes 

manifestações artísticas. 
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Arte e tecnologia (EF69AR35) Identificar e manipular diferentes 

tecnologias e recursos digitais para acessar, 

apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas 

e repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e 

responsável. 

(EF69AR35RS67-1) Reconhecer e identificar as 

experiências individuais, coletivas e compartilhadas 

através de diferentes tecnologias e recursos digitais 

(fotografia digital, vídeos, arte computacional etc.) 

para acessar, apreciar, produzir, registrar e 

compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo 

reflexivo, ético e responsável. 

(EF15AR26RS67-2) Reconhecer a imaterialidade nas 

obras digitais: fotografia digital, audiovisual, vídeo (o 

que não é possível tocar fisicamente, que não se 

desgasta com o tempo, que pode ser reproduzido 

infinitamente e está salvo em arquivos digitais e 

virtuais). 

 

*Conforme Referencial Curricular Gaúcho 
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Artes visuais 

 

Contextos e práticas (EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas 

distintas das artes visuais tradicionais e 

contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e 

estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes 

matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a 

experiência com diferentes contextos e práticas 

artístico-visuais e cultivar a percepção, o 

imaginário, a capacidade de simbolizar e o 

repertório imagético. 

(EF69AR01RS89) Experienciar, pesquisar, analisar e 

apreciar as diversas manifestações das artes visuais 

tradicionais e contemporâneas (desenho, pintura, 

escultura, gravura, fotografia, vídeo, cinema, 

animação, arte computacional etc.) que contemplem 

obras de artistas brasileiros e estrangeiros de 

diferentes épocas e matrizes estéticas e culturais 

(africana, indígena, popular e entre outras), 

possibilitando a expansão da experiência com 

diferentes contextos e práticas artístico-visuais, a 

compreensão e ressignificação da capacidade de 

percepção, de imaginação, de simbolização e do 

repertório imagético. 

Contextos e práticas (EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos 

visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço. 

(EF69AR02RS89) Explorar e reconhecer diferentes 

estilos visuais, observando a contextualização que 

dialogue ao longo do tempo e do espaço 

possibilitando as comparações (arte rupestre e grafite, 

pintura corporal indígena e bodyart etc.). 

ARTE 

8º e 9º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

*LINGUAGENS 

ARTÍSTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 
RCG 
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Contextos e práticas (EF69AR03) Analisar situações nas quais as 

linguagens das artes visuais se integram às 

linguagens audiovisuais (cinema, animações, vídeos 

etc.), gráficas (capas de livros, ilustrações de textos 

diversos etc.), cenográficas, coreográficas, musicais 

etc. 

(EF69AR03RS89) Pesquisar e analisar situações em que 

as linguagens das artes visuais possam 

interagir com outras linguagens audiovisuais (cinema, 

animações, vídeos, vídeo instalação, etc.), gráficas 

(capas de livros, ilustrações de textos diversos etc.), 

cenográficas, coreográficas, 

musicais, performances, happening, land art etc. 

Elementos da linguagem (EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos das 

artes visuais (ponto, linha, forma, direção, cor, tom, 

escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na 

apreciação de diferentes produções artísticas. 

(EF69AR04RS89) Pesquisar, identificar e analisar os 

elementos visuais (ponto, linha, forma, direção, cor, 

tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) que 

possibilitem a verificação e apreciação das alterações 

que ocorrem com o material e o meio em que a obra 

é realizada. 

Materialidades (EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes 

formas de expressão artística (desenho, pintura, 

colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, 

modelagem, instalação, vídeo, fotografia, 

performance etc.). 

(EF69AR05RS89-1) Experienciar, pesquisar e analisar 

diferentes formas de expressão artística 

(desenho, pintura, colagem, quadrinhos, charges, 

cartoons, tirinhas dobradura, caricaturas, 

escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, 

performance, arte computacional etc.).  

(EF69AR05RS89-2) Experimentar e reconhecer em 

cada expressão artística o suporte, os materiais, as 

ferramentas específicas em sua 

realização e procedimentos de execução do trabalho 

observando a diferença entre os elementos que 

constituem as materialidades 

convencionais e não convencionais. 
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Processos de criação (EF69AR06) Desenvolver processos de criação em 

artes visuais, com base em temas ou interesses 

artísticos, de modo individual, coletivo e 

colaborativo, fazendo uso de materiais, 

instrumentos e recursos convencionais, alternativos 

e digitais. 

(EF69AR06RS89) Experimentar e aprimorar processos 

de criação em artes visuais, aplicando os 

conhecimentos adquiridos para desenvolver novas 

criações em artes visuais, com base em temas ou 

interesses artísticos, de modo individual, coletivo e 

colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e 

recursos convencionais, não convencionais e 

tecnológicos. 

Processos de criação (EF69AR07) Dialogar com princípios conceituais, 

proposições temáticas, repertórios imagéticos e 

processos de criação nas suas produções visuais. 

(EF69AR07RS89) Compreender e estabelecer relações 

em suas produções visuais, percebendo 

princípios conceituais que as embasem para novas 

proposições temáticas, ampliando o repertório 

imagético. 

Sistemas da linguagem (EF69AR08) Diferenciar as categorias de artista, 

artesão, produtor cultural, curador, designer, entre 

outras, estabelecendo relações entre os 

profissionais do sistema das artes visuais. 

(EF69AR08RS89) Identificar e reconhecer as categorias 

de artista, artesão, produtor cultural, curador, 

designer, entre outras, diferenciando o trabalho 

realizado por cada profissional envolvido, 

estabelecendo conexões entre estes 

profissionais envolvidos que vão desde a criação até 

uma exposição de uma obra de arte. 
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Dança 

 

Contextos e práticas (EF69AR09) Pesquisar e analisar diferentes formas 

de expressão, representação e encenação da dança, 

reconhecendo e apreciando composições de dança 

de artistas e grupos brasileiros e estrangeiros de 

diferentes épocas. 

(EF69AR09RS89) Pesquisar, identificar compreender e 

analisar diferentes formas de expressão, 

representação e encenação da dança (espetáculos, 

danças de rua, jazz, dança de salão, vídeos, festivais, 

meios de comunicação, Internet etc.), ampliando e 

consolidando repertório de referência, baseado em 

manifestações de grupos brasileiros e estrangeiros de 

diferentes culturas e estilos, enfatizando os coletivos 

contemporâneos. 

Elementos da linguagem (EF69AR10) Explorar elementos constitutivos do 

movimento cotidiano e do movimento dançado, 

abordando, criticamente, o desenvolvimento das 

formas da dança em sua história tradicional e 

contemporânea. 

(EF69AR10RS89) Pesquisar e explorar movimentos 

espontâneos do cotidiano em espaços e tempos 

determinados e observar as 

possibilidades de transformação desses movimentos, 

atribuindo novos significados, a partir de 

questionamentos como: o porquê 

daquele gesto, o que levou a pessoa a movimentar-se 

daquela forma, qual a reação que aquele gesto pode 

causar em outras pessoas, qual sentimento aquele 

gesto comunica etc., permitindo a articulação e 

compreensão das diferenças entre a dança tradicional 

e contemporânea. 
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Elementos da linguagem (EF69AR11) Experimentar e analisar os fatores de 

movimento (tempo, peso, fluência e espaço) como 

elementos que, combinados, geram as ações 

corporais e o movimento dançado. 

(EF69AR11RS89) Explorar, reconhecer, vivenciar e 

praticar os fatores de movimento: tempo (é o ritmo 

que se dá para o início, meio e fim de um movimento: 

lento, moderado e rápido); peso (força necessária para 

os movimentos de 

suspensão: peso leve ou pesado); fluência 

(movimentos contidos ou com liberdade de 

expressão: livre, interrompida, conduzida ou 

controlada); espaço (dimensão ocupada quando estica 

ao máximo os membros do corpo em todas as 

direções: frente, atrás, direita, esquerda, acima, abaixo, 

diagonais); dimensão (altura, largura e profundidade: 

encontro de duas dimensões – vertical, horizontal, 

sagital ou planos da porta, mesa e roda em níveis alto, 

médio e baixo); trajetória espacial (direta ou indireta) e 

deslocamento (pessoal ou global), 

em movimentos dançados. 

Processos de criação (EF69AR12) Investigar e experimentar 

procedimentos de improvisação e criação do 

movimento como fonte para a construção de 

vocabulários e repertórios próprios. 

(EF69AR12RS89) Pesquisar, desenvolver, construir e 

ampliar vocabulário e repertório pessoal dançante, 

com a ação simultânea e 

contínua de fruir manifestações contemporâneas e 

exercitar a criação e a improvisação, articulando os 

fatores de movimento trabalhados na habilidade 

EF69AR11RS89. 
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Processos de criação (EF69AR13) Investigar brincadeiras, jogos, danças 

coletivas e outras práticas de dança de diferentes 

matrizes estéticas e culturais como referência para 

a criação e a composição de danças autorais, 

individualmente e em grupo. 

(EF69AR13RS89) Pesquisar, fazer e refazer ações de 

criação e composição de uma coreografia autoral, de 

maneira individual ou em grupo, que explore a 

liberdade de expressão, estimulada por diversas 

fontes de inspiração (imagens, objetos, observação 

cotidiana etc.) percebendo as diversas maneiras de 

movimentar-se, a partir das referências de múltiplas 

matrizes estéticas e culturais nacionais e internacionais 

contemporâneas. 

Processos de criação (EF69AR14) Analisar e experimentar diferentes 

elementos (figurino, iluminação, cenário, trilha 

sonora etc.) e espaços (convencionais e não 

convencionais) para composição cênica e 

apresentação coreográfica. 

(EF69AR14RS89-1) Experimentar, pesquisar e explorar 

os diferentes elementos da dança (figurino, 

iluminação, cenário, trilha sonora 

etc.), para identificar e valorizar as múltiplas formas de 

se expressar na composição cênica e apresentação 

coreográfica, em espaços convencionais e não 

convencionais. 

(EF69AR14RS89-2) Experienciar as diferentes funções 

no processo criativo, proporcionadas pelos elementos 

da dança (figurino, iluminação, cenário, trilha sonora 

etc.), para identificar suas próprias singularidades em 

relação ao todo do universo dançante. 

Processos de criação (EF69AR15) Discutir as experiências pessoais e 

coletivas em dança vivenciadas na escola e em 

outros contextos, problematizando estereótipos e 

preconceitos. 

(EF69AR15RS89) Comunicar, argumentar e debater as 

experiências individuais e coletivas 

em dança, para compreender e refletir sobre o 

processo de criação, evitando colocações 

estereotipadas e preconceituosas em relação a si e ao 

outro. 
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Música 

 

Contextos e práticas (EF69AR16) Analisar criticamente, por meio da 

apreciação musical, usos e funções da música em 

seus contextos de produção e circulação, 

relacionando as práticas musicais às diferentes 

dimensões da vida social, cultural, política, 

histórica, econômica, estética e ética 

(EF69AR16RS89-1) Escutar, apreciar, analisar e 

compreender criticamente a razão de cada uma 

das expressões da Música Popular Brasileira, 

ampliando a possibilidade de estabelecer conexões 

estéticas e éticas entre os porquês de cada 

manifestação, principalmente as que 

trabalham questões sociais e culturais. 

(EF69AR16RS89-2) Aprimorar a escuta e a apreciação 

para ampliar a compreensão das transformações que 

a música sofreu ao longo do 

século XX, desde a inclusão do silêncio, dos ruídos e 

do uso da tecnologia (analógica e digital) e 

componentes possíveis de serem transformados em 

música. 

Contextos e práticas (EF69AR17) Explorar e analisar, criticamente, 

diferentes meios e equipamentos culturais de 

circulação da música e do conhecimento musical. 

(EF69AR17RS89) Explorar, identificar, conhecer, 

analisar e comparar os diferentes meios e 

equipamentos culturais e de circulação musical 

tradicional e alternativo (espaço público), para 

compreender progressivamente a possibilidade de 

múltiplas funções: aprendizagem (ensaio), 

compartilhamento, apresentação, divulgação, 

disseminação e difusão. 

Contextos e práticas (EF69AR18) Reconhecer e apreciar o papel de 

músicos e grupos de música brasileiros e 

estrangeiros que contribuíram para o 

desenvolvimento de formas e gêneros musicais. 

(EF69AR18RS89) Pesquisar, identificar e reconhecer e 

analisar criações singulares de profissionais e/ou 

grupos musicais nacionais e 

internacionais contemporâneos, para o exercício e 

desenvolvimento do gosto pessoal na apreciação e 

valorização de gêneros musicais de 

diversas culturas. 
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Contextos e práticas (EF69AR19) Identificar e analisar diferentes estilos 

musicais, contextualizando-os no tempo e no 

espaço, de modo a aprimorar a capacidade de 

apreciação da estética musical. 

(EF69AR19RS89) Fruir, acessar e analisar 

progressivamente diferentes estilos musicais 

regionais, nacionais e internacionais, por meio de 

espetáculos, festivais, vídeos, Internet etc., para 

ampliar o vocabulário e o repertório pessoal, 

permitindo aprimorar a capacidade de apreciação da 

estética musical. 

Elementos da linguagem (EF69AR20) Explorar e analisar elementos 

constitutivos da música (altura, intensidade, timbre, 

melodia, ritmo etc.), por meio de recursos 

tecnológicos (games e plataformas digitais), jogos, 

canções e práticas diversas de composição/criação, 

execução e apreciação musicais. 

(EF69AR20RS89-1) Explorar, conhecer e analisar os 

elementos básicos constitutivos da música: ritmo 

(pulsação da música), melodia (sequência das notas 

musicais) e harmonia (encadeamento dos sons 

simultâneos), exercitando-os progressivamente em 

jogos, canções e práticas diversas de composição/ 

criação, execução e apreciação musicais, em 

continuidade à habilidade EF15AR14RS35 dos Anos 

Iniciais, que trabalha 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) por meio de recursos tecnológicos 

(games e plataformas digitais), jogos, canções e 

práticas diversas de composição/criação, execução e 

apreciação musicais. 

(EF69AR20RS89-2) Apreciar e analisar os elementos 

básicos da música em diversas manifestações culturais 

nacionais e internacionais. 

Materialidades (EF69AR21) Explorar e analisar fontes e materiais 

sonoros em práticas de composição/criação, 

execução e apreciação musical, reconhecendo 

timbres e características de instrumentos musicais 

diversos. 

(EF69AR21RS89) Explorar, conhecer e analisar os 

grandes grupos de instrumentos (de corda, de 

sopro – madeira e metais – e, percussão), qualificando 

a capacidade de escuta, para distinguir timbres e 

características de diversas 

fontes e materiais sonoros. 
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Notação e registro musical (EF69AR22) Explorar e identificar diferentes formas 

de registro musical (notação musical tradicional, 

partituras criativas e procedimentos da música 

contemporânea), bem como procedimentos e 

técnicas de registro em áudio e audiovisual. 

(EF69AR22RS89) Exercitar, conhecer e comparar 

notações das músicas contemporâneas, manuseando 

registros convencionais, não convencionais, partituras 

criativas e procedimentos técnicos de gravação áudio 

e audiovisual. 

Processos de criação (EF69AR23) Explorar e criar improvisações, 

composições, arranjos, jingles, trilhas sonoras, entre 

outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou 

instrumentos acústicos ou eletrônicos, 

convencionais ou não convencionais, expressando 

ideias musicais de maneira individual, coletiva e 

colaborativa. 

(EF69AR23RS89) Experienciar, criar e recriar 

improvisações, composições, arranjos, jingles, 

trilhas sonoras, entre outros, para compreender sua 

aplicabilidade, de maneira ampla, com 

intencionalidade e utilização de vozes, sons corporais 

e/ou instrumentos acústicos ou 

eletrônicos, convencionais ou não convencionais, 

permitindo a identificação e compreensão da sua 

maneira de se expressar de forma individual, coletiva e 

compartilhada, sem medo e inibição, com respeito e 

valorização a si e ao outro. 

Teatro 

 

Contextos e práticas (EF69AR24) Reconhecer e apreciar artistas e grupos 

de teatro brasileiros e estrangeiros de diferentes 

épocas, investigando os modos de criação, 

produção, divulgação, circulação e organização da 

atuação profissional em teatro. 

(EF69AR24RS89) Reconhecer, identificar e apreciar 

artistas e grupos de teatro brasileiros e 

estrangeiros contemporâneos, aprofundando a 

pesquisa sobre a criação, produção e organização da 

atuação profissional em teatro, bem como, os meios 

de divulgação e circulação dos espetáculos. 

Contextos e práticas (EF69AR25) Identificar e analisar diferentes estilos 

cênicos, contextualizando-os no tempo e no 

espaço de modo a aprimorar a capacidade de 

apreciação da estética teatral. 

(EF69AR25RS89) Reconhecer e analisar diferentes 

estilos cênicos (teatro, performance etc.), situando-os 

no tempo e no espaço, para 

aprimorar a capacidade de apreciação da estética 

teatral. 
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Elementos da linguagem (EF69AR26) Explorar diferentes elementos 

envolvidos na composição dos acontecimentos 

cênicos (figurinos, adereços, cenário, iluminação e 

sonoplastia) e reconhecer seus vocabulários. 

(EF69AR26RS89) Vivenciar, experienciar e aplicar os 

diversos elementos envolvidos na composição dos 

acontecimentos cênicos (dramaturgia, figurinos, 

adereços, máscaras, maquiagem, cenários, iluminação, 

sonoplastia, entre outros) e reconhecer seus 

vocabulários, colocando-os em prática, com a 

realização de cenas e peças teatrais. 

Processos de criação (EF69AR27) Pesquisar e criar formas de 

dramaturgias e espaços cênicos para o 

acontecimento teatral, em diálogo com o teatro 

contemporâneo. 

(EF69AR27RS89) Buscar, pesquisar e realizar a criação 

de dramaturgias e conhecer e explorar espaços 

cênicos (locais) para o acontecimento teatral, 

relacionando com a cultura brasileira e 

estrangeira, em diálogo com o teatro contemporâneo. 

Processos de criação (EF69AR28) Investigar e experimentar diferentes 

funções teatrais e discutir os limites e desafios do 

trabalho artístico coletivo e colaborativo. 

(EF69AR28RS89) Vivenciar e experienciar diferentes 

funções teatrais (atuação, direção, 

iluminação, figurinista, dramaturgo, cenógrafo, entre 

outras) e debater e refletir os limites e desafios do 

trabalho coletivo e colaborativo, 

valorizando todos os profissionais envolvidos no 

processo artístico. 

Processos de criação (EF69AR29) Experimentar a gestualidade e as 

construções corporais e vocais de maneira 

imaginativa na improvisação teatral e no jogo 

cênico. 

(EF69AR29RS89) Experimentar, fazer e refazer as 

expressões corporais e vocais, ampliando a 

capacidade de imaginação, nos jogos teatrais, nas 

improvisações, na criação de personagens e na 

produção de espetáculos teatrais. 
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Processos de criação (EF69AR30) Compor improvisações e 

acontecimentos cênicos com base em textos 

dramáticos ou outros estímulos (música, imagens, 

objetos etc.), caracterizando personagens (com 

figurinos e adereços), cenário, iluminação e 

sonoplastia e considerando a relação com o 

espectador. 

(EF69AR30RS89-1) Vivenciar, experienciar, improvisar 

e ensaiar peças e acontecimentos cênicos, a partir de 

diversos estímulos, incluindo, textos dramáticos, 

contos, crônicas, notícias de jornal, entre outros. 

(EF69AR30RS89-2) Pesquisar, elaborar, criar e sugerir 

personagens (caracterizando-os com figurinos, 

adereços, maquiagem, elementos 

psicológicos etc.), cenários, iluminação e sonoplastia, 

potencializando a relação com o 

espectador. 

Artes integradas 

 

*Eixos 

transversais 

 

Contextos e práticas (EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às 

diferentes dimensões da vida social, cultural, 

política, histórica, econômica, estética e ética. 

(EF69AR31RS89) Experienciar, pesquisar e relacionar 

as diversas práticas artísticas, permitindo que o 

trabalho artístico dialogue com 

assuntos da vida contemporânea das diferentes 

dimensões da vida social, cultural, política, histórica, 

econômica, estética e ética em contextos diversos. 

Processos de criação (EF69AR32) Analisar e explorar, em projetos 

temáticos, as relações processuais entre diversas 

linguagens artísticas. 

(EF69AR32RS89) Experienciar, analisar e vivenciar em 

projetos temáticos, os elementos, as materialidades e 

os processos criativos das linguagens artísticas (local, 

regional, nacional e mundial) apropriados à sua forma 

de expressão dentro do coletivo, com respeito às 

singularidades manifestadas em diferentes 

contextos. 
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Matrizes estéticas e culturais (EF69AR33) Analisar aspectos históricos, sociais e 

políticos da produção artística, problematizando as 

narrativas eurocêntricas e as diversas 

categorizações da arte (arte, artesanato, folclore, 

design etc.). 

(EF69AR33RS89) Exercitar, analisar e apreciar a 

diversidade das matrizes culturais e dos aspectos 

históricos, sociais e políticos da produção artística, 

problematizando as narrativas eurocêntricas e as 

diversas categorizações da arte (arte, artesanato, 

folclore, design etc.). 

Patrimônio cultural (EF69AR34) Analisar e valorizar o patrimônio 

cultural, material e imaterial, de culturas diversas, 

em especial a brasileira, incluindo suas matrizes 

indígenas, africanas e europeias, de diferentes 

épocas, e favorecendo a construção de vocabulário 

e repertório relativos às diferentes linguagens 

artísticas. 

(EF69AR34RS89) Investigar, pesquisar, contextualizar e 

valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de 

culturas diversas, em 

especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, 

africanas e europeias, locais, regionais e brasileiras, de 

diferentes épocas, favorecendo a construção do 

repertório pessoal relativo às diferentes manifestações 

artísticas. 

 

Arte e tecnologia (EF69AR35) Identificar e manipular diferentes 

tecnologias e recursos digitais para acessar, 

apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas 

e repertórios artísticos, de modo reflexivo, ético e 

responsável. 

(EF69AR35RS89-1) Identificar, manusear e ampliar as 

diversas possibilidades de experiências em diferentes 

linguagens tecnológicas e recursos digitais (fotografia 

digital, 

vídeos, arte computacional etc.) para exercitar, 

acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar 

práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo, 

ético e responsável. 

(EF15AR26RS89-2) Reconhecer a imaterialidade nas 

obras digitais: fotografia digital, audiovisual, vídeo (o 

que não é possível tocar fisicamente, que não se 

desgasta com o tempo, que pode ser 

reproduzido infinitamente e está salvo em arquivos 

digitais e virtuais). 

 

*Conforme Referencial Curricular gaúcho 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

1º e 2º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 
RCG 

 

Brincadeiras e jogos 

 

Brincadeiras e 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). 

Brincadeiras e jogos da 

cultura popular presentes no 

contexto comunitário e 

regional 

(EF12EF02) Explicar, por meio de múltiplas 

linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as 

brincadeiras e os jogos populares do contexto 

comunitário e regional, reconhecendo e valorizando 

a importância desses jogos e brincadeiras para suas 

culturas de origem. 

(EF12EF02RS-1) Pesquisar e resgatar 

as brincadeiras e os jogos populares de 

diferentes tipos e segmentos do contexto 

comunitário e regional. 

(EF12EF02RS-2) Nomear, relatar e explicar, por 

meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral 

e escrita), as brincadeiras e os jogos populares do 

contexto comunitário e regional, reconhecendo e 

valorizando a importância desses jogos e 

brincadeiras para suas culturas de origem. 
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Brincadeiras e jogos da 

cultura popular presentes no 

contexto comunitário e 

regional 

(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. 

Brincadeiras e jogos da 

cultura popular presentes no 

contexto comunitário e 

regional 

(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. 

Esportes 

 

Esportes de marca 

Esportes de precisão 

(EF12EF05) Experimentar e fruir, prezando pelo 

trabalho coletivo e pelo protagonismo, a prática de 

esportes de marca e de precisão, identificando os 

elementos comuns a esses esportes. 

(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. 

Esportes de marca 

Esportes de precisão 

(EF12EF06) Discutir a importância da observação das 

normas e das regras dos esportes de marca e de 

precisão para assegurar a integridade própria e as 

dos demais participantes. 

(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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Ginásticas 

 

Ginástica 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. 

Ginástica geral (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. 

Ginástica geral (EF12EF09) Participar da ginástica geral, identificando 

as potencialidades e os limites do corpo, e 

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. 

Ginástica geral (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. 



 

 

 

 

 

293 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

Danças 

 

Danças do contexto 

comunitário e regional 

(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. 

Danças do contexto 

comunitário e regional 

(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. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

3º, 4º e 5º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 
RCG 

 

Brincadeiras e jogos 

 

Brincadeiras e jogos 

populares do Brasil e do 

mundo 

Brincadeiras e jogos de matriz 

indígena e africana 

(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 histórico 

cultural. 

(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 histórico-

Cultural. 

Brincadeiras e jogos 

populares do Brasil e do 

mundo 

Brincadeiras e jogos de matriz 

indígena e africana 

(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. 

Brincadeiras e jogos 

populares do Brasil e do 

mundo 

Brincadeiras e jogos 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 

histórico cultural 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 usá-los como conteúdo 
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específico, oportunizando o trabalho 

interdisciplinar. 

Brincadeiras e jogos 

populares do Brasil e do 

mundo 

Brincadeiras e jogos de matriz 

indígena e africana 

(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. 

Esportes 

 

Esportes de campo e taco 

Esportes de rede/parede 

Esportes de invasão 

(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 participação e ao trabalho em 

equipe. 

(EF35EF05RS-2) Experimentar e fruir atividades 

pré-desportivas. 

Esportes de campo e taco 

Esportes de rede/parede 

Esportes de invasão 

(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). 

Ginásticas 

 

Ginástica geral (EF35EF07) Experimentar e fruir, de forma coletiva, 

combinações de diferentes elementos da ginástica 

geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, 

(EF35EF07RS-1) Identificar os elementos básicos da 

ginástica a partir dos conhecimentos pré-

adquiridos e/ou através 
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com e sem materiais), propondo coreografias com 

diferentes temas do cotidiano. 

de observações (vídeos, apresentações). 

(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. 

Ginástica geral (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. 

Danças 

 

Danças do Brasil e do mundo 

Danças de matriz indígena e 

africana 

(EF35EF09) 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. 

(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. 

Danças do Brasil e do mundo 

Danças de matriz indígena e 

africana 

(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. 



 

 

 

 

 

297 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

(EF35EF10RS-03) Utilizar a dança como recurso 

para a interpretação de ritmos, 

incentivando os movimentos do corpo 

para o autoconhecimento. 

Danças do Brasil e do mundo 

Danças de matriz indígena e 

africana 

(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). 

Danças do Brasil e do mundo 

Danças 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 superá-las. 

(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. 

Lutas 

 

Lutas do contexto 

comunitário e regional 

Lutas de matriz indígena e 

africana 

(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. 

Lutas do contexto 

comunitário e regional 

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. 
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(EF35EF14RS-3) Identificar as habilidades motoras 

necessárias para a prática (chutar, socar, segurar). 

Lutas do contexto 

comunitário e regional 

Lutas de matriz indígena e 

africana 

(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 as 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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EDUCAÇÃO FÍSICA 

6º e 7º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 
RCG 

 

Brincadeiras e jogos 

 

Jogos eletrônicos (EF67EF01) Experimentar e fruir, na escola e fora 

dela, jogos eletrônicos diversos, valorizando e 

respeitando os sentidos e significados atribuídos a 

eles por diferentes grupos sociais e etários. 

(EF67EF01RS-1) Pesquisar e reconhecer os 

diferentes conceitos entre jogos Eletrônicos, 

Jogos Eletrônicos de Movimento, Jogos 

Virtuais e Exergames. 

(EF67EF01RS-2) Compartilhar com os colegas as 

experiências pessoais em jogos eletrônicos, 

discutindo e comparando as 

sensações na prática dos jogos não eletrônicos 

(motores, de tabuleiro, de raciocínio etc.). 

(EF67EF01RS-3) Experimentar e fruir, na 

escola e fora dela, jogos eletrônicos diversos, 

valorizando e respeitando os sentidos e 

significados atribuídos a eles por diferentes 

grupos sociais e etários. 

Jogos eletrônicos (EF67EF02) Identificar as transformações nas 

características dos jogos eletrônicos em função dos 

avanços das tecnologias e nas respectivas exigências 

corporais colocadas por esses diferentes tipos de 

jogos. 

(EF67EF02RS-1) Identificar e aprofundar o 

estudo acerca da tecnologia e suas influências 

sobre nossos movimentos e as transformações 

(evoluções) nos jogos 

eletrônicos, surgidas pela crítica ao sedentarismo 

propiciado, que passaram a ser 

produzidos no intuito de estimular o envolvimento 

corporal. 
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Esportes 

 

Esportes de marca Esportes de 

precisão 

Esportes de invasão 

Esportes técnico- 

combinatórios 

(EF67EF03) Experimentar e fruir esportes de marca, 

precisão, invasão e técnico-combinatórios, 

valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. 

(EF67EF03RS-1) Identificar, experimentar e fruir 

esportes de marca, precisão, invasão e técnico-

combinatórios, valorizando o trabalho coletivo e o 

protagonismo, possibilitando a prática com 

diferentes alternativas, privilegiando a participação 

de todos. 

Esportes de marca Esportes de 

precisão 

Esportes de invasão 

Esportes técnico- 

combinatórios 

(EF67EF04) Praticar um ou mais esportes de marca, 

precisão, invasão e técnico- combinatórios 

oferecidos pela escola, usando habilidades técnico- 

táticas básicas e respeitando regras. 

(EF67EF04RS-1) Pesquisar sobre a origem das 

modalidades, regras e materiais utilizados na sua 

prática. 

(EF67EF04RS-2) Praticar um ou mais esportes de 

marca, precisão, invasão e técnico- combinatórios 

oferecidos pela escola, usando habilidades 

técnico-táticas básicas, respeitando regras e 

adaptando-as para as 

especificidades de cada turma. 

Esportes de marca Esportes de 

precisão 

Esportes de invasão 

Esportes técnico- 

combinatórios 

(EF67EF05) Planejar e utilizar estratégias para 

solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto nos 

esportes de marca, precisão, invasão e técnico- 

combinatórios como nas modalidades esportivas 

escolhidas para praticar de forma específica. 

(EF67EF05RS-1) Planejar e utilizar estratégias 

pensadas em equipe, para solucionar os desafios 

técnicos e táticos nos esportes de marca, precisão, 

invasão e técnico- combinatórios, das 

modalidades esportivas escolhidas para praticar, 

evoluindo das mais simples para mais complexas. 

Esportes de marca Esportes de 

precisão 

Esportes de invasão 

Esportes técnico- 

combinatórios 

(EF67EF06) Analisar as transformações na 

organização e na prática dos esportes em suas 

diferentes manifestações (profissional e 

comunitário/lazer). 

(EF67EF06RS-1) Analisar as transformações na 

organização e na prática dos esportes em suas 

diferentes manifestações (profissional e 

comunitário/lazer), identificando e 

compreendendo as diferenças conceituais 

entre Esporte Educacional, de Lazer e de 

Rendimento. 
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Esportes de marca Esportes de 

precisão 

Esportes de invasão 

Esportes técnico- 

combinatórios 

(EF67EF07) Propor e produzir alternativas para 

experimentação dos esportes não disponíveis e/ou 

acessíveis na comunidade e das demais práticas 

corporais tematizadas na escola. 

(EF67EF07RS-1) Pesquisar diferentes 

modalidades e/ou práticas corporais que 

comumente não são desenvolvidas no seu 

meio (escola e comunidade);. 

EF67EF07RS-2) Propor e produzir alternativas que 

possibilitem a experimentação e prática dos 

mesmos no entorno da escola, ampliando essas 

ações para outros ambientes da comunidade. 

Ginásticas 

 

Ginástica de condicionamento 

físico 

(EF67EF08) Experimentar e fruir exercícios físicos que 

solicitem diferentes capacidades físicas, identificando 

seus tipos (força, velocidade, resistência, 

flexibilidade) e as sensações corporais provocadas 

pela sua prática. 

(EF67EF08RS-1) Experimentar e fruir exercícios 

físicos que solicitem diferentes 

capacidades físicas, identificando seus tipos 

(força, velocidade, resistência, flexibilidade) 

e as sensações corporais provocadas pela sua 

prática, ampliando seus conhecimentos e 

consciência corporal (relacionando os 

exercícios com os segmentos corporais 

utilizados). 

Ginástica de condicionamento 

físico 

(EF67EF09) Construir, coletivamente, procedimentos 

e normas de convívio que viabilizem a participação 

de todos na prática de exercícios físicos, com o 

objetivo de promover a saúde. 

(EF67EF09RS-1) Compreender a relação entre o 

exercício físico e saúde, reconhecendo e 

respeitando a existência de diferenças individuais 

de condicionamento físico. 

(EF67EF09RS-2) Construir, coletivamente, 

procedimentos e normas de convívio que 

viabilizem a participação de todos na prática de 

exercícios físicos, com o objetivo de promover a 

saúde. 
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Ginástica de condicionamento 

físico 

(EF67EF10) Diferenciar exercício físico de atividade 

física e propor alternativas para a prática de 

exercícios físicos dentro e fora do ambiente escolar. 

(EF67EF10RS-1) Identificar e apontar as 

diferenças entre exercício físico de atividade física 

e propor alternativas para a prática de exercícios 

físicos dentro e fora do ambiente escolar, 

relacionando as capacidades físicas às estruturas 

corporais envolvidas. 

(EF67EF10RS-2) Compreender a importância do 

exercício físico para a saúde e o bem-estar do 

indivíduo. 

Danças 

 

Danças urbanas (EF67EF11) Experimentar, fruir e recriar danças 

urbanas, identificando seus elementos constitutivos 

(ritmo, espaço, gestos). 

(EF67EF11RS-1) Reconhecer e definir o conceito de 

dança urbana. 

(EF67EF11RS-2) Experimentar, fruir e recriar danças 

urbanas, identificando seus elementos 

constitutivos (ritmo, espaço, gestos) e as 

capacidades físicas desenvolvidas (coordenação, 

equilíbrio, agilidade, flexibilidade) estimulando o 

movimento e a expressão corporal como forma de 

comunicação. 

Danças urbanas (EF67EF12) Planejar e utilizar estratégias para 

aprender elementos constitutivos das danças 

urbanas. 

(EF67EF12RS-1) Observar e identificar os 

movimentos de outros praticantes (vídeos, 

visitas, oficinas) para aprender elementos 

constitutivos das danças urbanas, resolvendo os 

desafios peculiares à prática. 

Danças urbanas (EF67EF13) Diferenciar as danças urbanas das demais 

manifestações da dança, valorizando e respeitando 

os sentidos e significados atribuídos a eles por 

diferentes grupos sociais. 

(EF67EF13RS-1) Diferenciar as danças  urbanas das 

demais manifestações da dança, 

comparando com as aprendidas ao longo dos 

anos anteriores, valorizando e respeitando os 

sentidos e significados atribuídos a elas pelos 

diferentes grupos sociais e culturais da sua criação 

aos dias atuais, e adequar a prática aos interesses 

e possibilidades individuais e coletivos. 
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Lutas 

 

Lutas do Brasil (EF67EF14) Experimentar, fruir e recriar diferentes 

lutas do Brasil, valorizando a própria segurança e 

integridade física, bem como as dos demais. 

(EF67EF14RS-1) Conhecer e identificar lutas 

brasileiras (típicas e introduzidas ao longo 

dos anos), fazendo a sua contextualização 

histórica, bem como seu significado. 

(EF67EF14RS-2) Experimentar, fruir e recriar 

diferentes lutas do Brasil, valorizando a 

própria segurança e integridade física, bem 

como as dos demais. 

Lutas do Brasil (EF67EF15) Planejar e utilizar estratégias básicas das 

lutas do Brasil, respeitando o colega como oponente. 

(EF67EF15RS-1) Identificar as habilidades 

motoras necessárias para a prática da 

modalidade (socar, chutar, segurar, agarrar 

ou empurrar). 

(EF67EF15RS-2) Planejar e utilizar estratégias 

básicas das lutas do Brasil, respeitando o colega 

como oponente. 

Lutas do Brasil (EF67EF16) Identificar as características (códigos, 

rituais, elementos técnico-táticos, indumentária, 

materiais, instalações, instituições) das lutas do 

Brasil. 

(EF67EF16RS-1) Pesquisar e identificar as 

características (códigos, rituais, elementos 

técnico-táticos, indumentária, materiais, 

instalações, instituições) das lutas do Brasil. 

Lutas do Brasil (EF67EF17) Problematizar preconceitos e 

estereótipos relacionados ao universo das lutas e 

demais práticas corporais, propondo alternativas 

para superá-los, com base na solidariedade, na 

justiça, na equidade e no respeito. 

(EF67EF17RS-1) Problematizar, através de debates 

e discussões, preconceitos e 

estereótipos relacionados ao universo das lutas e 

demais práticas corporais (esportes, danças, jogos, 

brincadeiras e ginásticas), de acordo com sua 

origem e ambiente social, 

propondo alternativas para superá-los, com 

base na solidariedade, na justiça, na equidade e no 

respeito. 
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Práticas corporais de 

aventura 

 

Práticas corporais de aventura 

urbanas 

(EF67EF18) Experimentar e fruir diferentes práticas 

corporais de aventura urbanas, valorizando a própria 

segurança e integridade física, bem como as dos 

demais. 

(EF67EF19RS-1) Pesquisar e identificar as 

características das práticas corporais de 

aventura urbana. 

(EF67EF19RS-2) Identificar os riscos durante a 

realização de práticas corporais de aventura 

urbana e planejar estratégias para sua superação. 

(EF67EF17RS-3) Experimentar e fruir diferentes 

práticas corporais de aventura 

urbana, valorizando a própria segurança e 

integridade física, bem como as dos demais. 

Práticas corporais de aventura 

urbanas 

(EF67EF19) Identificar os riscos durante a realização 

de práticas corporais de aventura urbanas e planejar 

estratégias para sua superação. 

(EF67EF19RS-1) Experimentar, fruir e vivenciar 

diferentes práticas corporais de 

aventura urbana, valorizando a própria 

segurança e integridade física, bem como as dos 

demais. 

(EF67EF19RS-2) Organizar, na escola, locais para a 

prática e vivências com ressignificação dos 

movimentos. 

Práticas corporais de aventura 

urbanas 

(EF67EF20) Executar práticas corporais de aventura 

urbanas, respeitando o patrimônio público e 

utilizando alternativas para a prática segura em 

diversos espaços. 

(EF67EF20RS-1) Compreender o conceito 

e significado de patrimônio público. 

(EF67EF20RS-2) Executar práticas corporais de 

aventura urbana, respeitando o patrimônio 

público, discutindo e utilizando alternativas para a 

prática segura em diversos espaços. 
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Práticas corporais de aventura 

urbanas 

(EF67EF21) Identificar a origem das práticas 

corporais de aventura e as possibilidades de recriá-

las, reconhecendo as características (instrumentos, 

equipamentos de segurança, indumentária, 

organização) e seus tipos de práticas. 

(EF67EF21RS-1) Discutir os princípios das 

práticas, como a ausência de regras e limites, 

reconhecendo as características (instrumentos, 

equipamentos de segurança, 

indumentária, organização e ambientes físicos) e 

seus tipos de práticas. 

(EF67EF21RS-2) Identificar a origem das 

práticas corporais de aventura e as 

possibilidades de recriá-las, adaptando os 

espaços e materiais disponíveis. 

(EF67EF21RS-3) Mapear, em sua comunidade, 

locais que possuem potencial para as práticas 

corporais de aventura urbana. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

8º e 9º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 
RCG 

 

Esportes 

 

Esportes de rede/parede 

Esportes de campo e taco 

Esportes de invasão 

Esportes de combate 

(EF89EF01) Experimentar diferentes papéis (jogador, 

árbitro e técnico) e fruir os esportes de rede/parede, 

campo e taco, invasão e combate, valorizando o 

trabalho coletivo e o protagonismo. 

(EF89EF01RS-1) Contextualizar o jogo 

enquanto fenômeno cultural e social (suas 

influências e contribuições no desenvolvimento da 

sociedade). 

(EF89EF01RS-2) Identificar, reconhecer e 

experimentar diferentes papéis (jogador, árbitro e 

técnico) e fruir os esportes de rede/ parede, campo 

e taco, invasão e combate, 

valorizando o trabalho coletivo, bem como a 

diversidade e o protagonismo. 

Esportes de rede/parede 

Esportes de campo e taco 

Esportes de invasão 

Esportes de combate 

(EF89EF02) Praticar um ou mais esportes de 

rede/parede, campo e taco, invasão e combate 

oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-

táticas básicas. 

(EF89EF02RS-1) Identificar as características dos 

diferentes tipos de esporte (rede/parede, 

campo e taco, invasão e combate). 

(EF89EF02RS-2) Praticar um ou mais esportes de 

rede/parede, campo e taco, invasão e combate 

oferecidos pela escola, usando habilidades técnico-

táticas básicas. 
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Esportes de rede/parede 

Esportes de campo e taco 

Esportes de invasão 

Esportes de combate 

(EF89EF03) Formular e utilizar estratégias para 

solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto nos 

esportes de campo e taco, rede/parede, invasão e 

combate como nas modalidades esportivas 

escolhidas para praticar de forma específica. 

(EF89EF03RS-1) Reconhecer as habilidades 

motoras (quicar, chutar, arremessar) e 

capacidades físicas (força, velocidade, agilidade) 

necessárias para as práticas; 

(EF89EF03RS-2) Formular e utilizar estratégias para 

solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto nos 

esportes de campo e taco, rede/parede, invasão e 

combate como nas modalidades esportivas 

escolhidas para praticar de forma específica. 

Esportes de rede/parede 

Esportes de campo e taco 

Esportes de invasão 

Esportes de combate 

(EF89EF04) Identificar os elementos técnicos ou 

técnico-táticos individuais, combinações táticas, 

sistemas de jogo e regras das modalidades 

esportivas praticadas, bem como diferenciar as 

modalidades esportivas com base nos critérios da 

lógica interna das categorias de esporte: 

rede/parede, campo e taco, invasão e combate. 

(EF89EF04RS-1) Identificar os elementos 

técnicos ou técnico-táticos individuais, 

combinações táticas, sistemas de jogo e 

regras das modalidades esportivas praticadas, bem 

como diferenciar as modalidades esportivas com 

base nos critérios da lógica interna das categorias 

de esporte: rede/ parede, campo e taco, invasão e 

combate. (EF89EF04RS-2) Conhecer as regras e 

compreender a importância de obedecê-las. 

Esportes de rede/parede 

Esportes de campo e taco 

Esportes de invasão 

Esportes de combate 

(EF89EF05) Identificar as transformações históricas 

do fenômeno esportivo e discutir alguns de seus 

problemas (doping, corrupção, violência etc.) e a 

forma como as mídias os apresentam. 

(EF89EF05RS-1) Analisar e identificar as 

transformações históricas do fenômeno 

esportivo como uma das principais manifestações 

de impacto cultural e social, e discutir alguns de 

seus problemas (doping, corrupção, violência etc.).  

(EF89EF05RS-2) Estabelecer relações entre os 

problemas discutidos, as diferentes 

modalidades esportivas e a forma como as 

mídias os apresentam. 
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Esportes de rede/parede 

Esportes de campo e taco 

Esportes de invasão 

Esportes de combate 

(EF89EF06) Verificar locais disponíveis na 

comunidade para a prática de esportes e das demais 

práticas corporais tematizadas na escola, propondo e 

produzindo alternativas para utilizá-los no tempo 

livre. 

(EF89EF06RS-1) Identificar e mapear os 

espaços públicos, no entorno da escola e 

contexto comunitário, disponíveis para a 

prática de esportes e das demais práticas 

corporais tematizadas na escola, propondo e 

produzindo alternativas e/ou intervenções 

possíveis para utilizá-los no tempo livre. 

Ginásticas 

 

Ginástica de condicionamento 

físico 

Ginástica de conscientização 

corporal 

(EF89EF07) Experimentar e fruir um ou mais 

programas de exercícios físicos, identificando as 

exigências corporais desses diferentes programas e 

reconhecendo a importância de uma prática 

individualizada, adequada às características e 

necessidades de cada sujeito. 

(EF89EF07RS-1) Experimentar e fruir um ou mais 

programas de exercícios físicos, 

identificando as exigências corporais 

(flexibilidade, resistência, força) desses diferentes 

programas, reconhecendo a 

importância de uma prática individualizada, 

adequada às características e necessidades de cada 

sujeito (em termos de intensidade, duração e 

frequência), de acordo com os objetivos 

individuais. 

Ginástica de condicionamento 

físico 

Ginástica de conscientização 

corporal 

(EF89EF08) Discutir as transformações históricas dos 

padrões de desempenho, saúde e beleza, 

considerando a forma como são apresentados nos 

diferentes meios (científico, midiático etc.). 

(EF89EF08RS-1) Discutir e analisar as 

transformações históricas dos padrões de 

desempenho, saúde e beleza, considerando a 

forma como são apresentados nos diferentes 

meios (científico, midiático etc.). 

(EF89EF08RS-2) Reconhecer as diferenças entre o 

padrão apresentado pelos meios de 

comunicação e o que a ciência estabelece como 

saudável. 

(EF89EF08RS-3) Compreender as consequências 

das escolhas de padrões. 

Ginástica de condicionamento 

físico 

Ginástica de conscientização 

corporal 

(EF89EF09) Problematizar a prática excessiva de 

exercícios físicos e o uso de medicamentos para a 

ampliação do rendimento ou potencialização das 

transformações corporais. 

(EF89EF09RS-1) Discutir a importância da 

atividade física como promotora de saúde, 

abordando temas como sedentarismo, 

obesidade e alimentação. 
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(EF89EF09RS-2) Investigar e problematizar a prática 

excessiva de exercícios físicos e o uso de 

medicamentos para a ampliação do rendimento ou 

potencialização das transformações corporais. 

Ginástica de condicionamento 

físico 

Ginástica de conscientização 

corporal 

(EF89EF10) Experimentar e fruir um ou mais tipos de 

ginástica de conscientização corporal, identificando 

as exigências corporais dos mesmos. 

(EF89EF10RS-1) Identificar, experimentar e fruir um 

ou mais tipos de ginástica de 

conscientização corporal, identificando as 

exigências corporais dos mesmos, partindo das 

que conhecem ou praticam, passando para as 

menos familiares. 

Ginástica de condicionamento 

físico 

Ginástica de conscientização 

corporal 

(EF89EF11) Identificar as diferenças e semelhanças 

entre a ginástica de conscientização corporal e as de 

condicionamento físico e discutir como a prática de 

cada uma dessas manifestações pode contribuir para 

a melhoria das condições de vida, saúde, bem-estar 

e cuidado consigo mesmo. 

(EF89EF11RS-1) Apontar as diferenças e 

semelhanças entre a ginástica de 

conscientização corporal e as de condicionamento 

físico e discutir como a 

prática de cada uma dessas manifestações 

pode contribuir para a melhoria das condições de 

vida, saúde, bem-estar e cuidado consigo mesmo. 

(EF89EF11RS-2) Identificar locais disponíveis e 

adequados, na escola e comunidade, para a 

prática das mesmas. 

Danças 

 

Danças de salão (EF89EF12) Experimentar, fruir e recriar danças de 

salão, valorizando a diversidade cultural e 

respeitando a tradição dessas culturas. 

(EF89EF12RS-1) Pesquisar as danças de salão dos 

diferentes tipos e segmentos. 

(EF89EF12RS-2) Experimentar, fruir e recriar danças 

de salão, valorizando a diversidade cultural e 

respeitando a tradição dessas culturas, 

identificando suas origens. 
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Danças de salão (EF89EF13) Planejar e utilizar estratégias para se 

apropriar dos elementos constitutivos (ritmo, espaço, 

gestos) das danças de salão. 

(EF89EF13RS-1) Identificar as capacidades físicas 

utilizadas na dança de salão (como 

coordenação, equilíbrio, agilidade). 

(EF89EF13RS-2) Planejar e utilizar estratégias para 

se apropriar dos elementos constitutivos (ritmo, 

espaço, gestos) das danças de salão como fator de 

ampliação de repertório motor dos alunos e como 

oportunidade de se conhecer diferentes 

manifestações culturais da prática corporal. 

Danças de salão (EF89EF14) Discutir estereótipos e preconceitos 

relativos às danças de salão e demais práticas 

corporais e propor alternativas para sua superação. 

(EF89EF14RS-1) Pesquisar as origens das 

danças de salão conhecidas pelos alunos 

e como essas danças chegaram até eles e 

discutir estereótipos e preconceitos relativos às 

danças de salão e demais práticas 

corporais, propondo alternativas para sua 

superação. 

Danças de salão (EF89EF15) Analisar as características (ritmos, gestos, 

coreografias e músicas) das danças de salão, bem 

como suas transformações históricas e os grupos de 

origem. 

(EF89EF15RS-1) Analisar as características (ritmos, 

gestos, coreografias e músicas) das danças de 

salão, bem como suas transformações históricas e 

os grupos de 

origem. 

(EF89EF15RS-2) Pesquisar e identificar os 

tipos de dança dos diferentes segmentos 

culturais e sociais. 
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Lutas 

 

Lutas do mundo (EF89EF16) Experimentar e fruir a execução dos 

movimentos pertencentes às lutas do mundo, 

adotando procedimentos de segurança e 

respeitando o oponente. 

(EF89EF16RS-1) Pesquisar e identificar as lutas do 

mundo que são menos familiares ao 

contexto escolar, cultural, regional, do Brasil e do 

Mundo. 

(EF89EF16RS-2) Experimentar, fruir e recriar (de 

forma lúdica) a execução dos movimentos 

pertencentes às lutas do mundo, adotando 

procedimentos de segurança e respeitando 

o oponente, identificando as habilidades motoras 

necessárias para a prática (socar, chutar, segurar), 

bem como as capacidades físicas (força, resistência, 

potência). 

Lutas do mundo (EF89EF17) Planejar e utilizar estratégias básicas das 

lutas experimentadas, reconhecendo as suas 

características técnico-táticas. 

(EF89EF17RS-1)Estabelecer e recriar 

estratégias básicas de luta, utilizando jogos e 

brincadeiras adaptadas de forma a entender os 

movimentos específicos das lutas 

experimentadas, reconhecendo as suas 

características técnico-táticas, partindo das 

próprias experiências corporais e das 

realizadas pelos colegas, utilizando os 

movimentos específicos das lutas (como 

rolamentos, quedas, técnicas de projeção) e 

respeitando os procedimentos de segurança, 

evoluindo de lutas com características mais simples 

para as lutas com características mais complexas. 

Lutas do mundo (EF89EF18) Discutir as transformações históricas, o 

processo de esportivização e a midiatização de uma 

ou mais lutas, valorizando e respeitando as culturas 

de origem. 

(EF89EF18RS-1) Pesquisar e discutir as 

transformações históricas, o processo de 

esportivização e a midiatização de uma ou 

mais lutas, valorizando e respeitando as culturas de 

origem, dando um novo significado às práticas 

corporais de lutas. 
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Práticas corporais de 

aventura 

 

Práticas corporais de aventura 

na natureza 

(EF89EF19) Experimentar e fruir diferentes práticas 

corporais de aventura na natureza, valorizando a 

própria segurança e integridade física, bem como as 

dos demais, respeitando o patrimônio natural e 

minimizando os impactos de degradação ambiental. 

(EF89EF19RS-1) Conceituar e valorizar o 

patrimônio natural, compreendendo a 

importância da preservação do meio ambiente, a 

urbanização e a utilização consciente dos recursos 

naturais. 

(EF89EF19RS-2) Identificar, experimentar e fruir 

diferentes práticas corporais de aventura na 

natureza, valorizando a própria segurança e 

integridade física, bem como as dos demais, 

respeitando o patrimônio natural e minimizando, 

os impactos de degradação ambiental 

incentivando o uso de alternativas 

sustentáveis. 

(EF89EF19RS-3) Identificar as habilidades 

motoras, capacidades físicas e estruturas 

corporais utilizadas na prática corporal de 

aventura. 

Práticas corporais de aventura 

na natureza 

(EF89EF20) Identificar riscos, formular estratégias e 

observar normas de segurança para superar os 

desafios na realização de práticas corporais de 

aventura na natureza. 

(EF89EF20RS-1) Identificar e discutir formas de 

minimizar e controlar riscos durante as práticas de 

aventura na natureza e formular 

estratégias para que todos possam participar, 

observando as normas de segurança para 

superar os desafios na realização dessas 

práticas. 

Práticas corporais de aventura 

na natureza 

(EF89EF21) Identificar as características 

(equipamentos de segurança, instrumentos, 

indumentária, organização) das práticas corporais de 

aventura na natureza, bem como suas 

transformações históricas. 

(EF89EF21RS-1) Conhecer as características 

(equipamentos de segurança, instrumentos, 

indumentária, organização) das práticas corporais 

de aventura na natureza e analisar suas 

transformações históricas. 

(EF89EF21RS-2) Mapear e listar lugares da 

comunidade local acessíveis e seguros às 

práticas corporais de aventura na natureza. 
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ENSINO RELIGIOSO 

1º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 
RCG 

 

Identidades e 

alteridades 

O eu, o outro e o nós (EF01ER01) Identificar e acolher as semelhanças e 

diferenças entre o eu, o outro e o nós. 

 

(EF01ER02RS-01) Reconhecer que cada um 

tem um nome e que cada nome tem um significado, 

que o identifica e/ou diferencia dos demais. 

(EF01ER02) Reconhecer que o seu nome e o das 

demais pessoas os identificam e os diferenciam. 

(EF01ER02RS-02) Valorizar a diversidade e a 

identidade cultural individual. 

Imanência e transcendência (EF01ER03) Reconhecer e respeitar as 

características físicas e subjetivas de cada um. 

(EF01ER03RS-01) Reconhecer e respeitar as 

características físicas e experiências emocionais e 

religiosas individuais, respeitando suas variadas 

formas de manifestação. 

(EF01ER04) Valorizar a diversidade de formas de 

vida. 

 

(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. 

Manifestações 

religiosas 

Sentimentos, lembranças, 

memórias e saberes 

(EF01ER05) Identificar e acolher sentimentos, 

lembranças, memórias e saberes de cada um. 

(EF01ER05RS-01) Manifestar e acolher 

pensamentos, lembranças, memórias e saberes 

culturais e religiosos na sala de aula. 



 

 

 

 

 

314 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

(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). 
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ENSINO RELIGIOSO 

 2º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 
RCG 

 

Identidades e 

alteridades 

O eu, a família e o ambiente 

de convivência 

(EF02ER01) Reconhecer os diferentes espaços de 

convivência. 

(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. 

Memórias e símbolos (EF02ER03) Identificar as diferentes formas de 

registro das memórias pessoais, familiares e 

escolares (fotos, músicas, narrativas, álbuns...). 

(EF02ER03RS-01) Identificar e registrar as 

memórias de religiosidade pessoais, familiares, 

escolares e comunitárias (fotos, vídeos, redes 

sociais, músicas, narrativas, álbuns etc.). 

(EF02ER04) Identificar os símbolos presentes nos 

variados espaços de convivência. 

(EF02ER04RS-01) Identificar os símbolos 

religiosos presentes nos diversos espaços de 

convivência da comunidade em que estão inseridos. 

Símbolos religiosos (EF02ER05) Identificar, distinguir e respeitar (EF02ER05RS-01) Distinguir e respeitar 
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símbolos religiosos de distintas manifestações, 

tradições e instituições religiosas. 

símbolos religiosos de Tradições Religiosas 

presentes na comunidade em que estão inseridos. 

(EF02ER05RS-02) Reconhecer símbolos 

pertencentes a sua religiosidade pessoal e 

familiar. 

(EF02ER06) Exemplificar alimentos considerados 

sagrados por diferentes culturas, tradições e 

expressões religiosas. 

(EF02ER06RS-01) Reconhecer alimentos 

considerados sagrados nas diferentes Tradições 

Religiosas presentes em sala de aula. 

Manifestações 

religiosas 

Alimentos sagrados (EF02ER07) Identificar significados atribuídos a 

alimentos em diferentes manifestações e tradições 

religiosas. 

(EF02ER07RS-01) Identificar e comparar 

alimentos considerados sagrados por diferentes 

culturas e Tradições Religiosas da comunidade 

em que estão inseridos. 
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ENSINO RELIGIOSO 

 3º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 
RCG 

 

Identidades e 

alteridades 

Espaços e territórios religiosos (EF03ER01) Identificar e respeitar os diferentes 

espaços e territórios religiosos de diferentes 

tradições e movimentos religiosos. 

 

(EF03ER01RS01) Identificar e respeitar os 

espaços e territórios religiosos, como locais de 

práticas e celebrações das diferentes Tradições 

Religiosas que compõem a comunidade escolar. 

(EF03ER02) Caracterizar os espaços e territórios 

religiosos como locais de realização das práticas 

celebrativas. 

 

Manifestações 

religiosas 

Práticas celebrativas (EF03ER03) Identificar e respeitar práticas 

celebrativas (cerimônias, orações, festividades, 

peregrinações, entre outras) de diferentes 

tradições religiosas. 

 

(EF03ER03RS-01) Identificar e respeitar 

práticas celebrativas (cerimônias, orações, 

festividades, peregrinações, entre outras) das 

diferentes Tradições Religiosas existentes na 

comunidade. 

(EF03ER04) Caracterizar as práticas celebrativas 

como parte integrante do conjunto das 

manifestações religiosas de diferentes culturas e 

sociedades. 

(EF03ER04RS-01) Caracterizar as práticas 

celebrativas como parte integrante do conjunto das 

manifestações religiosas, a partir das vivências de 

cada um. 

Indumentárias religiosas (EF03ER05) Reconhecer as indumentárias (roupas, 

acessórios, símbolos, pinturas corporais) utilizadas 

em diferentes manifestações e tradições religiosas. 

 

(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 
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respeito aos que fazem uso delas. 

(EF03ER06) Caracterizar as indumentárias como 

elementos integrantes das identidades religiosas. 
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ENSINO RELIGIOSO 

4º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 
RCG 

           

Manifestações 

religiosas 

Ritos religiosos (EF04ER01) Identificar ritos presentes no cotidiano 

pessoal, familiar, escolar e comunitário. 

(EF04ER01RS-01) Conhecer ritos religiosos 

vivenciados no cotidiano pessoal, familiar, escolar e 

comunitário. 

(EF04ER02) Identificar ritos e suas funções em 

diferentes manifestações e tradições religiosas. 

 

(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. 

(EF04ER03) Caracterizar ritos de iniciação e de 

passagem em diversos grupos religiosos 

(nascimento, casamento e morte). 

 

(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. 

(EF04ER04) Identificar as diversas formas de 

expressão da espiritualidade (orações, cultos, 

(EF04ER04RS-01) Reconhecer as diversas formas de 

expressão em orações, cultos, gestos, 
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gestos, cantos, dança, meditação) nas diferentes 

tradições religiosas. 

 

cantos, dança, meditação, vivenciadas individual e 

coletivamente, nas diferentes Tradições 

Religiosas. 

Representações religiosas na 

arte 

(EF04ER05) Identificar representações religiosas em 

diferentes expressões artísticas (pinturas, 

arquitetura, esculturas, ícones, símbolos, imagens), 

reconhecendo-as como parte da identidade de 

diferentes culturas e 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. 

Crenças religiosas e 

filosofias de vida 

Ideia(s) de divindade(s) (EF04ER06) Identificar nomes, significados e 

representações de divindades nos contextos 

familiar e comunitário. 

 

(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. 

  (EF04ER07) Reconhecer e respeitar as ideias de 

divindades de diferentes manifestações e tradições 

religiosas. 

 

(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) divindade(s) -

Transcendente(s)- de diferentes Tradições Religiosas. 
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ENSINO RELIGIOSO 

5º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 
RCG 

  

Crenças religiosas e 

filosofias de vida 

Narrativas religiosas (EF05ER01) Identificar e respeitar acontecimentos 

sagrados de diferentes culturas e tradições 

religiosas como recurso para preservar a memória. 

(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. 

Mitos nas tradições religiosas (EF05ER02) Identificar mitos de criação em 

diferentes culturas e tradições religiosas. 

(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. 

(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 
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divindades. 

Ancestralidade e tradição oral (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. 

(EF05ER05) Identificar elementos da tradição oral 

nas culturas e religiosidades indígenas, afro-

brasileiras, ciganas, entre outras. 

 

(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. 

(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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ENSINO RELIGIOSO 

 6º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 
RCG 

  

Crenças religiosas e 

filosofias de vida 

Tradição escrita: registro dos 

ensinamentos sagrados 

(EF06ER01) Reconhecer o papel da tradição escrita 

na preservação de memórias, acontecimentos e 

ensinamentos religiosos. 

(EF06ER01RS-01) Identificar e valorizar as 

Tradições Religiosas de todos os povos que 

compõem a história do Rio Grande do Sul, ressaltando 

suas contribuições para a educação no Estado. 

(EF06ER02) Reconhecer e valorizar a diversidade de 

textos religiosos escritos (textos do Budismo, 

Cristianismo, Espiritismo, Hinduísmo, Islamismo, 

Judaísmo, entre outros). 

(EF06ER02RS-01) Valorizar a diversidade de 

textos religiosos presentes nas diversas formas 

religiosas (Primitiva, Sapiencial, Profética e 

Espiritualista), reconhecendo-os como documentos 

históricos e religiosos da humanidade. 

Ensinamentos da tradição 

escrita 

(EF06ER03) Reconhecer, em textos escritos, 

ensinamentos relacionados a modos de ser e viver. 

(EF06ER03RS-01) Identificar os textos sagrados das 

diferentes denominações religiosas a 

partir de sua comunidade. 

(EF06ER03RS-02) Conhecer os valores do 

altruísmo, do respeito e da ética, a partir da leitura e 

interpretação dos textos sagrados, orações, parábolas 

e cânticos religiosos. 

(EF06ER03RS-03) Demonstrar sensibilidade, 

solidariedade, empatia, perdão e cooperação nos 

acontecimentos do cotidiano. 

(EF06ER03RS-04) Reconhecer a importância dos textos 

sagrados na Tradição Religiosa da 
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família e da comunidade em que está inserido. 

(EF06ER04) Reconhecer que os textos escritos são 

utilizados pelas tradições religiosas de maneiras 

diversas. 

(EF06ER05RS-01) Comparar e analisar suas 

vivências e experiências do cotidiano, em consonância 

- ou não - com os princípios éticos e morais contidos 

nos textos das diversas Tradições Religiosas. 

(EF06ER05) Discutir como o estudo e a 

interpretação dos textos religiosos influenciam os 

adeptos a vivenciarem os ensinamentos das 

tradições religiosas 

(EF06ER06RS-01) Identificar a origem e 

significado das Tradições Religiosas existentes na 

comunidade em que está inserido. 

Símbolos, ritos e mitos 

religiosos 

(EF06ER06) Reconhecer a importância dos mitos, 

ritos, símbolos e textos na estruturação das 

diferentes crenças, tradições e movimentos 

religiosos. 

(EF06ER06RS-02) Identificar e descrever os 

diferentes conceitos de narrativas sagradas. 

(EF06ER06RS-03) Narrar e compartilhar histórias 

sagradas que fazem parte de sua crença, refletindo 

sobre o significado ético/moral das mesmas. 

  (EF06ER07) Exemplificar a relação entre mito, rito e 

símbolo nas práticas celebrativas de diferentes 

tradições religiosas. 

(EF06ER07RS-01) Conhecer e comparar os ritos de fé e 

simbologia das Tradições Religiosas 

vivenciados no contexto em que está inserido. 

(EF06ER07RS-02) Identificar e descrever 

diferenças e semelhanças entre religião e 

religiosidade.  

(EF06ER07RS-03) Identificar e compreender o 

significado e origem das festas e feriados religiosos 

presentes na comunidade que está inserido. 
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ENSINO RELIGIOSO 

 7º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 
RCG 

  

Manifestações 

religiosas 

Místicas e espiritualidades (EF07ER01) Reconhecer e respeitar as práticas de 

comunicação com as divindades em distintas 

manifestações e tradições religiosas. 

(EF07ER01RS-01) Identificar e respeitar as 

experiências e vivências narradas por membros de 

diferentes Tradições Religiosas. 

(EF07ER02) Identificar práticas de espiritualidade 

utilizadas pelas pessoas em determinadas 

situações (acidentes, doenças, fenômenos 

climáticos). 

(EF07ER02RS-01) Identificar práticas de 

espiritualidade vivenciadas em situações, tais como: 

vida, gratidão, alegria, tristeza, acidentes, 

doenças, fenômenos da natureza de forma 

individual ou coletivas. 

(EF07ER02RS-02) Descrever e comparar os 

principais ritos de passagem existentes no 

pluralismo cultural e religioso brasileiro. 

(EF07ER02RS-03) Destacar as formas de cuidado 

consigo e com o outro, descritos pelas  

Tradições Religiosas, considerando o bem-estar 

social, mental e espiritual. 

Lideranças religiosas  

(EF07ER04) Exemplificar líderes religiosos que se 

destacaram por suas contribuições à sociedade. 
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(EF07ER05) Discutir estratégias que promovam a 

convivência ética e respeitosa entre as religiões. 

 

Princípios éticos e valores 

religiosos 

(EF07ER06) Identificar princípios éticos em 

diferentes tradições religiosas e filosofias de vida, 

discutindo como podem influenciar condutas 

pessoais e práticas sociais. 

 

(EF07ER06RS-01) Identificar a vida como valor 

fundamental de todas as matrizes religiosas. 

(EF07ER06RS-02) Respeitar as diversas 

manifestações religiosas para que haja a 

convivência ética e o respeito mútuo. 

(EF07ER06RS-03) Identificar atitudes de 

intolerância e elaborar estratégias que promovam a 

convivência harmoniosa. 

(EF07ER06RS-04) Conhecer os aspectos 

estruturais das diferentes tradições e movimentos 

religiosos, cosmovisões e filosofias de vida, a partir de 

pressupostos científicos, estéticos e éticos. 

(EF07ER06RS-5) Compreender criticamente 

a relação entre fé, razão e ética. 

Liderança e direitos humanos (EF07ER07) Identificar e discutir o papel das 

lideranças religiosas e seculares na defesa e 

promoção dos direitos humanos. 

 

(EF07ER07RS-01) Reconhecer as contribuições das 

Tradições Religiosas e seus valores éticos e 

morais para a formação das leis vigentes e dos 

Direitos Humanos, em especial no RS. 

 (EF07ER08) Reconhecer o direito à liberdade de 

consciência, crença ou convicção, questionando 

concepções e práticas sociais que a violam. 
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ENSINO RELIGIOSO 

 8º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 
RCG 

  

Crenças religiosas e 

filosofias de vida 

Crenças, convicções e 

atitudes 

(EF08ER01) Discutir como as crenças e convicções 

podem influenciar escolhas e atitudes pessoais e 

coletivas. 

(EF08ER01RS-01) Pautar sua vida no respeito à 

liberdade de crença e consciência dos demais. 

(EF08ER01RS-02) Analisar as diversas Tradições 

Religiosas, sua forma de ver o mundo em diferentes 

aspectos e como isso influencia suas atitudes. 

(EF08ER01RS-03) Identificar as tradições e 

lendas gaúchas, que são permeadas por crenças, 

como o Negrinho do Pastoreio, M’Bororé, o Boitatá, a 

Noiva da Lagoa 

e outras. 

(EF08ER01RS-04) Conhecer as manifestações 

religiosas, seitas, filosofias de vida, significativas na 

sociedade brasileira, enfatizando as locais. 

(EF08ER01RS-5) Conhecer aspectos do diálogo entre 

religião e ciência ao longo da história. 

(EF08ER02) Analisar filosofias de vida, 

manifestações e tradições religiosas destacando 

seus princípios éticos. 

(EF08ER02RS-01) Conhecer e respeitar as Leis que 

garantem o direito à liberdade de consciência, crença, 

filosofia e convicção religiosa, comparando-as com 

suas atitudes. 

Doutrinas religiosas (EF08ER03) Analisar doutrinas das diferentes 

tradições religiosas e suas concepções de mundo, 

vida e morte. 

(EF08ER03RS-01) Identificar as concepções de vida e 

morte contidas nas diversas filosofias e 

Tradições Religiosas. 
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(EF08ER03RS-02) Analisar os conceitos de finitude 

humana e transcendência, refletindo sobre o valor e o 

sentido da vida. 

(EF08ER03RS-03) Conhecer e descrever em 

que se constitui o sincretismo religioso e as 

formas de manifestações nas Tradições Religiosas. 

(EF08ER03RS-04) Observar e comparar como 

elementos de uma Tradição Religiosa são 

ressignificados em outra, através do Sincretismo. (Ex.: 

Nossa Senhora dos 

Navegantes e Iemanjá) 

(EF08ER04) Discutir como filosofias de vida, 

tradições e instituições religiosas podem 

influenciar diferentes campos da esfera pública 

(política, saúde, educação, economia). 

(EF08ER04RS-01) Identificar a influência das 

Tradições Religiosas nos campos da política, saúde, 

educação, economia. 

Crenças, filosofias de vida e 

esfera pública 

(EF08ER05) Debater sobre as possibilidades e os 

limites da interferência das tradições religiosas na 

esfera pública. 

 

 (EF08ER06) Analisar práticas, projetos e políticas 

públicas que contribuem para a promoção da 

liberdade de pensamento, crenças e convicções. 

 

(EF08ER06RS-01) Analisar as políticas públicas e 

projetos sociais que contribuem para a 

promoção da liberdade religiosa, de pensamentos e 

valorização da vida no Brasil. 

(EF08ER06RS-02) Articular práticas que 

reconheçam a diversidade cultural e religiosa na 

promoção dos Direitos Humanos. 

Tradições religiosas, mídias e 

tecnologias 

(EF08ER07) Analisar as formas de uso das mídias e 

tecnologias pelas diferentes denominações 

religiosas. 

(EF08ER07RS-01) Conhecer e discutir a forma 

de utilização das mídias e tecnologias difundidas 

pelas diferentes denominações religiosas. 
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 (EF08ER07RS-02) Diferenciar amizade real de 

amizade virtual, ressignificando o sentido de 

companheirismo em sua essência, valorizando as 

vivências individuais e coletivas. 

 

  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

330 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

ENSINO RELIGIOSO 

 9º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 
RCG 

  

Crenças religiosas e 

filosofias de vida 

Imanência e transcendência (EF09ER01) Analisar princípios e orientações para 

o cuidado da vida e nas diversas tradições 

religiosas e filosofias de vida. 

(EF09ER01RS-01) Definir imanência e 

transcendência expressas pelas Tradições Religiosas 

em seus livros sagrados. 

(EF09ER01RS-02) Compartilhar suas 

experiências de vida, refletindo sobre seu 

planejamento individual, baseados em princípios 

morais, religiosos e éticos. 

(EF09ER01RS-03) Discutir as formas de exposição e de 

sua vida com o uso de mídias e suas consequências. 

(EF09ER02) Discutir as diferentes expressões de 

valorização e de desrespeito à vida, por meio da 

análise de matérias nas diferentes mídias. 

(EF09ER02RS-02) Analisar criticamente, dentro de 

parâmetros éticos, morais e religiosos, as notícias do 

dia a dia vinculadas às diferentes mídias. 

(EF09ER02RS-01) Propor, com base nos escritos 

sagrados, soluções para situações cotidianas que 

contemplem a valorização da vida, o respeito, 

altruísmo. 

(EF09ER02RS-03) Ler e interpretar com criticidade as 

letras de músicas e canções populares, refletindo em 

consonância com parâmetros éticos, religiosos e 

morais. 

Vida e morte (EF09ER03) Identificar sentidos do viver e do 

morrer em diferentes tradições religiosas, através 

(EF09ER03RS-01) Compreender o sentido de 

vida e morte em diferentes Tradições Religiosas. 
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do estudo de mitos fundantes. 

(EF09ER04) Identificar concepções de vida e morte 

em diferentes tradições religiosas e filosofias de 

vida, por meio da análise de diferentes ritos 

fúnebres. 

(EF09ER04RS-01) Caracterizar os ritos fúnebres das 

diferentes Tradições Religiosas. 

(EF09ER04RS-02) Analisar a influência das Tradições 

Religiosas na estruturação de conceitos de vida e 

morte para a ciência e a 

filosofia. 

(EF09ER04RS-03) Construir um projeto de vida, 

pautado mais na valorização do ser do que no ter. 

(EF09ER05) Analisar as diferentes ideias de 

imortalidade elaboradas pelas tradições religiosas 

(ancestralidade, reencarnação, transmigração e 

ressurreição). 

(EF09ER05RS-01) Compreender as diferentes 

concepções de dimensões do ser humano, tais como 

materialismo, dicotomia (corpo e alma) e tricotomia 

(corpo, alma e espírito)”. 

Princípios e valores éticos (EF09ER06) Reconhecer a coexistência como uma 

atitude ética de respeito à vida e à dignidade 

humana. 

(EF09ER06RS-01) Apropriar-se dos valores 

éticos, morais e religiosos universais, como subsídios 

importantes para o crescimento pessoal e social de 

cada indivíduo. 

(EF09ER06RS-02) Reconhecer-se como parte 

integrante de uma sociedade pautada em princípios e 

valores morais, éticos e religiosos. 

(EF09ER06RS-03) Reconhecer e apropriar-se 

de valores éticos, morais e religiosos que contribuem 

para a erradicação de discursos de ódio e práticas de 

violência. 

 (EF09ER07) Identificar princípios éticos (familiares, 

religiosos e culturais) que possam alicerçar a 

construção de projetos de vida. 

 

(EF09ER07RS-01) Valorizar o papel da família 

na preservação dos valores éticos morais e religiosos 

da sociedade. 

(EF09ER07RS-02) Analisar criticamente, sob a ótica da 
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moral e ética, como sua comunidade trata pessoas 

com deficiências, idosos e grupos minoritários. 

(EF09ER08) Construir projetos de vida assentados 

em princípios e valores éticos. 
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GEOGRAFIA 

1º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 

RCG 

 

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. 

(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. 

(EF01GETO01) Reconhecer características 

culturais e de vivência dos indígenas 

residentes no município de Torres. 
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O modo de vida das crianças 

em diferentes lugares 

(EF01GE02) Identificar semelhanças e 

diferenças entre jogos e brincadeiras de 

diferentes épocas e lugares. 

(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. 

Situações de convívio em 

diferentes lugares 

(EF01GE03) Identificar e relatar 

semelhanças e diferenças de usos do 

espaço público (praças, parques) para o 

lazer e diferentes manifestações. 

(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. 

Situações de convívio em 

diferentes lugares 

(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. 

Conexões e escalas Ciclos naturais e a vida 

cotidiana 

(EF01GE05) Observar e descrever ritmos 

naturais (dia e noite, variação de 

(EF01GE05RS-1) Perceber e ilustrar, em diferentes momentos 

do dia, as mudanças nos elementos que 
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temperatura e umidade etc.) em diferentes 

escalas espaciais e temporais, comparando 

a sua realidade com outras. 

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. 

Mundo do trabalho 

 

Diferentes tipos de trabalho 

existentes no seu dia a dia 

(EF01GE06) Descrever e comparar 

diferentes tipos de moradia ou objetos de 

uso cotidiano (brinquedos, roupas, 

mobiliários), considerando técnicas e 

materiais utilizados em sua produção. 

(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 etc.). 

(EF01GE06RS-3) Observar espaço compreendendo as formas 

naturais de abrigo dos animais e materiais que os compõem. 

Diferentes tipos de trabalho 

existentes na sua comunidade 

(EF01GETO01) Reconhecer os trabalhos 

existentes na comunidade (construção civil, 

pesca, agricultura, artesanato...) 

 

Diferentes tipos de trabalho 

existentes no seu dia a dia 

(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. 

Pontos de referência (EF01GE08) Criar mapas mentais e 

desenhos com base em itinerários, contos 

(EF01GE08RS-1) Identificar e representar objetos, explorando-

os a partir de experiências sensoriais e 
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Formas de 

representação e 

pensamento espacial 

literários, histórias inventadas e 

brincadeiras. 

visuais. 

Pontos de referência (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. 

Natureza, ambientes 

e qualidade de vida 

Condições de vida nos lugares 

de vivência 

(EF01GE10) Descrever características de 

seus lugares de vivência relacionadas aos 

ritmos da natureza (chuva, vento, calor 

etc.). 

(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. 

Condições de vida nos lugares 

de vivência 

(EF01GE11) Associar mudanças de 

vestuário e hábitos alimentares em sua 

comunidade ao longo do ano, decorrentes 

da variação de temperatura e umidade no 

ambiente. 

.  

 

(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. 

(EF01GETO01) Introduzir os tipos de 

relação veranistas x nativos 

 

(EF01GETO02) Reconhecer trabalhos 

desenvolvidos no verão. 

 

 

 



 

 

 

 

 

337 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

GEOGRAFIA 

2º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 

RCG 

 

O sujeito e seu lugar 

no mundo 

Convivência e interações entre 

pessoas na comunidade 

(EF02GE01) Descrever a história das 

migrações no bairro ou 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. 

Convivência e interações entre 

pessoas na comunidade 

(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. 
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(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. 

Conexões e escalas Experiências da comunidade 

no tempo e no espaço 

(EF02GE04) Reconhecer semelhanças e 

diferenças nos hábitos, nas relações com a 

natureza e no modo de viver de pessoas 

em diferentes lugares. 

(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. 

Mudanças e permanências (EF02GE05) Analisar mudanças e 

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). 
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Mundo 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. 

Tipos de trabalho em lugares e 

tempos diferentes 

(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.). 

Formas de 

representação e 

pensamento 

espacial 

Localização, orientação e 

representação espacial 

(EF02GE08) Identificar e elaborar diferentes 

formas 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. 
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Localização, orientação e 

representação espacial 

(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. 

Localização, orientação e 

representação espacial 

(EF02GE10) Aplicar princípios de 

localização e posição de objetos 

(referenciais espaciais, como frente e atrás, 

esquerda e direita, em cima e embaixo, 

dentro e fora) por meio de representações 

espaciais da sala de aula e da escola. 

(EF02GE10RS-1) Realizar movimentos, demonstrando senso de 

orientação e localização em imersões lúdicas. 

Natureza, ambientes 

e qualidade de vida 

Os usos dos recursos naturais: 

solo e água no campo e na 

cidade 

(EF02GE11) Reconhecer a importância do 

solo e da água para a vida, identificando 

seus diferentes usos (plantação e extração 

de materiais, entre outras possibilidades) e 

os impactos desses usos no cotidiano da 

cidade e do campo. 

(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. 

Paisagens naturais e culturais 

do município 

(EF02GETO01) Reconhecer e diferenciar as 

paisagens naturais e culturais. 
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(EF02GETO02) Perceber as mudanças nas 

paisagens em diferentes tempos. 
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GEOGRAFIA 

3º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 

RCG 

 

O sujeito e seu lugar 

no mundo 

A cidade e o campo: 

aproximações e diferenças 

(EF03GE01) Identificar e comparar aspectos 

culturais dos grupos sociais de seus lugares 

de vivência, seja na cidade, seja no campo. 

(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. 

A cidade e o campo: 

aproximações e diferenças 

(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. 
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A cidade e o campo: 

aproximações e diferenças 

(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. 

Conexões e escalas Paisagens naturais e antrópicas 

em transformação 

(EF03GE04) Explicar como os processos 

naturais e históricos atuam na produção e 

na mudança das paisagens naturais e 

antrópicas nos seus lugares de vivência, 

comparando-os a 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. 
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(EF03GE04RS-6) Comparar mudanças no clima e vegetação ao longo 

dos anos. 

Mundo do trabalho Matéria-prima e indústria (EF03GE05) 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. 

Formas de 

representação e 

pensamento 

espacial 

Representações cartográficas (EF03GE06) Identificar e interpretar 

imagens bidimensionais e tridimensionais 

em diferentes tipos de representação 

cartográfica. 

(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. 

Representações cartográficas (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. 
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(EF03GETO01) Conhecer o município de 

Torres e sua divisão e limites territoriais. 

 

(EF03GETO02) Identificar o município 

dentro do estado, o estado dentro do país, 

o país no mundo. 

 

Natureza, ambientes 

e qualidade de vida 

Produção, circulação e 

consumo 

(EF03GE08) Relacionar a produção de lixo 

doméstico ou da escola aos problemas 

causados pelo consumo excessivo e 

construir propostas para o consumo 

consciente, considerando a ampliação de 

hábitos de redução, reúso e reciclagem/ 

descarte de materiais consumidos em casa, 

na escola e/ou no entorno. 

(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. 

Impactos das atividades 

humanas 

(EF03GE09) Investigar os usos dos recursos 

naturais, com destaque para os usos da 

água em atividades cotidianas 

(alimentação, higiene, cultivo de plantas 

etc.), e discutir os problemas ambientais 

provocados por esses usos. 

(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. 
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Impactos das atividades 

humanas 

(EF03GE10) Identificar os cuidados 

necessários para utilização da água na 

agricultura e na geração de energia de 

modo a garantir a manutenção do 

provimento de água potável. 

(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. 

Impactos das atividades 

humanas 

(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. 
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GEOGRAFIA 

4º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 

RCG 

 

 

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, latino-

americanas, europeias, asiáticas etc.), valorizando o 

que é próprio em cada uma delas e sua 

contribuição para a formação da cultura local, 

regional e brasileira. 

(EF04GE01RS-1) Reunir e analisar elementos formadores da cultura 

gaúcha e brasileira, provenientes de grupos étnicos 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. 

Processos migratórios no 

Brasil 

(EF04GE02) Descrever processos migratórios e suas 

contribuições para a formação da sociedade 

brasileira. 

(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. 
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(EF04GE02RS-4) Ressignificar diferentes experiências culturais 

diversificando formas de expressão. 

Instâncias do poder público 

e canais de participação 

social 

(EF04GE03) Distinguir funções e papéis dos órgãos 

do poder público municipal e canais de 

participação social na gestão do Município, 

incluindo a Câmara de Vereadores e Conselhos 

Municipais. 

(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. 

Conexões e 

escalas 

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 os espaços 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 político- 

administrativas 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. 
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(EF04GE05RS-4) Descrever a organização do território hierarquizada 

em níveis local, regional e nacional. 

Territórios étnico- culturais (EF04GE06) Identificar e descrever territórios 

étnico-culturais existentes no Brasil, tais como 

terras indígenas e de comunidades remanescentes 

de quilombos, reconhecendo a legitimidade da 

demarcação desses territórios. 

(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. 

Mundo do 

trabalho 

Trabalho no campo e na 

cidade 

(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 e discorrendo sobre o mundo do 

trabalho, da circulação de produtos, de pessoas e de informações. 

Produção, circulação e 

consumo 

(EF04GE08) Descrever e discutir o processo de 

produção (transformação de matérias- primas), 

circulação e consumo de diferentes produtos. 

(EF04GE08RS-1) Reconhecer os passos para a transformação da 

matéria-prima 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. 

Propriedades de agricultura 

familiar 

(EF04GETO01) Identificar e valorizar os modos de 

produção e comercialização dos produtores da 

agricultura familiar. 

 



 

 

 

 

 

350 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

 

 

 

 

 

 

Formas de 

representação e 

pensamento 

espacial 

Sistema de orientação (EF04GE09) Utilizar as direções cardeais na 

localização de componentes físicos e humanos nas 

paisagens rurais e urbanas. 

(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. 

Elementos constitutivos 

dos mapas 

(EF04GE10) Comparar tipos variados de mapas, 

identificando suas características, elaboradores, 

finalidades, diferenças e semelhanças. 

(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. 

Natureza, 

ambientes e 

qualidade de  

vida 

Conservação e degradação 

da natureza 

(EF04GE11) Identificar as características das 

paisagens naturais e antrópicas (relevo, cobertura 

vegetal, rios etc.) no ambiente em que vive, bem 

como a ação humana na conservação ou 

degradação dessas áreas. 

(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. 
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GEOGRAFIA 

5º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 

RCG 

 

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 e tabelas, a realidade vivida, 

evidenciada por indicadores socioeconômicos do município, 

atribuindo sentido a eles. 

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. 
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Conexões 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. 

Território, redes e 

urbanização 

(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. 

Paisagem Natural e 

Geográfica 

(EF05GETO01) Reconhecer nas paisagens as 

diferentes manifestações da natureza e a 

apropriação e transformação provocada pela ação 

do homem. 

 

Mundo do 

trabalho 

 

Trabalho e inovação 

tecnológica 

(EF05GE05) Identificar e comparar as mudanças dos 

tipos de trabalho e desenvolvimento tecnológico na 

agropecuária, na indústria, no comércio e nos 

serviços. 

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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Trabalho e inovação 

tecnológica 

(EF05GE06) Identificar e 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. 

Trabalho e inovação 

tecnológica 

(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. 

Formas de 

representação e 

pensamento 

espacial 

 

Mapas e imagens de 

satélite 

(EF05GE08) Analisar transformações de paisagens 

nas cidades, comparando sequência de fotografias, 

fotografias aéreas e imagens de satélite de épocas 

diferentes. 

(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. 
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Representação das 

cidades e do espaço 

urbano 

(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. 

Localização: do Litoral 

Norte no Rio Grande do 

Sul; do Rio Grande do 

Sul no Brasil; do Brasil 

na América; e da 

América no mundo. 

Oceanos e continentes. 

(EF05GETO01) Desenvolver a capacidade de se 

orientar e localizar através da leitura e interpretação 

de mapas.  

(EF05GETO02) Localizar-se cartograficamente 

refletindo onde encontra-se a cidade de TORRES, o 

Litoral Norte, o estado do Rio Grande do Sul, o 

Brasil, e a América no território terrestre. 

 

Localização geográfica e 

posição astronômica do 

território brasileiro e 

seus limites 

(EF05GETO01) Conhecer a localização geográfica e 

astronômica do Brasil. 

 

Natureza, 

ambientes e 

qualidade de vida 

 

Qualidade ambiental (EF05GE10) Reconhecer e comparar atributos da 

qualidade ambiental e algumas formas de poluição 

dos cursos de água e dos oceanos (esgotos, 

efluentes industriais, marés negras etc.). 

(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. 

(EF05GE10RS-4) Distinguir formas de poluição características dos 

diferentes espaços urbanos e rurais. 
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(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. 
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GEOGRAFIA 

6º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 

RCG 

 

O sujeito e seu 

lugar no mundo 

 

Identidade 

sociocultural 

(EF06GE01) Comparar modificações das paisagens 

nos lugares de vivência e os usos desses lugares em 

diferentes tempos. 

(EF06GE01RS-01) Ler e produzir textos orais e escritos a respeito da 

constituição das paisagens e os elementos naturais e sociais. 

Identidade 

sociocultural 

(EF06GE02) Analisar modificações de paisagens por 

diferentes tipos de sociedade, com destaque para 

os povos originários. 

(EF06GE02RS-01) Compreender os eventos transformadores do 

espaço em diferentes escalas. 

(EF06GE02RS-02) Identificar o papel dos diferentes atores sociais na 

produção do espaço, lugar, território e paisagem em diferentes 

escalas. 

Conexões e escalas 

 

Relações entre os 

componentes físico-

naturais 

(EF06GE03) Descrever os movimentos do planeta e 

sua relação com a circulação geral da atmosfera, o 

tempo atmosférico e os padrões climáticos. 

(EF06GE03RS-01) Estabelecer relações entre a dinâmica climática e a 

constituição dos domínios morfoclimáticos do Brasil. 

(EF06GE03RS-02) Identificar as especificidades das oscilações de 

tempo no Estado do Rio Grande do Sul a partir da observação das 

condições meteorológicas. 

Relações entre os 

componentes físico-

naturais 

(EF06GE04) Descrever o ciclo da água, comparando 

o escoamento superficial no ambiente urbano e 

rural, reconhecendo os principais componentes da 

morfologia das bacias e das redes hidrográficas e a 

sua localização no modelado da superfície terrestre 

e da cobertura vegetal. 

(EF06GE04RS-01) Relacionar as condições climáticas e de vegetação 

ao regime de alimentação das bacias hidrográficas. 
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Relações entre os 

componentes físico-

naturais 

(EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de 

solo, relevo e formações vegetais. 

 

 

(EF06GE05RS-01) Perceber que a paisagem natural reflete uma 

lógica sistêmica de interdependência entre os elementos que a 

constitui. 

(EF06GE05RS-02) Associar a dinâmica física às distintas formas de 

ocupação do espaço, tais como construções humanas e uso 

consciente dos recursos. 

(EF06GETO01) Reconhecer os tipos de solo, relevo, 

vegetação, ecossistemas e hidrografia que 

contempla o município. 

 

Mundo do trabalho 

 

Transformação das 

paisagens naturais e 

antrópicas 

(EF06GE06) Identificar as características das 

paisagens transformadas pelo trabalho humano a 

partir do desenvolvimento da agropecuária e do 

processo de industrialização 

 

 

 

(EF06GE06RS-01) Comparar as intervenções humanas fruto da 

expansão urbana, seu impacto ambiental e a produção e 

organização dos povos indígenas brasileiros e gaúcho. 

(EF06GE06RS-02) - Caracterizar as distintas formas de organização 

da agropecuária no Rio Grande do Sul e as transformações nas 

paisagens. 

(EF06GE06RS-03) Identificar as atividades econômicas desenvolvidas 

no município ou microrregião do nosso 

Estado e as transformações na paisagem e no espaço, decorrentes 

destas atividades. 

(EF06GETO01) Identificar as características das 

paisagens transformadas pelo trabalho humano a 

partir do desenvolvimento do turismo, da pesca e 

da construção civil. 

 

Transformação das 

paisagens naturais e 

antrópicas 

(EF06GE07) Explicar as mudanças na interação 

humana com a natureza a partir do surgimento das 

cidades. 

(EF06GE07RS-01) Identificar e refletir sobre os impactos da 

expansão urbana nas paisagens naturais, utilizando as tecnologias 

digitais da informação e comunicação. 
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Formas de 

representação e 

pensamento 

espacial 

 

Fenômenos naturais e 

sociais representados 

de diferentes maneiras 

(EF06GE08) Medir distâncias na superfície pelas 

escalas gráficas e numéricas dos mapas. 

(EF06GE08RS-01) Apropriar-se das noções de cartografia e aplicá-

las na construção de representações de grande escala: mapa da 

escola, mapa da quadra, mapa do entorno da escola. 

(EF06GE08RS-02) Orientar-se no espaço através de distintos pontos 

de referência, tais como placas indicativas, monumentos, ruas. 

(EF06GE08RS-03) Estabelecer relações entre pontos de referência e 

sistema de linhas imaginárias. 

(EF06GE08RS-04) Conhecer e utilizar recursos, técnicas e elementos 

fundamentais da linguagem cartográfica (título, legenda, escala, 

projeções cartográficas, coordenadas 

geográficas etc.) para compreender aspectos da organização do 

espaço. 

Fenômenos naturais e 

sociais representados 

de diferentes maneiras 

(EF06GE09) Elaborar modelos tridimensionais, 

blocos-diagramas e perfis topográficos e de 

vegetação, visando à representação de elementos e 

estruturas da superfície terrestre. 

(EF06GE09RS-01) Conhecer e utilizar diferentes representações 

cartográficas para identificar distâncias e posições de objetos, 

pessoas e lugares. 

(EF06GE09RS-02) Apropriar-se das ferramentas da tecnologia (SPG, 

google Earth, googlemaps, aplicativos oas e Android) como forma 

de leitura e deslocamento espacial. 

(EF06GE09RS-03) Perceber a variação de um fenômeno geográfico 

através da análise de diferentes formas de representação: 

infográfico, mapas de diferentes escalas, 

anamorfoses. 

Natureza, 

ambientes e 

qualidade de vida 

Biodiversidade e ciclo 

hidrológico 

(EF06GE10) Explicar as diferentes formas de uso do 

solo (rotação de terras, terraceamento, aterros etc.) 

e de apropriação dos recursos hídricos (sistema de 

irrigação, tratamento e redes de distribuição), bem 

como suas vantagens e desvantagens em diferentes 

épocas e lugares. 

(EF06GE10RS-01) Identificar as práticas sociais responsáveis por 

usos e práticas predatórias de utilização dos recursos naturais. 
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Biodiversidade e ciclo 

hidrológico 

(EF06GE11) Analisar distintas interações das 

sociedades com a natureza, com base na 

distribuição dos componentes físico-naturais, 

incluindo as transformações da biodiversidade local 

e do mundo. 

(EF06GE11RS-01) Identificar práticas e intervenções humanas em 

diferentes escalas. 

(EF06GE11RS-02) Identificar e refletir práticas e técnicas sustentáveis 

de uso dos recursos naturais no campo e na cidade. 

(EF06GE11RS-03) Observar e comparar a diversidade de paisagens 

do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo em suas dimensões 

natural, social e histórica. 

Biodiversidade e ciclo 

hidrológico 

(EF06GE12) Identificar o consumo dos recursos 

hídricos e o uso das principais bacias hidrográficas 

no Brasil e no mundo, enfatizando as 

transformações nos ambientes urbanos. 

 

(EF06GE12RS-01) Caracterizar o conjunto de bacias hidrográficas do 

Rio Grande do Sul, percebendo sua 

associação aos regimes pluviométricos e distintas formas de 

relevo. 

(EF06GE12RS-02) Argumentar com base em fatos, dados e 

informações para formular, negociar e defender ideias, pontos de 

vista sobre questões éticas sobre o uso racional dos recursos 

hídricos e a importância de seu manejo sustentável. 

(EF06GETO01) Explorar os recursos hídricos, a 

legislação ambiental e reconhecer os problemas 

ambientais que abrangem nosso município. 

 

Atividades humanas e 

dinâmica climática 

(EF06GE13) Analisar consequências, vantagens e 

desvantagens das práticas humanas na dinâmica 

climática (ilha de calor etc.). 

(EF06GE13RS-01) Entender e produzir conhecimentos sobre as 

práticas humanas e suas implicações na dinâmica climática. 

(EF06GE13RS-02) Analisar, refletir e posicionar-se criticamente a 

partir de dados qualitativos e quantitativos 

sobre os aspectos éticos envolvidos nos impactos da intervenção do 

ser humano na natureza. 
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GEOGRAFIA 

7º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 

RCG 

 

O sujeito e seu 

lugar no mundo 

Ideias e concepções 

sobre a formação 

territorial do Brasil 

(EF07GE01) Avaliar, por meio de exemplos extraídos 

dos meios de comunicação, ideias e estereótipos 

acerca das paisagens e da formação territorial do 

Brasil. 

(EF07GE01RS-01) Identificar, ao longo do tempo e espaço, eventos 

políticos e econômicos (distintos ciclos econômicos e tratados 

políticos) responsáveis pela formação territorial 

brasileira e gaúcha. 

(EF07GE01RS-02) Comparar distintos tratados de limites 

estabelecidos no século XVIII como responsáveis pela constituição 

das fronteiras e do território sul-rio- grandense. 

(EF07GE01RS-03) Compreender as distintas formas de organização 

do espaço gaúcho (metade norte e sul) como resultantes de um 

processo histórico de constituição de fronteiras. 

Conexões e escalas 

 

Formação territorial do 

Brasil 

(EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos 

econômicos e populacionais na formação 

socioeconômica e territorial do Brasil, 

compreendendo os conflitos e as tensões históricas 

e contemporâneas. 

(EF07GE02RS-01) Reconhecer expressões da formação econômico- 

social capitalista no Brasil e no Rio Grande do Sul contemporâneo. 

Formação territorial do 

Brasil 

(EF07GE03) Selecionar argumentos que 

reconheçam as territorialidades dos povos 

indígenas originários, das comunidades 

remanescentes de quilombos, de povos das 

florestas e do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, 

entre outros grupos sociais do campo e da cidade, 

como direitos legais dessas comunidades. 

(EF07GE03RS-01) Analisar a distribuição das terras indígenas e 

comunidades descendentes de quilombolas, bem como as 

condições sociais atuais desses grupos por meio de mapas, 

depoimentos e documentos históricos. 

(EF07GE03RS-02) Entender as territorialidades e direitos legais das 

comunidades remanescentes de quilombolas e grupos indígenas do 

estado do Rio Grande do Sul. 
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Características da 

população brasileira 

(EF07GE04) Analisar a distribuição territorial da 

população brasileira, considerando a diversidade 

étnico-cultural (indígena, africana, europeia e 

asiática), assim como aspectos de renda, sexo e 

idade nas regiões brasileiras. 

 

  

 

(EF07GEO4RS-01) Compreender o papel das diferentes matrizes 

culturais étnico-culturais na formação social e 

cultural do Brasil e do Rio Grande do Sul. 

(EF07GE04RS-02) Identificar crescimento e distribuição por idade e 

gênero da população brasileira a partir de  infográficos, tabelas e 

gráficos. 

(EF07GE04RS-03) Analisar indicadores sociais e econômicos do País 

e Estado, percebendo-os como fluxo das distintas espacialidades 

econômicas e sociais construídas ao longo do tempo e espaço. 

(EF07GE04RS-04) Analisar os processos de urbanização no Brasil, 

com destaque para a metropolização e a urbanização da população 

nacional. 

(EF07GE04RS-05) Conhecer a organização e o papel das redes 

urbanas nos fluxos, articulações e interações entre lugares e regiões 

do país. 

(EF07GE04RS-06) Examinar estudos de caso sobre a estrutura 

interna de cidades e as relações de trabalho nos centros urbanos do 

estado do Rio Grande do Sul. 

(EF07GE04RS-07) Identificar o comportamento demográfico do 

Estado do Rio Grande do Sul e sua espacialização. 

(EF07GETO01) Examinar estudos de caso sobre a 

estrutura interna da cidade e as relações de 

trabalho no município de Torres. 

 

Mundo do trabalho 

 

Produção, circulação e 

consumo de 

mercadorias 

(EF07GE05) Analisar fatos e situações 

representativas das alterações ocorridas entre o 

período mercantilista e o advento do capitalismo. 

(EF07GE05RS-01) Reconhecer as alterações ocorridas na produção, 

circulação e consumo de mercadorias. 
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Produção, circulação e 

consumo de 

mercadorias 

(EF07GE06) Discutir em que medida a produção, a 

circulação e o consumo de mercadorias provocam 

impactos ambientais, assim como influem na 

distribuição de riquezas, em diferentes lugares. 

(EF07GE06RS-01) Conhecer processos de modernização 

agropecuária e seus desdobramentos em escala ambiental e social. 

(EF07GE06RS-02) Analisar aspectos da estrutura fundiária no País, 

percebendo a grande concentração fundiária e os problemas que 

isto acarreta. 

(EF07GE06RS-03) Ler e elaborar mapas sobre os sistemas e redes de 

transporte, comunicações e energia no território e avaliar seu papel 

para o desenvolvimento econômico-social e 

a integração nacional. 

(EF07GE06RS-04) Utilizar a cartografia como forma de 

espacialização das formas de organização produtiva do espaço 

brasileiro. 

Desigualdade social e o 

trabalho 

(EF07GE07) Analisar a influência e o papel das redes 

de transporte e comunicação na configuração do 

território brasileiro. 

(EF07GE07RS-01) Ler e elaborar mapas sobre os sistemas e redes de 

transporte, comunicações e energia no território e avaliar seu papel 

para o desenvolvimento econômico-social e 

a integração nacional. 

Desigualdade social e o 

trabalho 

(EF07GE08) Estabelecer relações entre os processos 

de industrialização e inovação tecnológica com as 

transformações socioeconômicas do território 

brasileiro. 

(EF07GE08RS-01) Analisar a distribuição espacial da indústria 

brasileira através de representações espaciais, estabelecendo 

conexões com o processo de formação histórica do país. 

(EF07GE08RS-02) Caracterizar o processo de industrialização do 

Brasil, relacionando-o com as transformações sofridas da economia 

mundial no pós-guerra. 

(EF07GE08RS-03) Distinguir as diferentes formas de organização 

produtiva no estado do Rio Grande do Sul, entre o norte 

industrializado e o sul agroexportador. 

(EF07GE08RS-04) Analisar criticamente os efeitos da inovação 

tecnológica sobre os ritmos de vida da sociedade brasileira e seus 

impactos sobre a produção e emprego. 
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Formas de 

representação e 

pensamento 

espacial 

 

Mapas temáticos do 

Brasil 

(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos 

e históricos, inclusive utilizando tecnologias digitais, 

com informações demográficas e econômicas do 

Brasil (cartogramas), identificando padrões 

espaciais, regionalizações e analogias espaciais. 

(EF07GE09RS-01) Conhecer a divisão regional brasileira e dos 

estados da federação em seu processo de constituição. 

(EF07GE09RS-02) Conhecer processos de regionalização do 

espaço brasileiro em suas dinâmicas naturais e sociais, por meio de 

mapas e iconografias diversas. 

(EF07GE09RS-03) Caracterizar os diferentes complexos regionais 

brasileiros tomando como referência as distintas formas de 

organização produtiva. 

(EF07GE09RS-04) Perceber as distintas formas de regionalização do 

espaço gaúcho a partir dos critérios do 

IBGE e dos COREDES. 

Mapas temáticos do 

Brasil 

(EF07GE10) Elaborar e interpretar gráficos de 

barras, gráficos de setores e histogramas, com base 

em dados socioeconômicos das regiões brasileiras. 

(EF07GE10RS-01) Utilizar as tecnologias digitais de informação e 

comunicação para construir juízos de valor sobre as disparidades 

regionais brasileiras através da análise de dados estatísticos 

socioeconômicos das regiões brasileiras. 

(EF07GE10RS-02) Compreender, através da análise de gráficos e 

histogramas, dados socioeconômicos do Rio Grande do Sul e suas 

distintas especificidades regionais. 

Natureza, 

ambientes e 

qualidade de vida 

 

Biodiversidade 

brasileira 

(EF07GE11) Caracterizar dinâmicas dos 

componentes físico-naturais no território nacional, 

bem como sua distribuição e biodiversidade 

(Florestas Tropicais, Cerrados, Caatingas, Campos 

Sulinos e Matas de Araucária). 

(EF07GE11RS-01) Identificar os distintos domínios morfoclimáticos 

do Brasil associando-os ao processo de 

interdependência entre os elementos do quadro físico. 

(EF07GE11RS-02) Avaliar, através do acesso à informação de 

diferentes mídias, os padrões de ocupação e aproveitamento 

econômico da biodiversidade brasileira. 
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Biodiversidade 

brasileira 

(EF07GE12) Comparar unidades de conservação 

existentes no Município de residência e em outras 

localidades brasileiras, com base na organização do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC). 

(EF07GE12RS-01) Mapear no Estado do Rio Grande as unidades de 

conservação da biodiversidade natural, bem como as ações e 

formas de regulação da administração 

pública. 
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GEOGRAFIA 

8º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 

RCG 

 

O sujeito e seu 

lugar no mundo 

 

Distribuição da 

população mundial e 

deslocamentos 

populacionais 

(EF08GE01) Descrever as rotas de dispersão da 

população humana pelo planeta e os principais 

fluxos migratórios em diferentes períodos da 

história, discutindo os fatores históricos e 

condicionantes físico-naturais associados à 

distribuição da população humana pelos 

continentes. 

(EF08GE01RS-01) Situar o contexto histórico e as levas migratórias 

no território brasileiro e gaúcho e sua 

influência na organização territorial e miscigenação cultural. 

(EF08GE01RS-02) Identificar os principais fluxos migratórios do 

século XXI e relacionando com a dinamicidade da economia e 

tensões políticas e sua espacialidade no 

território brasileiro e gaúcho. 

Diversidade e dinâmica 

da população mundial 

e local 

(EF08GE02) Relacionar fatos e situações 

representativas da história das famílias do 

Município em que se localiza a escola, 

considerando a diversidade e os fluxos migratórios 

da população mundial. 

(EF08GE02RS-01) Perceber, nas distintas territorialidades gaúchas, o 

processo identitário e as marcas dos diferentes povos que 

imigraram no Rio Grande do Sul. 

Diversidade e dinâmica 

da população mundial 

e local 

(EF08GE03) Analisar aspectos representativos da 

dinâmica demográfica, considerando características 

da população (perfil etário, crescimento vegetativo 

e mobilidade espacial). 

(EF08GE03RS-01) Identificar as distintas fases ou ritmos de 

crescimento populacional do planeta, associando-os às 

transformações na economia após o advento do capitalismo. 

(EF08GE03RS-02) Comparar o ritmo de crescimento populacional 

brasileiro e o registrado no Rio Grande do Sul. 

(EF08GE03RS-03) Compreender os efeitos da gradual redução do 

crescimento populacional brasileiro e as políticas públicas que se 

desenvolvem a partir deste. 

(EF08GE03RS-04) Estabelecer comparativos de escala entre o ritmo 

de crescimento populacional no Rio Grande do Sul com o brasileiro, 

percebendo as razões das grandes disparidades em escala nacional. 
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Diversidade e dinâmica 

da população mundial 

e local 

(EF08GE04) Compreender os fluxos de migração na 

América Latina (movimentos voluntários e forçados, 

assim como fatores e áreas de expulsão e atração) e 

as principais políticas migratórias da região. 

(EF08GE04RS-01) Mapear na América Latina os distintos fluxos 

migratórios, estabelecendo conexões com os respectivos fatores de 

atração e repulsão demográfica e os impactos locais destes 

deslocamentos. 

(EF08GE04RS-02) Analisar como os distintos governos dos países 

latino-americanos produzem suas políticas 

migratórias. 

(EF08GE04RS-03) Analisar estudos de caso específico de ondas 

migratórias na América Latina identificando rotas e trajetórias, bem 

como a sua inserção em sociedades 

diferentes. 

Conexões e escalas 

 

Corporações e 

organismos 

internacionais e do 

Brasil na ordem 

econômica mundial 

(EF08GE05) Aplicar os conceitos de Estado, nação, 

território, governo e país para o entendimento de 

conflitos e tensões na contemporaneidade, com 

destaque para as situações geopolíticas na América 

e na África e suas múltiplas regionalizações a partir 

do pós-guerra. 

(EF08GE05RS-01) Identificar as distintas formas de regionalização do 

espaço mundial como desdobramento do pós-guerra. 

(EF08GE05RS-02) Compreender os desdobramentos políticos e 

econômicos do Pós Segunda Guerra Mundial e a divisão do mundo 

em duas esferas de poder. 

(EF08GE05RS-03) Identificar principais focos de tensão na 

América e África como desdobramentos da ordem mundial 

estabelecida no Pós Segunda Guerra Mundial. 

Corporações e 

organismos 

internacionais e do 

Brasil na ordem 

econômica mundial 

(EF08GE06) Analisar a atuação das organizações 

mundiais nos processos de integração cultural e 

econômica nos contextos americano e africano, 

reconhecendo, em seus lugares de vivência, marcas 

desses processos. 

(EF08GE06RS-01) Caracterizar as distintas formas de integração 

mundial como reflexo do desenvolvimento do sistema capitalista e 

de novas formas de organização produtiva através do fluxo de redes 

estabelecidas. 

(EF08GE06RS-02) Identificar as implicações da integração mundial 

no aumento das disparidades entre povos e países do globo. 
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Corporações e 

organismos 

internacionais e do 

Brasil na ordem 

econômica mundial 

(EF08GE07) Analisar os impactos geoeconômicos, 

geoestratégicos e geopolíticos da ascensão dos 

Estados Unidos da América no cenário internacional 

em sua posição de liderança global e na relação 

com a China e o Brasil. 

(EF08GE07RS-01) Associar as distintas doutrinas ou retóricas 

políticas estabelecidas pelo governo norte-americano no início do 

século XXI, no trato das relações internacionais notadamente em 

relação a China, Rússia e Brasil. 

Corporações e 

organismos 

internacionais e do 

Brasil na ordem 

econômica mundial 

(EF08GE08) Analisar a situação do Brasil e de outros 

países da América Latina e da África, assim como da 

potência estadunidense na ordem mundial do pós-

guerra. 

(EF08GE08RS-01) Entender o reordenamento econômico 

internacional no Pós-Guerra e as alterações na Divisão Internacional 

do Trabalho na América Latina e África. 

(EF08GE08RS-02) Identificar rupturas democráticas vivenciadas nos 

países latino-americanos na ordem pós-guerra como fruto da 

bipolaridade estabelecida a partir 

desse contexto. 

Corporações e 

organismos 

internacionais e do 

Brasil na ordem 

econômica mundial 

(EF08GE09) Analisar os padrões econômicos 

mundiais de produção, distribuição e intercâmbio 

dos produtos agrícolas e industrializados, tendo 

como referência os Estados Unidos da América e os 

países denominados de Brics (Brasil, Rússia, Índia, 

China e África do Sul). 

(EF08GE09RS-01) Traçar paralelos entre as distintas produções 

agrícolas desenvolvidas no interior dos BRICS e dos Estados Unidos, 

percebendo a importância das commodities no intercâmbio 

comercial mundial. 

Corporações e 

organismos 

internacionais e do 

Brasil na ordem 

econômica mundial 

(EF08GE10) Distinguir e analisar conflitos e ações 

dos movimentos sociais brasileiros, no campo e na 

cidade, comparando com outros movimentos 

sociais existentes nos países latino-americanos. 

(EF08GE10RS-01) Examinar os movimentos e tensões no campo e 

cidade como fruto da trajetória histórica de formação política e 

econômica do Brasil. 

(EF08GE10RS-02) Mapear os principais movimentos sociais 

existentes no Brasil, suas aspirações e formas de reivindicação. 

Corporações e 

organismos 

internacionais e do 

Brasil na ordem 

econômica mundial 

(EF08GE11) Analisar áreas de conflito e tensões nas 

regiões de fronteira do continente latino-americano 

e o papel de organismos internacionais e regionais 

de cooperação nesses cenários. 

(EF08GE11RS-01) Identificar e estabelecer comparativos de escala 

entre as áreas de conflito no continente americano. 



 

 

 

 

 

368 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

Corporações e 

organismos 

internacionais e do 

Brasil na ordem 

econômica mundial 

(EF08GE12) Compreender os objetivos e analisar a 

importância dos organismos de integração do 

território americano (Mercosul, OEA, OEI, Nafta, 

Unasul, Alba, Comunidade Andina, Aladi, entre 

outros). 

(EF08GE12RS-01) Avaliar os resultados dos processos de 

integração do continente americano através do acesso à informação 

de diferentes mídias, tomando como comparativo o histórico de 

suas relações. 

Mundo do trabalho 

 

Os diferentes contextos 

e os meios técnico e 

tecnológico na 

produção 

(EF08GE13) Analisar a influência do 

desenvolvimento científico e tecnológico na 

caracterização dos tipos de trabalho e na economia 

dos espaços urbanos e rurais da América e da 

África. 

(EF08GE13RS-01) Caracterizar as distintas formas de organização do 

trabalho que emergem como desdobramento 

das novas relações produtivas do século XX e seus impactos sobre o 

perfil do trabalhador no campo e cidade. 

Os diferentes contextos 

e os meios técnico e 

tecnológico na 

produção 

(EF08GE14) Analisar os processos de 

desconcentração, descentralização e recentralização 

das atividades econômicas a partir do capital 

estadunidense e chinês em diferentes regiões no 

mundo, com destaque para o Brasil. 

(EF08GE14RS-01) Entender a lógica de reorganização produtiva 

planetária a partir do conceito de Divisão Internacional do Trabalho. 

(EF08GE14RS-02) – Identificar no Estado do Rio Grande do Sul 

desdobramentos dos processos de desconcentração, 

descentralização e recentralização do processo produtivo 

internacional. 

(EF08GE14RS-03) Analisar a influência do desenvolvimento 

científico e tecnológico na caracterização dos tipos de trabalho e na 

economia dos espaços urbanos e rurais da América. 

Transformações do 

espaço na sociedade 

urbano-industrial na 

América Latina 

(EF08GE15) Analisar a importância dos principais 

recursos hídricos da América Latina (Aquífero 

Guarani, Bacias do rio da Prata, do Amazonas e do 

Orinoco, sistemas de nuvens na Amazônia e nos 

Andes, entre outros) e discutir os desafios 

relacionados à gestão e comercialização da água. 

(EF08GE15RS-01) Associar a dinâmica de circulação das massas de 

ar aos regimes pluviométricos responsáveis pela constituição dos 

recursos hídricos da América Latina. 

(EF08GE15RS-02) Identificar os principais problemas relativos ao 

abastecimento, poluição, manejo e conflitos pelo uso da água nas 

bacias hidrográficas do RS e sub-bacias. 



 

 

 

 

 

369 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

Transformações do 

espaço na sociedade 

urbano-industrial na 

América Latina 

(EF08GE16) Analisar as principais problemáticas 

comuns às grandes cidades latino-americanas, 

particularmente aquelas relacionadas à distribuição, 

estrutura e dinâmica da população e às condições 

de vida e trabalho. 

(EF08GE16RS-01) Compreender os desdobramentos do 

desenvolvimento tecnológico, como desencadeador do êxodo rural 

e a consequência da pauperização no entorno dos grandes centros 

urbanos. 

(EF08GE16RS-02) Distinguir os processos de especulação mobiliária 

e gentrificação, estabelecendo relações com a lógica de acumulação 

e reprodução capitalista. 

Transformações do 

espaço na sociedade 

urbano-industrial na 

América Latina 

(EF08GE17) Analisar a segregação socioespacial em 

ambientes urbanos da América Latina, com atenção 

especial ao estudo de favelas, alagados e zona de 

riscos. 

(EF08GE17RS-01) – Avaliar o papel dos Estados na configuração de 

políticas públicas com vistas aos grandes problemas de ordem 

ocupacional na América Latina. 

Formas de 

representação e 

pensamento 

espacial 

 

Cartografia: 

anamorfose, croquis e 

mapas temáticos da 

América e África 

(EF08GE18) Elaborar mapas ou outras formas de 

representação cartográfica para analisar as redes e 

as dinâmicas urbanas e rurais, ordenamento 

territorial, contextos culturais, modo de vida e usos 

e ocupação de solos da África e América. 

(EF08GE18RS-01) Identificar, através da construção de mapas e 

representações cartográficas, os fluxos e dinâmicas populacionais, 

modos de vida e apropriação do espaço do continente americano e 

africano. 

Cartografia: 

anamorfose, croquis e 

mapas temáticos da 

América e África 

(EF08GE19) Interpretar cartogramas, mapas 

esquemáticos (croquis) e anamorfoses geográficas 

com informações geográficas acerca da África e 

América. 

(EF08GE19RS-01) Analisar estudos de caso sobre informações 

geográficas distintas da África e América no que tange à indústria, 

comércio, serviços e agropecuária. 

Natureza, 

ambientes e 

qualidade de vida 

 

Identidades e 

interculturalidades 

regionais: Estados 

Unidos da América, 

América espanhola e 

portuguesa e África 

(EF08GE20) Analisar características de países e 

grupos de países da América e da África no que se 

refere aos aspectos populacionais, urbanos, 

políticos e econômicos, e discutir as desigualdades 

sociais e econômicas e as pressões sobre a natureza 

e suas riquezas (sua apropriação e valoração na 

produção e circulação), o que resulta na espoliação 

desses povos. 

(EF08GE20RS-01) Identificar critérios de regionalização utilizados 

para a compreensão das distintas espacialidades identificadas no 

conjunto de países americanos. 

(EF08GE20RS-02) Comparar os tipos de colonização sobre os quais a 

América foi submetida e as respectivas formas organizativas que 

geraram as distintas desigualdades de desenvolvimento econômico 

e social. 

(EF08GE20RS-03) Identificar, no contexto econômico do continente 

americano, as distintas disparidades econômicas entre os conjuntos 

regionais. 
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(EF08GE20RS-04) Buscar, na lógica do reordenamento do sistema 

capitalista (Imperialismo do século XIX), as razões que explicam a 

posição do continente africano no contexto econômico global como 

produtora de gêneros primários. 

(EF08GE20RS-05) Distinguir os distintos níveis de industrialização e 

pauta de exportações das nações que compõem os BRICS. 

(EF08GE20RS-06) Mapear as distintas formas e organização 

econômica dos Estados Unidos da América (Indústria, Agropecuária, 

Mineração). 

(EF08GE20RS07) Avaliar o poderio da economia norte-americana 

tomando como referência a produção industrial e o nível 

tecnológico. 

Identidades e 

interculturalidades 

regionais: Estados 

Unidos da América, 

América espanhola e 

portuguesa e África 

(EF08GE21) Analisar o papel ambiental e territorial 

da Antártica no contexto geopolítico, sua relevância 

para os países da América do Sul e seu valor como 

área destinada à pesquisa e à compreensão do 

ambiente global. 

(EF08GE21RS-01) Mapear as principais bases científicas 

localizadas na Antártida, relacionando-as aos jogos de poder 

da atualidade. 

(EF08GE21RS-02) Refletir sobre o papel ambiental da Antártida para 

a preservação das espécies e sua função no equilíbrio climático do 

Planeta. 

Diversidade ambiental 

e as transformações 

nas paisagens na 

América Latina 

(EF08GE22) Identificar os principais recursos 

naturais dos países da América Latina, analisando 

seu uso para a produção de matéria-prima e 

energia e sua relevância para a cooperação entre os 

países do Mercosul. 

(EF08GE22RS-01) Mapear na América Latina os recursos minerais e 

fontes de energia existentes, destacando sua relevância para a 

inserção das economias latino-americanas no contexto mundial. 

Diversidade ambiental 

e as transformações 

nas paisagens na 

América Latina 

(EF08GE23) Identificar paisagens da América Latina 

e associá-las, por meio da cartografia, aos 

diferentes povos da região, com base em aspectos 

da geomorfologia, da biogeografia e da 

climatologia. 

(EF08GE23RS-01) Compreender os processos dinâmicos das 

paisagens da América Latina percebendo-os como resultado da 

integração entre distintos elementos do quadro natural. 
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Diversidade ambiental 

e as transformações 

nas paisagens na 

América Latina 

(EF08GE24) Analisar as principais características 

produtivas dos países latino-americanos (como 

exploração mineral na Venezuela; agricultura de 

alta especialização e exploração mineira no Chile; 

circuito da carne nos pampas argentinos e no Brasil; 

circuito da cana-de-açúcar em Cuba; polígono 

industrial do sudeste brasileiro e plantações de soja 

no centro-oeste; maquiladoras mexicanas, entre 

outros). 

(EF08GE24RS-01) Mapear as distintas espacialidades produtivas da 

América Latina, identificando as grandes disparidades entre os 

conjuntos de países que as constituem. 

(EF08GE24RS-02) Estabelecer comparativos entre as 

características produtivas dos países latino-americanos 

percebendo entre eles traços oriundos do processo colonial e de 

sua inserção na economia mundo nas últimas décadas. 
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GEOGRAFIA 

9º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 

RCG 

 

O sujeito e seu 

lugar no mundo 

 

A hegemonia europeia 

na economia, na 

política e na cultura 

(EF09GE01) Analisar criticamente de que forma a 

hegemonia europeia foi exercida em várias regiões 

do planeta, notadamente em situações de conflito, 

intervenções militares e/ou influência cultural em 

diferentes tempos e lugares. 

(EF09GE01RS-01) Identificar eventos históricos que possibilitem a 

compreensão da forte influência que o continente europeu exerceu 

na organização econômica e cultural do planeta. 

(EF09GE01RS-02) Associar ao processo de desenvolvimento do 

sistema capitalista oriundo do processo de expansão marítima a 

incorporação e domínio da África, América e Oceania. 

(EF09GE01RS-03) Analisar as distintas configurações políticas que o 

continente assume no período entre Guerra no que se refere à 

formação de fronteiras e Estados- Nação. 

(EF09GE01RS-04) Analisar os desdobramentos da Segunda 

Guerra mundial sobre a reestruturação do sistema capitalista 

e a integração da economia mundial. 

Corporações e 

organismos 

internacionais 

(EF09GE02) Analisar a atuação das corporações 

internacionais e das organizações econômicas 

mundiais na vida da população em relação ao 

consumo, à cultura e à mobilidade. 

(EF09GE02RS-01) Reconhecer a diversidade de manifestações 

culturais das minorias étnicas que se encontram dentro do 

continente europeu, identificando focos de tensão na atualidade. 

(EF09GE02RS-02) Posicionar-se de maneira crítica e ética frente às 

manifestações de xenofobia e neonazismo que ressurgem no 

continente europeu em função dos(contínuos fluxos migratórios da 

atualidade. 
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As manifestações 

culturais na formação 

populacional 

(EF09GE03) Identificar diferentes manifestações 

culturais de minorias étnicas como forma de 

compreender a multiplicidade cultural na escala 

mundial, defendendo o princípio do respeito às 

diferenças. 

 

As manifestações 

culturais na formação 

populacional 

(EF09GE04) Relacionar diferenças de paisagens aos 

modos de viver de diferentes povos na Europa, Ásia 

e Oceania, valorizando identidades e 

interculturalidades regionais. 

(EF09GE04RS-01) Mapear as distintas paisagens naturais da 

Europa, Ásia e Oceania, identificando características no 

tocante à formação geológica, variedade climática, formações 

climatobotâncias e rede hidrográfica, percebendo a sua influência 

na distribuição, ocupação e formas de vida dos distintos países que 

compõem estes continentes. 

Conexões e escalas 

 

Integração mundial e 

suas interpretações: 

globalização e 

mundialização 

(EF09GE05) Analisar fatos e situações para 

compreender a integração mundial (econômica, 

política e cultural), comparando as diferentes 

interpretações: globalização e mundialização. 

(EF09GE05RS-01) Avaliar as transformações evidenciadas a partir da 

Nova Ordem Mundial Pós-Guerra Fria no que tange às fronteiras 

políticas e à transição do socialismo para o capitalismo no leste 

europeu. 

(EF09GE05RS-02) Utilizar as tecnologias digitais de informação e 

comunicação para compreender os fatos e arranjos do processo de 

integração econômica do continente 

europeu. 

A divisão do mundo 

em Ocidente e Oriente 

(EF09GE06) Associar o critério de divisão do mundo 

em Ocidente e Oriente com o Sistema Colonial 

implantado pelas potências europeias. 

(EF09GE06RS-01) Perceber que o critério de divisão Oriente e 

Ocidente foge da conotação dos pontos cardeais e se associa às 

formas de dominação e expansão do sistema capitalista. 

Intercâmbios históricos 

e culturais entre 

Europa, Ásia e Oceania 

(EF09GE07) Analisar os componentes físico-naturais 

da Eurásia e os determinantes histórico-geográficos 

de sua divisão em Europa e Ásia. 

(EF09GE07RS-01) Caracterizar os distintos componentes físico-

naturais da Eurásia, percebendo a interdependência entre os 

mesmos. 
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Intercâmbios históricos 

e culturais entre 

Europa, Ásia e Oceania 

(EF09GE08) Analisar transformações territoriais, 

considerando o movimento de fronteiras, tensões, 

conflitos e múltiplas regionalidades na Europa, na 

Ásia e na Oceania. 

(EF09GE08RS-01) Situar no contexto atual os principais focos de 

tensão no continente europeu notadamente as questões balcânicas, 

Irlanda do Norte e Bascos. 

(EF09GE08RS-02) Avaliar o papel da ONU e Estados Unidos na 

tensão contínua entre árabes e israelenses no Oriente Médio. 

(EF09GE08RS03) Avaliar o papel do Oriente Médio dentro do 

contexto das relações econômicas internacionais e os interesses das 

grandes potências mundiais na eclosão de conflitos e tensões. 

(EF09GE08RS-04) – Avaliar o papel dos grandes centros de poder 

sobre os conflitos que emergem no Oriente Médio na atualidade. 

Intercâmbios históricos 

e culturais entre 

Europa, Ásia e Oceania 

(EF09GE09) Analisar características de países e 

grupos de países europeus, asiáticos e da Oceania 

em seus aspectos populacionais, urbanos, políticos 

e econômicos, e discutir suas desigualdades sociais 

e econômicas e pressões sobre seus ambientes 

físico-naturais. 

(EF09GE09RS-01) Compreender as características populacionais e 

urbanas dos países europeus, asiáticos e da Oceania, a partir da 

análise dos indicadores socioeconômicos. 

(EF09GE09RS-02) Mapear os distintos níveis de urbanização e a 

forma de espacialização da mesma, identificando a gama de 

problemas urbanos em diferentes escalas na Europa, Ásia e 

Oceania. 

Mundo do trabalho 

 

Transformações do 

espaço na sociedade 

urbano-industrial 

(EF09GE10) Analisar os impactos do processo de 

industrialização na produção e circulação de 

produtos e culturas na Europa, na Ásia e na 

Oceania. 

(EF09GE10RS-01) Conhecer as distintas espacialidades do processo 

de industrialização da Europa, Ásia e Oceania, associando-os ao 

processo de desenvolvimento do 

capitalismo. 

(EF09GE10RS-02) Utilizar formas de representação espacial e 

infográficos para conhecer as características da produção, 

circulação e consumo de bens industriais. 
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Transformações do 

espaço na sociedade 

urbano-industrial 

(EF09GE11) Relacionar as mudanças técnicas e 

científicas decorrentes do processo de 

industrialização com as transformações no trabalho 

em diferentes regiões do mundo e suas 

consequências no Brasil. 

(EF09GE11RS-01) Investigar e refletir sobre as alterações no mundo 

do trabalho decorrentes da Revolução Técnico- Científica e seus 

impactos sobre a empregabilidade, 

consumo e acesso à informação. 

(EF09GE11RS-02) Apropriar-se de conhecimentos e experiências 

que lhe possibilitem entender as relações 

próprias do mundo do trabalho decorrentes da lógica toyotista para 

fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto 

de vida. 

Cadeias industriais e 

inovação no uso dos 

recursos naturais e 

matérias-primas 

(EF09GE12) Relacionar o processo de urbanização 

às transformações da produção agropecuária, à 

expansão do desemprego estrutural e ao papel 

crescente do capital financeiro em diferentes países, 

com destaque para o Brasil. 

(EF09GE12RS-01) Identificar o papel do capital financeiro 

internacional nas mudanças efetivadas no mundo do trabalho e nas 

novas lógicas de reestruturação produtiva implementadas na 

Europa, Ásia e Oceania. 

(EF09GE12RS-02) Avaliar os impactos da tecnologia e da 

informação sobre a produção agropecuária na Europa, Ásia e 

Oceania, discutindo hipóteses relativas ao desdobramento das 

mesmas no emprego, no êxodo rural e impactos ambientais. 

(EF09GE12RS-03) Mapear os distintos níveis de urbanização e 

mecanização da agropecuária na Europa, Ásia e Oceania. 

Cadeias industriais e 

inovação no uso dos 

recursos naturais e 

matérias-primas 

(EF09GE13) Analisar a importância da produção 

agropecuária na sociedade urbano-industrial ante o 

problema da desigualdade mundial de acesso aos 

recursos alimentares e à matéria-prima. 

(EF09GE13RS-01) Utilizar a cartografia como forma de 

compreensão dos distintos níveis de urbanização, segregação 

espacial, êxodo rural e produção agropecuária na Europa, Ásia e 

Oceania. 
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Formas de 

representação e 

pensamento 

espacial 

 

Leitura e elaboração de 

mapas temáticos, 

croquis e outras formas 

de representação para 

analisar informações 

geográficas 

(EF09GE14) Elaborar e interpretar gráficos de barras 

e de setores, mapas temáticos e esquemáticos 

(croquis) e anamorfoses geográficas para analisar, 

sintetizar e apresentar dados e informações sobre 

diversidade, diferenças e desigualdades 

sociopolíticas e geopolíticas mundiais. 

(EF09GE14RS-01) Construir diferentes formas de representação 

sobre indicadores demográficos, circulação de pessoas, mercadorias 

e serviços no continente europeu, 

Ásia e Oceania. 

Leitura e elaboração de 

mapas temáticos, 

croquis e outras formas 

de representação para 

analisar informações 

geográficas 

(EF09GE15) Comparar e classificar diferentes 

regiões do mundo com base em informações 

populacionais, econômicas e socioambientais 

representadas em mapas temáticos e com 

diferentes projeções cartográficas. 

(EF0915RS01) – Identificar as distintas formas de regionalização da 

Europa, Ásia e Oceania. 

Natureza, 

ambientes e 

qualidade de vida 

 

Diversidade ambiental 

e as transformações 

nas paisagens na 

Europa, na Ásia e na 

Oceania 

(EF09GE16) Identificar e comparar diferentes 

domínios morfoclimáticos da Europa, da Ásia e da 

Oceania. 

(EF09GE16RS-01) Compreender os distintos processos de 

constituição dos domínios morfoclimáticos da Europa, Ásia e 

Oceania recorrendo à análise de representações 

cartográficas. 

(EF09GE16RS-02) Perceber similaridades entre as 

características do quadro físico da Europa, Ásia e Oceania com o 

Brasil, compreendendo as definições e lógica de interdependência 

entre paisagens. 

Diversidade ambiental 

e as transformações 

nas paisagens na 

Europa, na Ásia e na 

Oceania 

(EF09GE17) Explicar as características físico-naturais 

e a forma de ocupação e usos da terra em 

diferentes regiões da Europa, da Ásia e da Oceania. 

(EF0917RS-01) Estabelecer escalas de comparação entre os mapas 

físicos da Europa, Ásia e Oceania com a distribuição geográfica da 

população e aproveitamento econômico do espaço. 
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Diversidade ambiental 

e as transformações 

nas paisagens na 

Europa, na Ásia e na 

Oceania 

(EF09GE18) Identificar e analisar as cadeias 

industriais e de inovação e as consequências dos 

usos de recursos naturais e das diferentes fontes de 

energia (tais como termoelétrica, hidrelétrica, eólica 

e nuclear) em diferentes países. 

(EF09GE18RS-01) Mapear no continente europeu, Ásia e Oceania os 

impactos ambientais oriundos do uso de recursos minerais e fontes 

de energia. 

(EF09GE18RS-02) Identificar políticas de preservação e 

sustentabilidade por parte dos Estados que constituem Europa, Ásia 

e Oceania. 
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HISTÓRIA 

 

1º ANO 

 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 
RCG 

Mundo pessoal: meu 

lugar no mundo 

 

As fases da vida e a ideia de 

temporalidade (passado, 

presente, futuro) 

(EF01HI01) Identificar aspectos do seu 

crescimento por meio do registro das 

lembranças particulares ou de lembranças dos 

membros de sua família e/ou de sua 

comunidade. 

(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. 

(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. 

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. 

(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. 
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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. 

(EF01HI04RS-1) Identificar e respeitar a 

diversidade social e cultural dos seres humanos, 

percebendo as diferenças e 

integrando-se ao meio social. 

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 

(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. 

A vida em família: diferentes 

configurações e vínculos 

(EF01HI06) Conhecer as histórias da família e da 

escola e identificar o papel desempenhado por 

diferentes sujeitos em diferentes espaços. 

(EF01HI06RS-1) Diferenciar espaços públicos e 

privados, comparando a ação das pessoas em 

lugares, como a escola e a sua casa. 

A vida em família: diferentes 

configurações e vínculos 

(EF01HI07) Identificar mudanças e permanências 

nas formas de organização familiar. 

(EF01HI07RS-1) Valorizar o papel de cada 

indivíduo no grupo e respeitar as diversas formas 

de organização e constituição familiar. 

A escola, sua representação 

espacial, sua história e seu papel 

na comunidade 

(EF01HI08) Reconhecer o significado das 

comemorações e festas escolares, diferenciando-

as das datas festivas comemoradas no âmbito 

familiar ou da comunidade. 

(EF01HI08RS-1) Compreender as tradições 

expressas na cultura rio-grandense. 
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HISTÓRIA 

2º ANO 

 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 
RCG 

A comunidade e seus 

registros 

 

A noção do “Eu” e do “Outro”: 

comunidade, convivências e 

interações entre pessoas 

(EF02HI01) Reconhecer espaços de sociabilidade 

e identificar os motivos que aproximam e 

separam as pessoas em diferentes grupos sociais 

ou de parentesco. 

 

A noção do “Eu” e do “Outro”: 

comunidade, convivências e 

interações entre pessoas 

(EF02HI02) Identificar e descrever práticas e 

papéis sociais que as pessoas exercem em 

diferentes comunidades. 

. 

A noção do “Eu” e do “Outro”: 

comunidade, convivências e 

interações entre pessoas 

(EF02HI03) Selecionar situações cotidianas que 

remetam à percepção de mudança, 

pertencimento e memória. 

(EF02HI03RS-1) Reconhecer as permanências e as 

mudanças ocorridas nos vários aspectos da vida 

em sociedade, partindo da sua 

vivência. 

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. 
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Formas de registrar e narrar 

histórias (marcos de memória 

materiais e imateriais) 

(EF02HI05) Selecionar objetos e documentos 

pessoais e de grupos próximos ao seu convívio e 

compreender sua função, seu uso e seu 

significado. 

(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. 

O tempo como medida (EF02HI06) Identificar e organizar, 

temporalmente, fatos da vida cotidiana, usando 

noções relacionadas ao tempo (antes, durante, 

ao mesmo tempo e depois). 

 

O tempo como medida (EF02HI07) Identificar e utilizar diferentes 

marcadores do tempo presentes na comunidade, 

como relógio e calendário. 

 

As formas de registrar 

as experiências da 

comunidade 

 

As fontes: relatos orais, objetos, 

imagens (pinturas, fotografias, 

vídeos), músicas, escrita, 

tecnologias digitais de 

informação e comunicação e 

inscrições nas paredes, ruas e 

espaços sociais 

(EF02HI08) Compilar histórias da família e/ou da 

comunidade registradas em diferentes fontes. 

 

As fontes: relatos orais, objetos, 

imagens (pinturas, fotografias, 

vídeos), músicas, escrita, 

tecnologias digitais de 

informação e comunicação e 

inscrições nas paredes, ruas e 

espaços sociais 

(EF02HI09) Identificar objetos e documentos 

pessoais que remetam à própria experiência no 

âmbito da família e/ou da comunidade, 

discutindo as razões pelas quais alguns objetos 

são preservados e outros são descartados. 

(EF02HI09RS-1) Identificar diferentes tipos de 

registros pessoais e familiares para formular e 

expressar uma sequência narrativa a respeito de 

sua história e da sua comunidade. 

Lendas do município (EF02HITO01) Conhecer e valorizar as lendas 

locais. 
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História do município de Torres (EF02HITO01)Conhecer a história do município. 

(EF02HITO02)Identificar os pontos turísticos e 

costumes da cidade de Torres. 

 

O trabalho e a 

sustentabilidade na 

comunidade 

A sobrevivência e a relação com a 

natureza 

(EF02HI10) Identificar diferentes formas de 

trabalho existentes na comunidade em que vive, 

seus significados, suas especificidades e 

importância. 

(EF02HI10RS-1) Compreender a importância das 

relações de trabalho no processo de construção e 

de desenvolvimento da sociedade. 

A sobrevivência e a relação com a 

natureza 

(EF02HI11) Identificar impactos no ambiente 

causados pelas diferentes formas de trabalho 

existentes na comunidade em que vive. 

(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. 
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HISTÓRIA 

 

3º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 
RCG 

As pessoas e os grupos 

que compõem a 

cidade e o município 

 

O “Eu”, o “Outro” e os diferentes 

grupos sociais e étnicos que 

compõem a cidade e os 

municípios: os desafios sociais, 

culturais e ambientais do lugar 

onde vive 

(EF03HI01) Identificar os grupos populacionais 

que formam 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. 

(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 

(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. 

 

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 
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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. 

O lugar em que vive 

 

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. 

(EF03HI05RS-3) Classificar os principais aspectos da 

história e cultura gaúcha. 

(EF03HI05RS-4) Identificar os povos indígenas que 

habitavam o sul do país anterior à chegada dos 

portugueses e à ocupação jesuítica. 

(EF03HI05RS-5) Conhecer os principais aspectos da 

Revolução Farroupilha. 

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. 

(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. 
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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. 

(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. 

(EF03HITO01) Conhecer fundamentos 

históricos básicos referentes ao município, 

desenvolvendo tópicos sobre a formação do 

povo da cidade. 

 

A produção dos marcos da 

memória: a cidade e o campo, 

aproximações e diferenças 

(EF03HI08) Identificar modos de vida na cidade 

e no campo no presente, comparando-os com 

os do passado. 

(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. 
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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. 

(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). 

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. 

(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 

(EF03HI12) Comparar as relações de trabalho e 

lazer do presente com as de outros tempos e 

espaços, analisando mudanças e permanências. 

(EF03HI12RS-1) Valorizar o papel social e individual 

do trabalho, como meio de humanização e de 

construção da dignidade humana. 
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HISTÓRIA 

 

4º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 
RCG 

 

Transformações e 

permanências nas 

trajetórias dos grupos 

humanos 

A ação das pessoas, grupos 

sociais e comunidades no tempo 

e no espaço: nomadismo, 

agricultura, escrita, navegações, 

indústria, entre outras 

(EF04HI01) Reconhecer a história como resultado 

da ação do ser humano no tempo e no espaço, 

com base na identificação de mudanças e 

permanências ao longo do tempo. 

(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.). 

(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. 

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, tomando como ponto de partida o 

presente. 

(EF04HI03RS-1) Compreender que as mudanças 

ocorrem em ritmos diferentes, em épocas e 

contextos distintos. 
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Circulação de pessoas, 

produtos e culturas 

A circulação de pessoas e as 

transformações no meio natural 

(EF04HI04) Identificar as relações entre os 

indivíduos e a natureza e discutir o significado do 

nomadismo e da fixação das primeiras 

comunidades humanas. 

(EF04HI04RS-1) Reconhecer o modo de vida 

nômade e as mudanças ocorridas após a 

revolução neolítica. 

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. 

(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). 
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O mundo da tecnologia: a 

integração de pessoas e as 

exclusões sociais e culturais 

(EF04HI08) Identificar as transformações 

ocorridas nos meios de comunicação (cultura 

oral, imprensa, rádio, televisão, cinema, internet e 

demais tecnologias digitais de informação e 

comunicação) e discutir seus significados para os 

diferentes grupos ou estratos sociais. 

(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. 

Referenciais históricos e 

turísticos do Município. 

Dados estatísticos (população 

rural e urbana) 

Eventos culturais. 

(EF04HITO01) Conhecer a história cultural da 

nossa região, sua economia local, o turismo e os 

eventos tradicionais do município. 

 

As questões históricas 

relativas às migrações 

O surgimento da espécie humana 

no continente africano e sua 

expansão pelo mundo 

(EF04HI09) Identificar as motivações dos 

processos migratórios em diferentes tempos e 

espaços e avaliar o papel desempenhado pela 

migração nas regiões de destino. 

(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. 

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 

(EF04HI10) Analisar diferentes fluxos 

populacionais e suas contribuições para a 

formação da sociedade brasileira. 

(EF04HI10RS-1) Identificar os povos indígenas que 

habitavam o 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. 
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XX no Brasil  

As dinâmicas internas de 

migração no Brasil a partir dos 

anos 1960 

(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. 
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As questões históricas 

relativas às migrações 

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). 

(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. 
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HISTÓRIA 

 

5º ANO 

 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 
RCG 

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. 

(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. 

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. 

 

(EF05HI02RS-1) Compreender a importância do 

desenvolvimento 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. 
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(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. 

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. 

(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. 

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. 

(EF05HI04RS-1) Compreender as relações sociais ao 

longo do tempo, percebendo como as diferentes 

pessoas e grupos sociais se envolvem em relações de 
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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. 

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. 

(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). 

Registros da história: 

linguagens e culturas 

 

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 

(EF05HI06) Comparar o uso de diferentes 

linguagens e tecnologias no processo de 

comunicação e avaliar os significados sociais, 

políticos e culturais atribuídos a elas. 

 

 

(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. 
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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 

(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. 

(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. 

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. 

(EF05HITO01)Reconhecer características 

culturais e de vivência dos indígenas 

residentes no município de Torres. 

(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. 
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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 

(EF05HI09) Comparar pontos de vista sobre 

temas que impactam a vida cotidiana no 

tempo presente, por meio do acesso a 

diferentes fontes, incluindo orais. 

(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). 

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. 

(EF05HITO01) Vivenciar a historicidade do 

município, promovendo o acesso aos 

patrimônios materiais e imateriais. 

(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. 
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HISTÓRIA 

 

6º ANO 

 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 
RCG 

História: tempo, 

espaço e formas de 

registros 

 

A questão do tempo, sincronias 

e diacronias: reflexões sobre o 

sentido das cronologias 

(EF06HI01) Identificar diferentes formas de 

compreensão da noção de tempo e de 

periodização dos processos históricos 

(continuidades e rupturas). 

(EF06HI01RS-1) Conhecer formas distintas de 

contagem do tempo, como calendário Asteca, maia, 

chinês, hebraico e gregoriano. 

(EF06HI01RS-2) Reconhecer que a nossa forma de 

contagem de tempo é apenas uma dentre muitas e 

destacar os processos que nos legaram essa forma. 

(EF06HI01RS-3) Concluir que todos somos sujeitos da 

História. 

(EF06HI01RS-4) Compreender a importância do 

conhecimento de outras áreas para o trabalho de 

pesquisa e de construção científica dos historiadores 

(antropologia, arqueologia, sociologia filosofia, 

linguística etc.). 

(EF06HI01RS-5) Reconhecer as linhas do tempo como 

instrumentos que auxiliam a compreensão de 

diferentes processos históricos. 

Formas de registro da história e 

da produção do conhecimento 

histórico 

(EF06HI02) Identificar a gênese da produção 

do saber histórico e analisar o significado das 

fontes que originaram determinadas formas de 

registro em sociedades e épocas distintas. 

(EF06HI02RS-1) Conhecer diferentes formas de fontes 

históricas, aprendendo a trabalhar com 

pesquisa, comparando, analisando e desenvolvendo 

um olhar crítico sobre os fatos históricos. 
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As origens da humanidade, 

seus deslocamentos e os 

processos de sedentarização 

(EF06HI03) Identificar as hipóteses científicas 

sobre o surgimento da espécie humana e sua 

historicidade e analisar os significados dos 

mitos de fundação. 

(EF06HI03RS-1) Identificar as diferentes teorias 

científicas e mitológicas para o surgimento da 

espécie humana, destacando que diferentes culturas 

possuem mitos de origem. 

(EF06HI03RS-2) Comparar as semelhanças e as 

diferenças entre as teorias científicas evolucionista e 

criacionista. 

(EF06HI03RS-3) Compreender e respeitar a liberdade e 

a diversidade de consciência e de crença quanto às 

origens humanas. 

As origens da humanidade, 

seus deslocamentos e os 

processos de sedentarização 

(EF06HI04) Conhecer as teorias sobre a origem 

do homem americano. 

(EF06HI04RS-1) Conhecer e diferenciar as teorias sobre 

a chegada do homem ao continente americano. 

(EF06HI04RS-2) Compreender a importância dos sítios 

arqueológicos brasileiros e suas descobertas para a 

elaboração de uma nova corrente sobre a chegada do 

homem ao continente americano. 

(EF06HI04RS-3) Identificar e compilar informações 

sobre a pré-história brasileira, com ênfase na sul- 

rio-grandense. 

As origens da humanidade, 

seus deslocamentos e os 

processos de sedentarização 

(EF06HI05) Descrever modificações da 

natureza e da paisagem realizadas por 

diferentes tipos de sociedade, com destaque 

para os povos indígenas originários e povos 

africanos, e discutir a natureza e a lógica das 

transformações ocorridas. 

(EF06HI05RS-01) Reconhecer que os grupos humanos 

deixam vestígios e alterações na paisagem, 

entendendo que essas transformações servem de 

indícios para a elaboração de hipóteses sobre a 

presença humana, mesmo sem a descoberta de fósseis 

humanos.  

(EF06HI05RS-02) Analisar as modificações realizadas 

pela ação humana sobre a natureza, no sul do 

continente americano e no continente 

africano (Reino do Cuche, Império do Mali, Império do 

Gana, Império Benin, cultura Nok, entre outros). 
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(EF06HI05RS-03) Analisar as interações das culturas 

indígenas com os diferentes ambientes que compõem 

a natureza, no sul do continente americano (Pampa, 

Chaco, Mata Atlântica, Litoral, Estepe Patagônica). 

As origens da humanidade, 

seus deslocamentos e os 

processos de sedentarização 

(EF06HI06) Identificar geograficamente as 

rotas de povoamento no território americano. 

(EF06HI06RS-1) Analisar cartograficamente as diversas 

teorias de povoamento do território 

americano, dando ênfase aos estudos acerca das 

evidências arqueológicas de povos caçadores e 

coletores da Floresta Tropical, Savana Tropical, 

Mata Atlântica e do Pampa. 

A invenção do mundo 

clássico e o 

contraponto com 

outras sociedades 

 

Povos da Antiguidade na África 

(egípcios), no Oriente Médio 

(mesopotâmicos) e nas 

Américas (pré-colombianos) 

Os povos indígenas originários 

do atual território brasileiro e 

seus hábitos culturais e sociais 

(EF06HI07) Identificar aspectos e formas de 

registro das sociedades antigas na África, no 

Oriente Médio e nas Américas, distinguindo 

alguns significados presentes na cultura 

material e na tradição oral dessas sociedades. 

(EF06HI07RS-1) Debater a invenção da escrita como 

marco divisor da Pré-História para a História. 

(EF06HI07RS-2) Reconhecer a importância da escrita 

nas sociedades antigas. 

(EF06HI07RS-3) Identificar aspectos e formas de 

registro na cultura dos povos Guarani, Kaingang, 

Xokleng, Charrua e Minuano, distinguindo alguns 

significados presentes na cultura material e na tradição 

oral dessas sociedades, suas correlações 

com as tradições arqueológicas líticas e cerâmicas, suas 

correlações com biomas e com ambientes e suas 

interações e confrontos com 

conquistadores e colonizadores. 
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Povos da Antiguidade na África 

(egípcios), no Oriente Médio 

(mesopotâmicos) e nas 

Américas (pré-colombianos) 

Os povos indígenas originários 

do atual território brasileiro e 

seus hábitos culturais e sociais 

(EF06HI08) Identificar os espaços territoriais 

ocupados e os aportes culturais, científicos, 

sociais e econômicos dos astecas, maias e 

incas e dos povos indígenas de diversas 

regiões brasileiras. 

(EF06HI08RS-1) Identificar os espaços territoriais 

ocupados e os aportes culturais, científicos, sociais e 

econômicos dos Astecas, Maias e Incas, enquanto altas 

culturas nativas das Américas. 

(EF06HI08RS-2) Identificar os espaços territoriais 

ocupados e os aportes culturais, científicos, sociais e 

econômicos dos povos indígenas da 

região sul do Brasil, como, por exemplo, a culinária, a 

agricultura, as lendas e os hábitos sociais. 

O Ocidente Clássico: aspectos 

da cultura na Grécia e em 

Roma 

(EF06HI09) Discutir o conceito de Antiguidade 

Clássica, seu alcance e limite na tradição 

ocidental, assim como os impactos sobre 

outras sociedades e culturas. 

(EF06HI09RS-1) Identificar os principais aspectos da 

cultura greco-romana e sua influência em outras 

sociedades. 

(EF06HI09RS-2) Estabelecer correlações entre as 

tradições greco-romanas e as culturas dos impérios da 

África Subsaariana (Rios Niger e Nilo). 

Lógicas de organização 

política 

 

As noções de cidadania e 

política na Grécia e em Roma 

• Domínios e expansão das 

culturas grega e romana 

• Significados do conceito de 

“império” e as lógicas de 

conquista, conflito e 

negociação dessa forma de 

organização política 

As diferentes formas de 

organização política na África: 

reinos, impérios, cidades-

estados e sociedades 

linhageiras ou aldeias 

(EF06HI10) Explicar a formação da Grécia 

Antiga, com ênfase na formação da pólis e nas 

transformações políticas, sociais e culturais. 

(EF06HI10RS-1) Compreender a formação das pólis na 

Grécia Antiga, com ênfase nas contribuições para a 

sociedade moderna: esporte, 

democracia, filosofia, arte e cultura. 

(EF06HI10RS-2) Compreender os objetivos sociais, 

políticos e culturais dos mitos e lendas gregas e 

correlacionar aos mitos da tradição iorubana. 

(EF06HI10RS-3) Comparar a democracia grega com a 

de nosso país em nossos dias, observando 

semelhanças e diferenças, discutindo avanços e 

retrocessos. 
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As noções de cidadania e 

política na Grécia e em Roma 

• Domínios e expansão das 

culturas grega e romana 

• Significados do conceito de 

“império” e as lógicas de 

conquista, conflito e 

negociação dessa forma de 

organização política 

As diferentes formas de 

organização política na África: 

reinos, impérios, cidades-

estados e sociedades 

linhageiras ou aldeias 

(EF06HI11) Caracterizar o processo de 

formação da Roma Antiga e suas 

configurações sociais e políticas nos períodos 

monárquico e republicano. 

(EF06HI11RS-1) Identificar as principais características 

da sociedade e da política romana. 

(EF06HI11RS-2) Compreender o conceito de república.  

(EF06HI11RS-3) Comparar a atual configuração política 

brasileira com o modelo republicano romano, 

observando semelhanças e diferenças. 

As noções de cidadania e 

política na Grécia e em Roma 

• Domínios e expansão das 

culturas grega e romana 

• Significados do conceito de 

“império” e as lógicas de 

conquista, conflito e 

negociação dessa forma de 

organização política 

As diferentes formas de 

organização política na África: 

reinos, impérios, cidades-

estados e sociedades 

linhageiras ou aldeias 

(EF06HI12) Associar o conceito de cidadania a 

dinâmicas de inclusão e exclusão na Grécia e 

Roma antigas. 

(EF06HI12RS-1) Identificar quem possuía direito de ser 

cidadão na Grécia e Roma Antiga. 

(EF06HI12RS-2) Compreender o exercício da cidadania 

no mundo contemporâneo. 

(EF06HI12RS-3) Compreender que o conceito de 

cidadania e de liberdade muda ao longo dos tempos. 

(EF06HI12RS-4) Conhecer os mecanismos para a 

participação cidadã na sua comunidade, cidade e 

escola. 

(EF06HI12RS-5) Vivenciar e desenvolver atitudes 

cidadãs, relacionando a antiguidade clássica 

com as práticas atuais na escola e na sociedade. 
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 (EF06HI13) Conceituar “império” no mundo 

antigo, com vistas à análise das diferentes 

formas de equilíbrio e desequilíbrio entre as 

partes envolvidas. 

(EF06HI13RS-1) Analisar o processo de dominação 

imperialista romana. 

(EF06HI13RS-2) Compreender o conceito de império na 

antiguidade greco-romana e relacionar com o modelo 

imperialista nos séculos XIX e 

atual. 

(EF06HI13RS-3) Comparar as diversas configurações 

políticas da África antiga e do Oriente Médio antigo. 

A passagem do mundo antigo 

para o mundo medieval 

A fragmentação do poder 

político na Idade Média 

(EF06HI14) Identificar e analisar diferentes 

formas de contato, adaptação ou exclusão 

entre populações em diferentes tempos e 

espaços. 

(EF06HI14RS-1) Identificar os motivos que levaram ao 

declínio do Império Romano. 

(EF06HI14RS-2) Conhecer o surgimento do cristianismo 

e sua relação com o mundo romano. 

(EF06HI14RS-3) Compreender o processo de migração 

dos povos bárbaros e suas consequências para a 

sociedade romana. 

(EF06HI14RS-4) Analisar a transição da sociedade 

antiga para o mundo medieval e o processo de 

ruralização europeia. 

(EF06HI14RS-5) Debater o processo de fragmentação 

política na Idade Média. 

O Mediterrâneo como espaço 

de interação entre as 

sociedades da Europa, da 

África e do Oriente Médio 

(EF06HI15) Descrever as dinâmicas de 

circulação de pessoas, produtos e culturas no 

Mediterrâneo e seu significado. 

(EF06HI15RS-1) Identificar o Mediterrâneo como 

espaço de interação entre as sociedades da 

Europa, África e Oriente Médio. 

(EF06HI15RS-2) Reconhecer geograficamente as 

principais rotas comerciais, entendendo a importância 

delas na dinâmica sociocultural. 

(EF06HI15RS-3) Compreender os processos 

multiculturais decorrentes do contato entre Oriente e 

Ocidente. 
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Trabalho e formas de 

organização social e 

cultural 

 

Senhores e servos no mundo 

antigo e no medieval 

Escravidão e trabalho livre em 

diferentes temporalidades e 

espaços (Roma Antiga, Europa 

medieval e África) 

Lógicas comerciais na 

Antiguidade romana e no 

mundo medieval 

(EF06HI16) Caracterizar e comparar as 

dinâmicas de abastecimento e as formas de 

organização do trabalho e da vida social em 

diferentes sociedades e períodos, com 

destaque para as relações entre senhores e 

servos. 

(EF06HI16RS-1) Identificar a estrutura social e 

econômica da Idade Média. 

(EF06HI16RS-2) Caracterizar as formas de trabalho na 

Europa Medieval. 

(EF06HI16RS-3) Relacionar as diferentes formas de 

organização social na Roma Antiga, Europa 

Medieval e África. 

(EF06HI16RS-4) Comparar o trabalho e as relações 

sociais medievais com as contemporâneas, observando 

mudanças e permanências. 

Senhores e servos no mundo 

antigo e no medieval 

Escravidão e trabalho livre em 

diferentes temporalidades e 

espaços (Roma Antiga, Europa 

medieval e África) 

Lógicas comerciais na 

Antiguidade romana e no 

mundo medieval 

(EF06HI17) Diferenciar escravidão, servidão e 

trabalho livre no mundo antigo. 

(EF06HI17RS-1) Conhecer e identificar as diversas 

formas de trabalho no mundo antigo e entender 

como elas mudaram ao longo do tempo. 

(EF06HI17RS-2) Entender que o trabalho compulsório 

não define a escravidão e que, no mundo antigo, havia 

trabalho livre não remunerado. 
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O papel da religião cristã, dos 

mosteiros e da cultura na Idade 

Média 

(EF06HI18) Analisar o papel da religião cristã 

na cultura e nos modos de organização social 

no período medieval. 

(EF06HI18RS-1) Identificar e interpretar a influência da 

religião cristã na sociedade, na política e na cultura 

medieval e seu papel na 

constituição do Brasil Colonial e Imperial. 

(EF06HI18RS-2) Compreender o papel dos mosteiros 

medievais como espaços de resistência e guardiões da 

cultura letrada e na educação da 

época. 

(EF06HI18RS-3) Pesquisar a influência da Igreja na Arte 

Medieval: arquitetura, pintura (tema retratado e 

organização estética) e cantos litúrgicos. 

(EF06HI18RS-4) Conhecer as contradições do poder 

religioso medieval (cruzadas, indulgências, 

cesaropapismo e inquisição) e suas tensões internas na 

época, com o movimento pré-reformador e 

reformador. 

O papel da mulher na Grécia e 

em Roma, e no período 

medieval 

(EF06HI19) Descrever e analisar os diferentes 

papéis sociais das mulheres no mundo antigo 

e nas sociedades medievais. 

(EF06HI19RS-1) Compreender o papel social da mulher 

ao longo da história, comparando com a realidade 

atual. 

(EF06HI19RS-2) Entender a trajetória da mulher na luta 

e na conquista dos seus direitos na sociedade atual. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

405 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

HISTÓRIA 

 

 

7º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 
RCG 

O mundo moderno e a 

conexão entre 

sociedades africanas, 

americanas e 

europeias 

 

A construção da ideia de 

modernidade e seus impactos 

na concepção de História 

A ideia de “Novo Mundo” ante 

o Mundo Antigo: permanências 

e rupturas de saberes e práticas 

na emergência do mundo 

moderno 

(EF07HI01) Explicar o significado de 

“modernidade” e suas lógicas de inclusão e 

exclusão, com base em uma concepção 

europeia. 

(EF07HI01RS-1) Compreender o significado da 

“modernidade” no contexto histórico europeu, 

baseado na ruptura da visão de mundo medieval 

através do pensamento racionalista. 

(EF07HI01RS-2) Compreender o 

paradigma equivocado sobre a Idade Média como 

Idade das Trevas. 

A construção da ideia de 

modernidade e seus impactos 

na concepção de História 

A ideia de “Novo Mundo” ante 

o Mundo Antigo: permanências 

e rupturas de saberes e práticas 

na emergência do mundo 

moderno 

(EF07HI02) Identificar conexões e interações 

entre as sociedades do Novo Mundo, da 

Europa, da África e da Ásia no contexto das 

navegações e indicar a complexidade e as 

interações que ocorrem nos Oceanos 

Atlântico, Índico e Pacífico. 

(EF07HI02RS-1) Conhecer e discutir o eurocentrismo 

histórico, através de um pensamento crítico sobre essa 

concepção.  

(EF07HI02RS-2) Relacionar a construção do mundo 

moderno com seus impactos e contribuições para a 

sociedade, identificando as suas contribuições, tanto 

para o Ocidente como o Oriente. 

(EF07HI02RS-3) Compreender que os tempos 

históricos são decorrentes da ação humana e que 

refletem a sociedade daquele momento histórico. 

(EF07HI02RS-4) Conhecer o processo histórico que 

levou às grandes navegações e suas consequências. 
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Saberes dos povos africanos e 

pré-colombianos expressos na 

cultura material e imaterial 

(EF07HI03) Identificar aspectos e processos 

específicos das sociedades africanas e 

americanas antes da chegada dos europeus, 

com destaque para as formas de organização 

social e o desenvolvimento de saberes e 

técnicas. 

(EF07HI03RS-1) Conhecer e listar a diversidade dos 

povos africanos e americanos, com suas principais 

caraterísticas, antes da chegada dos 

europeus a esses continentes no período das 

navegações. 

(EF07HI03RS-2) Conhecer e valorizar a cultura africana 

e americana (pré-colombiana) material e imaterial, 

através da leitura de contos e textos literários.  

(EF07HI03RS-3) Identificar o desenvolvimento 

sociocultural e a religiosidade dos africanos e 

americanos. 

Humanismos, 

Renascimentos e o 

Novo Mundo 

 

Humanismos: uma nova visão 

de ser humano e de mundo 

Renascimentos artísticos e 

culturais 

(EF07HI04) Identificar as principais 

características dos Humanismos e dos 

Renascimentos e analisar seus significados. 

(EF07HI04RS-1) Analisar o significado do Humanismo e 

do Renascimento para as relações sociais e culturais na 

Europa e na América no período moderno. 

(EF07HI04RS-2) Compreender a oposição dos 

Humanistas e Renascentistas à visão religiosa 

dominante na Idade Média. 

(EF07HI04RS-3) Identificar e analisar as características 

do Humanismo e do 

Renascimento no campo da ciência, da arte e da 

literatura. 

(EF07HI04RS-4) Compreender o papel da burguesia 

como financiadora das artes e das ciências no período 

renascentista. 

(EF07HI04RS-5) Analisar as contribuições do 

pensamento humanista nas ciências, na literatura e nas 

artes no mundo contemporâneo. 
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Reformas religiosas: a 

cristandade fragmentada 

(EF07HI05) Identificar e relacionar as 

vinculações entre as reformas religiosas e os 

processos culturais e sociais do período 

moderno na Europa e na América. 

(EF07HI05RS-1) Identificar o processo e as causas das 

reformas religiosas na Europa. 

(EF07HI05RS-2) Identificar a crise da 

religiosidade católica e o movimento de 

Contrarreforma. 

(EF07HI05RS-3) Conhecer as contribuições da reforma 

protestante para a sociedade (liberdade religiosa, 

educação, ciência, Estado Laico etc.). 

As descobertas científicas e a 

expansão marítima 

(EF07HI06) Comparar as navegações no 

Atlântico e no Pacífico entre os séculos XIV e 

XVI. 

(EF07HI06RS-1) Identificar e relacionar o papel e o 

interesse do Estado, da Igreja Católica e da burguesia 

no processo das grandes navegações. 

(EF07HI06RS-2) Identificar e compreender, através da 

cartografia, as rotas comercias do Pacífico e do 

Atlântico, no contexto comercial europeu. 

A organização do 

poder e as dinâmicas 

do mundo colonial 

americano 

 

A formação e o funcionamento 

das monarquias europeias: a 

lógica da centralização política 

e os conflitos na Europa 

(EF07HI07) Descrever os processos de 

formação e consolidação das monarquias e 

suas principais características com vistas à 

compreensão das razões da centralização 

política. 

(EF07HI07RS-1) Identificar e compreender os 

interesses da burguesia e da nobreza com a formação 

dos Estados Nacionais. 

(EF07HI07RS-2) Compreender a relação do processo 

de centralização política com a expansão marítimo-

comercial. 

A conquista da América e as 

formas de organização política 

dos indígenas e europeus: 

conflitos, dominação e 

conciliação 

(EF07HI08) Descrever as formas de 

organização das sociedades americanas no 

tempo da conquista com vistas à compreensão 

dos mecanismos de alianças, confrontos e 

resistências. 

(EF07HI08RS-1) Identificar as diversas culturas 

americanas, suas respectivas crenças, costumes, 

tradições e organização político-social. 

A conquista da América e as 

formas de organização política 

dos indígenas e europeus: 

conflitos, dominação e 

conciliação 

(EF07HI09) Analisar os diferentes impactos da 

conquista europeia da América para as 

populações ameríndias e identificar as formas 

de resistência. 

(EF07HI09RS-1) Identificar e compreender o 

“estranhamento” cultural quando da chegada dos 

europeus no continente americano e o 

“estranhamento” dos indígenas quanto aos costumes 

europeus. 

(EF07HI09RS-2) Identificar e discutir 
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formas de resistência das sociedades 

ameríndias por ocasião do processo de colonização e 

dominação. 

(EF07HI09RS-3) Compreender os impactos da 

conquista das sociedades ameríndias e sua relação 

com a cultura da sociedade latino-americana atual. 

A estruturação dos vice-reinos 

nas Américas 

Resistências indígenas, invasões 

e expansão na América 

portuguesa 

(EF07HI10) Analisar, com base em documentos 

históricos, diferentes interpretações sobre as 

dinâmicas das sociedades americanas no 

período colonial. 

(EF07HI10RS-1) Compreender a dinâmica da estrutura 

de organização das colônias de exploração e de 

povoamento. 

(EF07HI10RS-2) Analisar o processo de povoamento da 

América espanhola e da América portuguesa. 

(EF07HI10RS-3) Identificar e analisar o processo de 

formação das missões jesuíticas no sul do país. 

A estruturação dos vice-reinos 

nas Américas 

Resistências indígenas, invasões 

e expansão na América 

portuguesa 

(EF07HI11) Analisar a formação histórico-

geográfica do território da América 

portuguesa por meio de mapas históricos. 

(EF07HI11RS-1) Analisar mapas históricos, destacando 

a importância dos conflitos entre portugueses e 

espanhóis na formação das fronteiras nacionais, dando 

ênfase para a região sul do território. 

(EF07HI11RS-2) Identificar e descrever os principais 

tratados que modificaram as fronteiras territoriais do 

Brasil. 
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A estruturação dos vice-reinos 

nas Américas 

Resistências indígenas, invasões 

e expansão na América 

portuguesa 

(EF07HI12) Identificar a distribuição territorial 

da população brasileira em diferentes épocas, 

considerando a diversidade étnico-racial e 

étnico-cultural (indígena, africana, europeia e 

asiática). 

(EF07HI12RS-1) Identificar os processos de ocupação 

do território brasileiro durante o período colonial e sua 

correlação com as culturas indígenas e africanas em 

termos 

culturais e tecnológicos. 

(EF07HI12RS-2) Compreender as diferentes formas de 

organização social e econômica e as composições 

étnicas miscigenadas, conforme as áreas ocupadas 

(região nordeste, sudeste e sul). 

(EF07HI12RS-3) Analisar o processo de expansão 

colonial portuguesa através da expansão territorial 

promovida pelos bandeirantes que ocuparam o 

território que corresponde ao Rio Grande do Sul. 

(EF07HI12RS-4) Conhecer e descrever os principais 

grupos de imigrantes que vieram ao Brasil no período 

do Império (italianos, alemães, japoneses etc.). 

Lógicas comerciais e 

mercantis da 

modernidade 

 

As lógicas mercantis e o 

domínio europeu sobre os 

mares e o contraponto Oriental 

(EF07HI13) Caracterizar a ação dos europeus e 

suas lógicas mercantis visando ao domínio no 

mundo atlântico. 

(EF07HI13RS-1) Entender a lógica mercantil e 

identificar suas principais características. 

(EF07HI13RS-1) Compreender a lei da oferta e da 

procura e sua aplicação nos dias de hoje. 

(EF07HI13RS-1) Observar as estratégias político-

comerciais do mercantilismo, comparando com as 

táticas comerciais da atualidade. 

As lógicas mercantis e o 

domínio europeu sobre os 

mares e o contraponto Oriental 

(EF07HI14) Descrever as dinâmicas comerciais 

das sociedades americanas e africanas e 

analisar suas interações com outras sociedades 

do Ocidente e do Oriente. 

(EF07HI14RS-1) Analisar as dinâmicas comerciais das 

sociedades americanas e africanas, examinando suas 

interações com outras sociedades do Ocidente e do 

Oriente. 
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As lógicas internas das 

sociedades africanas 

As formas de organização das 

sociedades ameríndias 

A escravidão moderna e o 

tráfico de escravizados 

(EF07HI15) Discutir o conceito de escravidão 

moderna e suas distinções em relação ao 

escravismo antigo e à servidão medieval. 

(EF07HI15RS-1) Conhecer o trabalho escravo indígena 

e africano no Brasil Colonial e no Império, observando 

as práticas de resistência ao regime escravocrata. 

(EF07HI15RS-2) Comparar o conceito de escravidão 

com a atual configuração do trabalho, desenvolvendo 

um olhar crítico sobre a existência de escravidão e de 

trabalho infantil nos dias atuais. 

As lógicas internas das 

sociedades africanas 

As formas de organização das 

sociedades ameríndias 

A escravidão moderna e o 

tráfico de escravizados 

(EF07HI16) Analisar os mecanismos e as 

dinâmicas de comércio de escravizados em 

suas diferentes fases, identificando os agentes 

responsáveis pelo tráfico e as regiões e zonas 

africanas de procedência dos escravizados. 

(EF07HI16RS-1) Analisar as consequências do tráfico 

de mão de obra escravizada para as sociedades 

africanas. 

(EF07HI16RS-2) Debater as questões relacionadas à 

diversidade cultural proveniente do continente 

africano, relacionando-as com o legado deixado para o 

Brasil e para o Rio Grande do Sul. 

(EF07HI16RS-3) Compreender de forma crítica o 

processo de escravização dos africanos, analisando a 

construção da identidade da população 

afrodescendente brasileira e das identidades regionais 

e nacional. 

A emergência do capitalismo (EF07HI17) Discutir as razões da passagem do 

mercantilismo para o capitalismo. 

(EF07HI17RS-1) Conhecer o conceito de economia 

capitalista e analisar as razões da passagem do 

mercantilismo para o capitalismo. 
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HISTÓRIA 

8º ANO 

 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 
RCG 

O mundo 

contemporâneo: o 

Antigo Regime em 

crise 

 

A questão do iluminismo e da 

ilustração 

(EF08HI01) Identificar os principais aspectos 

conceituais do iluminismo e do liberalismo e 

discutir a relação entre eles e a organização do 

mundo contemporâneo. 

(EF08HI01RS-1) Identificar as principais características 

do Iluminismo. 

(EF08HI01RS-2) Relacionar os conceitos de Iluminismo 

e sua visão crítica à política absolutista. 

(EF08HI01RS-3) Analisar o impacto das ideias 

iluministas diante da economia mercantilista, da 

educação e da sociedade. 

(EF08HI01RS-4) Identificar as principais contribuições 

dos pensadores iluministas para as 

sociedades contemporâneas e para a História do Brasil. 

As revoluções inglesas e os 

princípios do liberalismo 

(EF08HI02) Identificar as particularidades 

político-sociais da Inglaterra do século XVII e 

analisar os desdobramentos posteriores à 

Revolução Gloriosa. 

(EF08HI02RS-1) Entender como as revoluções 

burguesas contribuíram para o declínio do poder 

absolutista da Inglaterra. 
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Revolução Industrial e seus 

impactos na produção e 

circulação de povos, produtos 

e culturas 

(EF08HI03) Analisar os impactos da Revolução 

Industrial na produção e circulação de povos, 

produtos e culturas. 

(EF08HI03RS-1) Debater acerca das consequências da 

Revolução Industrial e seus impactos na sociedade 

(mudanças nas relações 

de trabalho, na vida social, nas questões ambientais, na 

forma de relação com o tempo e com o espaço). 

(EF08HI03RS-2) Identificar e discutir acerca das 

correntes filosóficas e políticas do período. 

(EF08HI03RS-3) Analisar as circunstâncias que levaram 

ao surgimento do movimento operário. 

Revolução Francesa e seus 

desdobramentos 

(EF08HI04) Identificar e relacionar os processos 

da Revolução Francesa e seus desdobramentos 

na Europa e no mundo. 

(EF08HI04RS-1) Compreender e analisar os processos 

da Revolução Francesa e seus desdobramentos na 

Europa e no mundo, percebendo a repercussão dos 

ideais revolucionários no Brasil e no Rio Grande do Sul. 

(EF08HI04RS-2) Compreender os ideais revolucionários 

no contexto da época. 

(EF08HI04RS-3) Relacionar os ideais iluministas com a 

Revolução Francesa. 

Rebeliões na América 

portuguesa: as conjurações 

mineira e baiana 

(EF08HI05) Explicar os movimentos e as 

rebeliões da América portuguesa, articulando 

as temáticas locais e suas interfaces com 

processos ocorridos na Europa e nas Américas. 

(EF08HI05RS-1) Identificar e analisar os movimentos 

nativistas e separatistas do período colonial, 

relacionando-os com a conjuntura 

europeia da época. 
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Os processos de 

independência nas 

Américas 

 

Independência dos Estados 

Unidos da América  

Independências na América 

espanhola 

• A revolução dos escravizados 

em São Domingo e seus 

múltiplos significados e 

desdobramentos: o caso do 

Haiti 

Os caminhos até a 

independência do Brasil 

(EF08HI06) Aplicar os conceitos de Estado, 

nação, território, governo e país para o 

entendimento de conflitos e tensões. 

(EF08HI06RS-1) Compreender e aplicar os conceitos de 

Estado, Nação, Território, Governo e País.  

(EF08HI06RS-2) Empregar os conceitos na análise das 

independências das colônias americanas (Estados 

Unidos, Haiti, América Espanhola e Brasil). 

Independência dos Estados 

Unidos da América  

Independências na América 

espanhola 

• A revolução dos escravizados 

em São Domingo e seus 

múltiplos significados e 

desdobramentos: o caso do 

Haiti 

Os caminhos até a 

independência do Brasil 

(EF08HI07) Identificar e contextualizar as 

especificidades dos diversos processos de 

independência nas Américas, seus aspectos 

populacionais e suas conformações territoriais. 

(EF08HI07RS-1) Entender o processo de independência 

nas Américas no contexto da crise do Antigo Regime, 

reconhecendo suas 

especificidades. 
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Independência dos Estados 

Unidos da América  

Independências na América 

espanhola 

• A revolução dos escravizados 

em São Domingo e seus 

múltiplos significados e 

desdobramentos: o caso do 

Haiti 

Os caminhos até a 

independência do Brasil 

(EF08HI08) Conhecer o ideário dos líderes dos 

movimentos independentistas e seu papel nas 

revoluções que levaram à independência das 

colônias hispano- americanas. 

(EF08HI08RS-1) Analisar e comparar o ideário dos 

líderes dos movimentos independentistas e seu papel 

nas revoluções que levaram à independência das 

colônias hispano-americanas. 

(EF08HI08RS-2) Comparar a configuração geográfica e 

política do continente americano antes e após o 

processo de independência. 

Independência dos Estados 

Unidos da América  

Independências na América 

espanhola 

• A revolução dos escravizados 

em São Domingo e seus 

múltiplos significados e 

desdobramentos: o caso do 

Haiti 

Os caminhos até a 

independência do Brasil 

(EF08HI09) Conhecer as características e os 

principais pensadores do Pan-americanismo. 

(EF08HI09RS-1) Reconhecer as diferentes perspectivas 

de ideais presentes nos processos de independência 

no continente americano. 

(EF08HI09RS-2) Compreender o contexto político-

social da América Latina após os processos de 

independência. 

(EF08HI09RS-3) Entender o que foi o caudilhismo 

latino-americano, relacionando o conceito de caudilho 

gaúcho e o de coronelismo. 
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Independência dos Estados 

Unidos da América  

Independências na América 

espanhola 

• A revolução dos escravizados 

em São Domingo e seus 

múltiplos significados e 

desdobramentos: o caso do 

Haiti 

Os caminhos até a 

independência do Brasil 

(EF08HI10) Identificar a Revolução de São 

Domingo como evento singular e 

desdobramento da Revolução Francesa e 

avaliar suas implicações. 

(EF08HI10RS-1) Compreender a presença dos ideais da 

Revolução Francesa presentes no processo da 

Revolução Farroupilha. 

Independência dos Estados 

Unidos da América  

Independências na América 

espanhola 

• A revolução dos escravizados 

em São Domingo e seus 

múltiplos significados e 

desdobramentos: o caso do 

Haiti 

Os caminhos até a 

independência do Brasil 

(EF08HI11) Identificar e explicar os 

protagonismos e a atuação de diferentes 

grupos sociais e étnicos nas lutas de 

independência no Brasil, na América espanhola 

e no Haiti. 

(EF08HI11RS-1) Compreender e comparar os interesses 

contraditórios da Metrópole e os da Colônia. 

(EF08HI11RS-2) Identificar os movimentos de luta pela 

independência do Brasil em várias províncias, 

observando que o processo de independência foi 

produto de mobilização de alguns grupos sociais. 
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Independência dos Estados 

Unidos da América  

Independências na América 

espanhola 

• A revolução dos escravizados 

em São Domingo e seus 

múltiplos significados e 

desdobramentos: o caso do 

Haiti 

Os caminhos até a 

independência do Brasil 

(EF08HI12) Caracterizar a organização política 

e social no Brasil desde a chegada da Corte 

portuguesa, em 1808, até 1822 e seus 

desdobramentos para a história política 

brasileira. 

(EF08HI12RS-1) Compreender as relações entre 

Portugal e Inglaterra no contexto do século XIX. 

(EF08HI12RS-2) Identificar as causas da transferência 

da corte portuguesa para a Colônia (Brasil) e seus 

impactos sobre os povos indígenas 

no Sul, Sudeste e Nordeste (“guerras justas”). 

(EF08HI12RS-3) Identificar e analisar as transformações 

sociais, políticas e econômicas no Brasil a partir de 

1808.  

(EF08HI12RS-4) Investigar e debater o processo de 

independência do Brasil. 

Independência dos Estados 

Unidos da América  

Independências na América 

espanhola 

• A revolução dos escravizados 

em São Domingo e seus 

múltiplos significados e 

desdobramentos: o caso do 

Haiti 

Os caminhos até a 

independência do Brasil 

(EF08HI13) Analisar o processo de 

independência em diferentes países latino-

americanos e comparar as formas de governo 

neles adotadas. 

(EF08HI13RS-1) Analisar o processo de independência 

da América Espanhola, comparando-o com o processo 

de independência do Brasil. 

A tutela da população 

indígena, a escravidão dos 

negros e a tutela dos egressos 

da escravidão 

(EF08HI14) Discutir a noção da tutela dos 

grupos indígenas e a participação dos negros 

na sociedade brasileira do final do período 

colonial, identificando permanências na forma 

de preconceitos, estereótipos e violências 

sobre as populações indígenas e negras no 

Brasil e nas Américas. 

(EF08HI14RS-1) Identificar as condições socioculturais 

em que os indígenas (escravidão e 

missionarização), os negros e as mulheres 

encontravam-se no final do período colonial. 

(EF08HI14RS-2) Debater sobre permanências na forma 

de preconceitos, estereótipos e violências contra as 

mulheres, as populações indígenas e negras no Brasil e 

nas Américas. 
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O Brasil no século XIX 

 

Brasil: Primeiro Reinado 

O Período Regencial e as 

contestações ao poder central 

O Brasil do Segundo Reinado: 

política e economia 

• A Lei de Terras e seus 

desdobramentos na política do 

Segundo Reinado 

• Territórios e fronteiras: a 

Guerra do Paraguai 

(EF08HI15) Identificar e analisar o equilíbrio 

das forças e os sujeitos envolvidos nas 

disputas políticas durante o Primeiro e o 

Segundo Reinado. 

(EF08HI15RS-1) Identificar as disputas entre os grupos 

políticos e sociais logo após declarada a 

independência, relacionando com a onda de revoltas e 

protestos nas províncias após 1824. 

 

Brasil: Primeiro Reinado 

O Período Regencial e as 

contestações ao poder central 

O Brasil do Segundo Reinado: 

política e economia 

• A Lei de Terras e seus 

desdobramentos na política do 

Segundo Reinado 

• Territórios e fronteiras: a 

Guerra do Paraguai 

(EF08HI16) Identificar, comparar e analisar a 

diversidade política, social e regional nas 

rebeliões e nos movimentos contestatórios ao 

poder centralizado. 

(EF08HI16RS-1) Identificar, comparar e analisar a 

diversidade política, social e regional nas rebeliões e 

nos movimentos contestatórios ao poder centralizado, 

como a Cabanagem, a Balaiada, a Sabinada, a Rebelião 

Praieira, a 

Revolta Liberal e, em especial, a Revolução Farroupilha. 

(EF08HI16RS-2) Compreender o processo histórico da 

Revolução Farroupilha e sua importância para a 

formação da cultura gaúcha. 
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Brasil: Primeiro Reinado 

O Período Regencial e as 

contestações ao poder central 

O Brasil do Segundo Reinado: 

política e economia 

• A Lei de Terras e seus 

desdobramentos na política do 

Segundo Reinado 

• Territórios e fronteiras: a 

Guerra do Paraguai 

(EF08HI17) Relacionar as transformações 

territoriais, em razão de questões de fronteiras, 

com as tensões e conflitos durante o Império. 

(EF08HI17RS-1) Analisar a Lei de Terras de 1850 e a sua 

dimensão quanto aos aspectos de ocupação, 

organização fundiária e os seus 

desdobramentos na formação do território do Rio 

Grande do Sul. 

(EF08HI17RS-2) Correlacionar a Lei de Terras com a 

Revolução Federalista, a Guerra do Contestado e a 

Guerra de Canudos. 

(EF08HI17RS-3) Identificar as consequências da Lei de 

Terras para as camadas populares no Brasil. 

(EF08HI17RS-4) Identificar as mudanças na 

configuração geográfica por que passou o Brasil ao 

longo do século XIX, incorporando e perdendo 

territórios. 

(EF08HI17RS-5) Compreender que a expansão 

territorial não foi um movimento planejado pelo 

Estado, mas o resultado de deslocamentos 

populacionais para além das fronteiras. 

Brasil: Primeiro Reinado 

O Período Regencial e as 

contestações ao poder central 

O Brasil do Segundo Reinado: 

política e economia 

• A Lei de Terras e seus 

desdobramentos na política do 

Segundo Reinado 

• Territórios e fronteiras: a 

Guerra do Paraguai 

(EF08HI18) Identificar as questões internas e 

externas sobre a atuação do Brasil na Guerra 

do Paraguai e discutir diferentes versões sobre 

o conflito. 

(EF08HI18RS-1) Identificar as questões internas e 

externas sobre a atuação do Brasil na Guerra do 

Paraguai e discutir diferentes versões sobre o conflito, 

observando a participação da sociedade gaúcha no 

conflito, o uso de afrodescendentes 

libertos como soldados e o genocídio da população 

Guarani, sobrevivente das missões jesuíticas. 
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O escravismo no Brasil do 

século XIX: plantations e 

revoltas de escravizados, 

abolicionismo e políticas 

migratórias no Brasil Imperial 

(EF08HI19) Formular questionamentos sobre o 

legado da escravidão nas Américas, com base 

na seleção e consulta de fontes de diferentes 

naturezas. 

(EF08HI19RS-1) Conhecer e analisar a sociedade 

escravista e os movimentos de resistência e 

protagonismo na luta pela abolição. 

(EF08HI19RS-2) Analisar de forma crítica o legado da 

escravidão no Brasil e na sociedade local. 

O escravismo no Brasil do 

século XIX: plantations e 

revoltas de escravizados, 

abolicionismo e políticas 

migratórias no Brasil Imperial 

(EF08HI20) Identificar e relacionar aspectos das 

estruturas sociais da atualidade com os 

legados da escravidão no Brasil e discutir a 

importância de ações afirmativas. 

(EF08HI20RS-1) Identificar e relacionar aspectos das 

estruturas sociais da atualidade com os legados da 

escravidão e discutir a importância 

de ações afirmativas. 

(EF08HI20RS-2) Reconhecer e associar a herança da 

escravidão ao preconceito enraizado na sociedade 

brasileira. 

(EF08HI20RS-3) Perceber a desigualdade e a pobreza 

que assola parte da população nacional, em sua 

dimensão étnico-racial. 

Políticas de extermínio do 

indígena durante o Império 

(EF08HI21) Identificar e analisar as políticas 

oficiais com relação ao indígena durante o 

Império. 

(EF08HI21RS-1) Conhecer e analisar o decreto imperial 

de 1845 e seus desdobramentos. 

(EF08HI21RS-2) Analisar e discutir a história indígena 

no Brasil e no Estado durante o período imperial, 

analisando as consequências para essas comunidades. 

A produção do imaginário 

nacional brasileiro: cultura 

popular, representações visuais, 

letras e o Romantismo no Brasil 

(EF08HI22) Discutir o papel das culturas 

letradas, não letradas e das artes na produção 

das identidades no Brasil do século XIX. 

(EF08HI22RS-1) Conhecer a literatura e a arte no 

contexto histórico do Brasil Imperial. 

(EF08HI22RS-2) Reconhecer a Literatura como produto 

dos seres históricos, analisando autores e obras (por 

exemplo: Castro Alves). 

(EF08HI22RS-3) Reconhecer obras e festejos populares 

de influência indígena, africana e portuguesa. 
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Configurações do 

mundo no século XIX 

 

Nacionalismo, revoluções e as 

novas nações europeias 

(EF08HI23) Estabelecer relações causais entre 

as ideologias raciais e o determinismo no 

contexto do imperialismo europeu e seus 

impactos na África e na Ásia. 

(EF08HI23RS-1) Analisar e compreender o impacto dos 

ideais do imperialismo europeu, decorrentes do século 

XIX, presentes na história do Rio Grande do Sul. 

(EF08HI23RS-2) Reconhecer o papel das ideologias 

raciais que justificaram os discursos de dominação e 

ocupação sobre a Ásia e a África, 

impactando na dinâmica cultural da América. 

(EF08HI23RS-3) Compreender a influência cultural 

europeia expressa no desenvolvimento histórico do Rio 

Grande do Sul. 

Uma nova ordem econômica: 

as demandas do capitalismo 

industrial e o lugar das 

economias africanas e asiáticas 

nas dinâmicas globais 

(EF08HI24) Reconhecer os principais produtos, 

utilizados pelos europeus, procedentes do 

continente africano durante o imperialismo e 

analisar os impactos sobre as comunidades 

locais na forma de organização e exploração 

econômica. 

(EF08HI24RS-1) Identificar as riquezas minerais 

extraídas da África e sua importância para as indústrias 

europeias no contexto da Revolução 

Industrial. 

Os Estados Unidos da América 

e a América Latina no século 

XIX 

(EF08HI25) Caracterizar e contextualizar 

aspectos das relações entre os Estados Unidos 

da América e a América Latina no século XIX. 

(EF08HI25RS-1) Compreender a política externa dos 

Estados Unidos em relação à América Latina no 

contexto do século XIX, reconhecendo as intervenções 

militares na América Central e no 

México. 

O imperialismo europeu e a 

partilha da África e da Ásia 

(EF08HI26) Identificar e contextualizar o 

protagonismo das populações locais na 

resistência ao imperialismo na África e Ásia. 

(EF08HI26RS-1) Conhecer as várias formas de 

resistência das populações africanas e asiáticas contra 

os dominadores estrangeiros no contexto do 

imperialismo do século XIX. 
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Pensamento e cultura no 

século XIX: darwinismo e 

racismo 

O discurso civilizatório nas 

Américas, o silenciamento dos 

saberes indígenas e as formas 

de integração e destruição de 

comunidades e povos 

indígenas 

A resistência dos povos e 

comunidades indígenas diante 

da ofensiva civilizatória 

(EF08HI27) Identificar as tensões e os 

significados dos discursos civilizatórios, 

avaliando seus impactos negativos para os 

povos indígenas originários e as populações 

negras nas Américas. 

(EF08HI27RS-1) Conhecer e discutir os efeitos dos 

discursos civilizatórios, nascidos no contexto das 

ideologias raciais, para as populações indígenas 

e negras nas Américas. 
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HISTÓRIA 

 

9º ANO 

 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 
RCG 

 

O nascimento da 

República no Brasil e 

os processos históricos 

até a metade do século 

XX 

  

Experiências republicanas e 

práticas autoritárias: as tensões 

e disputas do mundo 

contemporâneo 

A proclamação da República e 

seus primeiros 

desdobramentos 

(EF09HI01) Descrever e contextualizar os 

principais aspectos sociais, culturais, 

econômicos e políticos da emergência da 

República no Brasil. 

(EF09HI01RS-1) Caracterizar a sociedade brasileira na 

época da Proclamação da República, no que tange à 

cultura, à economia e à política, no contexto do final 

do século XIX e no começo do XX. 

(EF09HI01RS-2) Analisar os mecanismos de poder da 

República Velha, reconhecendo o papel da “política 

dos governadores” e do coronelismo na manutenção 

desse sistema. 

(EF09HI01RS-3) Analisar a Constituição de 1891, 

relacionando o federalismo com o fortalecimento das 

oligarquias regionais. 

(EF09HI01RS-4) Compreender a emergência da 

República, relacionando-a ao período da Belle 

Époque, com sua visão otimista e modernizadora. 

Experiências republicanas e 

práticas autoritárias: as tensões 

e disputas do mundo 

contemporâneo 

A proclamação da República e 

seus primeiros 

desdobramentos 

(EF09HI02) Caracterizar e compreender os 

ciclos da história republicana, identificando 

particularidades da história local e regional até 

1954. 

(EF09HI02RS-1) Entender a linha do tempo da História 

Republicana, diferenciando fases distintas e 

reconhecendo as mudanças sociais, políticas e 

econômicas pelas quais o país passou nesse período. 

(EF09HI02RS-2) Listar elementos da história local ou 

regional que permitam relacionar com aspectos da 

República brasileira do período até 

1954. 
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(EF09HI02RS-3) Analisar a influência do positivismo na 

política do Rio Grande do Sul e os desdobramentos da 

Revolução Federalista. 

(EF09HI02RS-4) Conhecer e analisar revoltas urbanas 

ou movimentos sociais (Cangaço, Messianismo, 

Tenentismo, Contestado etc.), bem 

como relatos orais de idosos sobre fatos ou 

personagens da história republicana brasileira. 

A questão da inserção dos 

negros no período republicano 

do pós-abolição 

Os movimentos sociais e a 

imprensa negra; a cultura afro-

brasileira como elemento de 

resistência e superação das 

discriminações 

(EF09HI03) Identificar os mecanismos de 

inserção dos negros na sociedade brasileira 

pós-abolição e avaliar os seus resultados. 

(EF09HI03RS-1) Compreender e avaliar a inserção da 

população negra na sociedade brasileira urbana e rural, 

que se deu por diversos caminhos. 

(EF09HI03RS-2) Compreender que a mudança de status 

de escravo para homem livre não mudou 

automaticamente a partir da abolição. 

(EF09HI03RS-3) Analisar se há relação entre a situação 

de pobreza e de abandono da maioria da 

população negra nas cidades e as revoltas populares 

da República Nova: Vintém (Rio de Janeiro, 1879), 

Vacina (Rio de Janeiro, 1906) e 

Chibata (Rio de Janeiro, 1910). 

A questão da inserção dos 

negros no período republicano 

do pós-abolição 

Os movimentos sociais e a 

imprensa negra; a cultura afro-

brasileira como elemento de 

resistência e superação das 

discriminações 

(EF09HI04) Discutir a importância da 

participação da população negra na formação 

econômica, política e social do Brasil. 

(EF09HI04RS-1) Compreender e destacar o papel da 

população negra na história do Brasil e do Rio Grande 

do Sul, percebendo sua atuação em 

movimentos sociais, na criação de uma imprensa 

especializada, bem como em manifestações artísticas e 

culturais durante a primeira metade 

do século XX. 

(EF09HI04RS-2) Reconhecer a participação da 

população negra durante a primeira metade do século 

XX nas dinâmicas sociais, econômicas, políticas e 

culturais no Rio Grande do Sul. 
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Primeira República e suas 

características 

Contestações e dinâmicas da 

vida cultural no Brasil entre 

1900 e 1930 

(EF09HI05) Identificar os processos de 

urbanização e modernização da sociedade 

brasileira e avaliar suas contradições e 

impactos na região em que vive. 

(EF09HI05RS-1) Compreender os “projetos 

modernizadores” que transformaram vários centros 

urbanos, no início do século XX, nas 

primeiras metrópoles do país, analisando suas 

contradições.  

(EF09HI05RS-2) Discutir a importância do saneamento 

básico e da saúde pública no controle de doenças e 

epidemias. 

O período varguista e suas 

contradições 

A emergência da vida urbana e 

a segregação espacial 

O trabalhismo e seu 

protagonismo político 

(EF09HI06) Identificar e discutir o papel do 

trabalhismo como força política, social e 

cultural no Brasil, em diferentes escalas 

(nacional, regional, cidade, comunidade). 

(EF09HI06RS-1) Compreender o significado histórico 

do trabalhismo para a conquista dos direitos sociais.  

(EF09HI06RS-2) Compreender o protagonismo político 

do trabalhismo, destacando suas lutas antes mesmo do 

governo Vargas. 

(EF09HI06RS-3) Refletir sobre as relações de trabalho 

no campo, onde as leis trabalhistas demoraram a 

chegar. 

 

(EF09HI06RS-4) Conhecer a importância da 

implantação das leis trabalhistas na Era Vargas, 

refletindo sobre suas alterações, perdas e 

ganhos posteriores. 

A questão indígena durante a 

República (até 1964) 

(EF09HI07) Identificar e explicar, em meio a 

lógicas de inclusão e exclusão, as pautas dos 

povos indígenas, no contexto republicano (até 

1964), e das populações afrodescendentes. 

(EF09HI07RS-1) Compreender e relatar a situação dos 

povos indígenas e das populações 

afrodescendentes, identificando ações (governamentais 

ou não) de inclusão ou exclusão desses grupos na 

sociedade brasileira durante a 

República (até 1964), dentre as quais o 

estabelecimento do Serviço de Proteção ao Índio e da 

política indigenista de “integração do índio à 

sociedade nacional”. 

(EF09HI07RS-2) Identificar o protagonismo de 

personalidades negras do período. 
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(EF09HI07RS-3) Compreender a questão indígena no 

âmbito da expansão das atividades econômicas em 

direção às regiões tradicionalmente ocupadas por 

povos indígenas, resultando em conflitos entre os 

povos indígenas e as frentes de expansão econômica 

extrativistas, 

mineradoras, pecuárias e agrícolas. 

Anarquismo e protagonismo 

feminino 

(EF09HI08) Identificar as transformações 

ocorridas no debate sobre as questões da 

diversidade no Brasil durante o século XX e 

compreender o significado das mudanças de 

abordagem em relação ao tema. 

(EF09HI08RS-1) Reconhecer que a ideia ou o conceito 

de diversidade sofreu mudanças durante o século XX. 

(EF09HI08RS-2) Compreender que somos uma nação 

multirracial e pluriétnica. 

(EF09HI08RS-3) Compreender a cultura brasileira e 

gaúcha em suas múltiplas dimensões, entendendo-as 

no pluralismo e nas especificidades. 

Anarquismo e protagonismo 

feminino 

(EF09HI09) Relacionar as conquistas de direitos 

políticos, sociais e civis à atuação de 

movimentos sociais. 

(EF09HI09RS-1) Entender que as conquistas de direitos 

políticos, sociais e civis são fruto da ação de 

movimentos sociais surgidos no final do século XIX, 

entre eles, o anarquismo e o anarcossindicalismo. 

(EF09HI09RS-2) Identificar, relacionar e analisar o 

anarquismo e a luta das mulheres por direitos. 

(EF09HI09RS-3) Relacionar as correntes ideológicas 

socialistas com a luta operária no Rio Grande do Sul do 

século XX. 

Totalitarismos e 

conflitos mundiais 

 

O mundo em conflito: a 

Primeira Guerra Mundial A 

questão da Palestina 

A Revolução Russa 

A crise capitalista de 1929 

(EF09HI10) Identificar e relacionar as dinâmicas 

do capitalismo e suas crises, os grandes 

conflitos mundiais e os conflitos vivenciados 

na Europa. 

(EF09HI10RS-1) Perceber que a evolução do 

capitalismo compreende crises cíclicas e que elas 

provocam transformações que atingem diversos 

países, acirram as disputas econômicas e as rivalidades 

políticas. 
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O mundo em conflito: a 

Primeira Guerra Mundial A 

questão da Palestina 

A Revolução Russa 

A crise capitalista de 1929 

(EF09HI11) Identificar as especificidades e os 

desdobramentos mundiais da Revolução Russa 

e seu significado histórico. 

(EF09HI11RS-1) Refletir sobre o impacto da Revolução 

Russa e seus efeitos no cenário mundial. 

(EF09HI11RS-2) Relacionar a Revolução Russa aos 

diferentes contextos que se difundiram os ideais 

comunistas na América, percebendo as peculiaridades 

no Brasil quanto à sua inserção, desenvolvimento e 

desdobramentos históricos. 

O mundo em conflito: a 

Primeira Guerra Mundial A 

questão da Palestina 

A Revolução Russa 

A crise capitalista de 1929 

(EF09HI12) Analisar a crise capitalista de 1929 

e seus desdobramentos em relação à 

economia global. 

(EF09HI12RS-1) Examinar a crise capitalista de 1929 e 

avaliar seus efeitos devastadores na economia mundial. 

(EF09HI12RS-2) Reconhecer o impacto da crise 

econômica estadunidense na economia do Brasil, 

em especial no contexto rio- grandense. 

A emergência do fascismo e do 

nazismo  

A Segunda Guerra Mundial 

Judeus e outras vítimas do 

holocausto 

(EF09HI13) Descrever e contextualizar os 

processos da emergência do fascismo e do 

nazismo, a consolidação dos estados 

totalitários e as práticas de extermínio (como o 

holocausto). 

(EF09HI13RS-1) Identificar os motivos que levaram ao 

surgimento do fascismo na Itália no contexto do pós-

guerra. 

(EF09HI13RS-2) Relacionar a teoria nazista da 

“superioridade alemã” e “pureza da raça ariana” às 

práticas de segregação, seguida pelo extermínio de 

judeus, de ciganos, de homossexuais e de outros 

grupos sociais. 

(EF09HI13RS-3) Compreender o processo histórico que 

levou à Segunda Guerra Mundial, 

observando a aliança inicial entre Alemanha e URSS. 

(EF09HI13RS-4) Analisar criticamente a ditadura de 

Stálin na URSS, comparando suas práticas 

totalitárias e de culto ao líder com outros totalitarismos 

do período. 

(EF09HI13RS-5) Conhecer e descrever os principais 

momentos da Segunda Guerra Mundial, 

observando a participação de cada uma das grandes 

nações. 
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(EF09HI13RS-6) Analisar a extensão dos danos 

causados pela Segunda Guerra Mundial, bem como o 

desfecho do conflito. 

(EF09HI13RS-7) Analisar a divisão dos países atingidos 

pela Guerra, após seu término, com o domínio 

imperialista da URSS e dos EUA. 

(EF09HI13RS-8) Conhecer o mundo Bipolar e o 

contexto da Guerra Fria. 

O colonialismo na África 

As guerras mundiais, a crise do 

colonialismo e o advento dos 

nacionalismos africanos e 

asiáticos 

(EF09HI14) Caracterizar e discutir as dinâmicas 

do colonialismo no continente africano e 

asiático e as lógicas de resistência das 

populações locais diante das questões 

internacionais. 

(EF09HI14RS-1) Compreender e debater sobre os 

fatores da expansão colonialista na África e na Ásia, e o 

papel dessas colônias no capitalismo 

internacional.  

(EF09HI14RS-2) Reconhecer o protagonismo das 

populações africanas que se opuseram ao 

colonialismo europeu, expressas nos movimentos da 

negritude e do pan-africanismo. 

(EF09HI14RS-3) Analisar o pensamento e os ideais 

desenvolvidos na África e na Ásia que se opunham à 

dominação colonialista no século XX. 

(EF09HI14RS-4) Discutir e caracterizar o processo de 

colonização em diferentes partes do mundo e suas 

implicações. 

A Organização das Nações 

Unidas (ONU) e a questão dos 

Direitos Humanos 

(EF09HI15) Discutir as motivações que levaram 

à criação da Organização das Nações Unidas 

(ONU) no contexto do pós-guerra e os 

propósitos dessa organização. 

(EF09HI15RS-1) Debater sobre o fato de que a 

Organização das Nações Unidas foi estruturada, ainda 

durante a Segunda Guerra Mundial, visando 

pôr fim aos conflitos entre nações, salvaguardar a paz e 

a segurança internacional. 

(EF09HI15RS-2) Conhecer os projetos e campanhas da 

ONU no Brasil implementados pelos seus diversos 

organismos ou agências 

(Unicef, FAO, Unesco e OMS), avaliando sua 

importância e seus efeitos. 
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A Organização das Nações 

Unidas (ONU) e a questão dos 

Direitos Humanos 

(EF09HI16) Relacionar a Carta dos Direitos 

Humanos ao processo de afirmação dos 

direitos fundamentais e de defesa da 

dignidade humana, valorizando as instituições 

voltadas para a defesa desses direitos e para a 

identificação dos agentes responsáveis por sua 

violação. 

(EF09HI16RS-1) Reconhecer a importância da Carta dos 

Direitos Humanos da ONU, de 1948, para assegurar os 

direitos inalienáveis que devem garantir a liberdade, a 

justiça e a paz mundial, bem como a Declaração das 

Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas 

de 2007. 

(EF09HI16RS-2) Observar a abrangência dos direitos 

humanos, que incluem o direito a não ser 

escravizado, de igualdade perante as leis, de livre 

expressão política e religiosa, de liberdade de 

pensamento, de participação política, bem como o 

direito ao lazer, à educação e à cultura, ao trabalho 

livre e remunerado etc. 

Modernização, 

ditadura civil-militar e 

redemocratização: o 

Brasil após 1946 

O Brasil da era JK e o ideal de 

uma nação moderna: a 

urbanização e seus 

desdobramentos em um país 

em transformação 

(EF09HI17) Identificar e analisar processos 

sociais, econômicos, culturais e políticos do 

Brasil a partir de 1946. 

(EF09HI17RS-1) Identificar os distintos eventos da 

história do Brasil que constituíram o período pós 

Segunda Guerra Mundial até a culminância do regime 

militar. 

(EF09HI17RS-2) Analisar o contexto histórico a partir de 

fontes documentais, tais como, jornais, 

rádio, televisão e revistas referentes aos 

desdobramentos que caracterizaram o Brasil pós 

EraVargas. 

(EF09HI17RS-3) Compreender a dinâmica das 

mudanças históricas do período pós Vargas no Rio 

Grande do Sul. 
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O Brasil da era JK e o ideal de 

uma nação moderna: a 

urbanização e seus 

desdobramentos em um país 

em transformação 

(EF09HI18) Descrever e analisar as relações 

entre as transformações urbanas e seus 

impactos na cultura brasileira entre 1946 e 

1964 e na produção das desigualdades 

regionais e sociais. 

(EF09HI18RS-1) Avaliar a urbanização acelerada do 

período 1946-1964, percebendo os distintos 

efeitos e desdobramentos na estrutura socioeconômica 

do Brasil, bem como no aspecto regional rio-

grandense. 

(EF09HI18RS-2) Identificar o aumento do êxodo rural, o 

surto industrial, em especial do setor 

automobilístico, novos padrões de consumo, novos 

meios de comunicação e demais modificações na vida 

urbana. 

Os anos 1960: revolução 

cultural? 

A ditadura civil-militar e os 

processos de resistência 

As questões indígena e negra e 

a ditadura 

(EF09HI19) Identificar e compreender o 

processo que resultou na ditadura civil-militar 

no Brasil e discutir a emergência de questões 

relacionadas à memória e à justiça sobre os 

casos de violação dos direitos humanos. 

(EF09HI19RS-1) Analisar os fatores históricos que 

constituíram o período do regime militar no Brasil no 

contexto do Rio Grande do Sul. 

(EF09HI19RS-2) Valorizar os direitos humanos como 

elemento fundamental para preservar a 

cidadania, representados pelos distintos movimentos e 

organizações sociais, reconhecendo na historicidade 

rio-grandense os 

elementos que preservem a autonomia, o respeito , a 

liberdade, a vida e a dignidade humana. 

Os anos 1960: revolução 

cultural? 

A ditadura civil-militar e os 

processos de resistência 

As questões indígena e negra e 

a ditadura 

(EF09HI20) Discutir os processos de resistência 

e as propostas de reorganização da sociedade 

brasileira durante a ditadura civil-militar. 

(EF09HI20RS-1) Identificar e compreender as 

estratégias utilizadas pela oposição do regime militar. 

(EF09HI20RS-2) Identificar as manifestações culturais 

da época (teatro, música, cinema, obras 

literárias). 

Os anos 1960: revolução 

cultural? 

A ditadura civil-militar e os 

processos de resistência 

(EF09HI21) Identificar e relacionar as 

demandas indígenas e quilombolas como 

forma de contestação ao modelo 

desenvolvimentista da ditadura. 

(EF09HI21RS-1) Analisar o contexto das populações 

quilombolas e indígenas no Rio Grande do Sul durante 

o período do regime militar. 
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As questões indígena e negra e 

a ditadura 

(EF09HI21RS-2) Conhecer as comunidades indígenas e 

quilombolas existentes no Rio Grande 

do Sul e o impacto histórico sobre a sua realidade 

contemporânea. 

(EF09HI21RS-3) Reconhecer, através dos eventos 

históricos, as tensões e disputas que impactaram 

comunidades quilombolas e indígenas no Rio Grande 

do Sul. 

 

O processo de 

redemocratização 

A Constituição de 1988 e a 

emancipação das cidadanias 

(analfabetos, indígenas, negros, 

jovens etc.) 

A história recente do Brasil: 

transformações políticas, 

econômicas, sociais e culturais 

de 1989 aos dias atuais 

Os protagonismos da 

sociedade civil e as alterações 

da sociedade brasileira 

A questão da violência contra 

populações marginalizadas 

O Brasil e suas relações 

internacionais na era da 

globalização 

(EF09HI22) Discutir o papel da mobilização da 

sociedade brasileira do final do período 

ditatorial até a Constituição de 1988. 

(EF09HI22RS-1) Reconhecer e debater o papel da 

sociedade civil pela democratização em 

manifestações estudantis, no enfrentamento à ordem 

política, na campanha pela anistia e pelas Diretas Já. 

(EF09HI22RS-2) Reconhecer que a sociedade não ficou 

passiva e que pressionou pela abertura política mesmo 

diante da tentativa de fechamento do regime pela 

“linha dura” militar. 

(EF09HI22RS-3) Pesquisar sobre os movimentos de 

resistência à ditadura militar no Rio Grande do Sul. 
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O processo de 

redemocratização 

A Constituição de 1988 e a 

emancipação das cidadanias 

(analfabetos, indígenas, negros, 

jovens etc.) 

A história recente do Brasil: 

transformações políticas, 

econômicas, sociais e culturais 

de 1989 aos dias atuais 

Os protagonismos da 

sociedade civil e as alterações 

da sociedade brasileira 

A questão da violência contra 

populações marginalizadas 

O Brasil e suas relações 

internacionais na era da 

globalização 

(EF09HI23) Identificar direitos civis, políticos e 

sociais expressos na Constituição de 1988 e 

relacioná-los à noção de cidadania e ao pacto 

da sociedade brasileira de combate a diversas 

formas de preconceito, como o racismo. 

(EF09HI23RS-1) Destacar os dispositivos legais da 

Constituição de 1988 que se referem aos direitos e 

garantias fundamentais: reconhecimento dos direitos 

individuais e sociais das mulheres, direito dos 

indígenas, direitos de greve para os trabalhadores, 

proteção ao meio ambiente, incorporação das leis 

trabalhistas como direitos 

essenciais, direitos sociais de saúde, educação, 

proteção à maternidade e à infância e assistência aos 

desamparados etc.. 

(EF09HI23RS-2) Discutir como a Constituição de 1988 

aborda as questões do preconceito racial e das 

demandas de comunidades tradicionais, indígenas e 

quilombolas.  

(EF09HI23RS-4) Compreender que a Constituição, ao 

incorporar leis, regimentos e estatutos, torna o que 

antes era serviço prestado por órgãos públicos em 

direitos sociais fundamentais. 

 

 

O processo de 

redemocratização 

A Constituição de 1988 e a 

emancipação das cidadanias 

(analfabetos, indígenas, negros, 

jovens etc.) 

A história recente do Brasil: 

transformações políticas, 

econômicas, sociais e culturais 

de 1989 aos dias atuais 

Os protagonismos da 

sociedade civil e as alterações 

(EF09HI24) Analisar as transformações 

políticas, econômicas, sociais e culturais de 

1989 aos dias atuais, identificando questões 

prioritárias para a promoção da cidadania e 

dos valores democráticos. 

(EF09HI24RS-1) Discutir as mudanças ocorridas no 

Brasil e no Rio Grande do Sul de 1989 aos dias 

atuais em setores diversos (política, economia, cultura, 

comunicação, sociedade etc.), identificando as que são 

prioritárias para a cidadania e para os valores 

democráticos. 

(EF09HI24RS-2) Identificar os avanços e os retrocessos 

na políticas, econômicas, sociais e culturais de 1989 aos 

dias atuais.  
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da sociedade brasileira 

A questão da violência contra 

populações marginalizadas 

O Brasil e suas relações 

internacionais na era da 

globalização 

O processo de 

redemocratização 

A Constituição de 1988 e a 

emancipação das cidadanias 

(analfabetos, indígenas, negros, 

jovens etc.) 

A história recente do Brasil: 

transformações políticas, 

econômicas, sociais e culturais 

de 1989 aos dias atuais 

Os protagonismos da 

sociedade civil e as alterações 

da sociedade brasileira 

A questão da violência contra 

populações marginalizadas 

O Brasil e suas relações 

internacionais na era da 

globalização 

(EF09HI25) Relacionar as transformações da 

sociedade brasileira aos protagonismos da 

sociedade civil após 1989. 

(EF09HI25RS-1) Reconhecer os diferentes agentes ou 

atores sociais que protagonizaram formas de 

associativismo na sociedade civil de 1989 aos dias 

atuais. 

O processo de 

redemocratização 

A Constituição de 1988 e a 

emancipação das cidadanias 

(analfabetos, indígenas, negros, 

jovens etc.) 

A história recente do Brasil: 

transformações políticas, 

(EF09HI26) Discutir e analisar as causas da 

violência contra populações marginalizadas 

(negros, indígenas, mulheres, homossexuais, 

camponeses, pobres etc.) com vistas à tomada 

de consciência e à construção de uma cultura 

de paz, empatia e respeito às pessoas. 

(EF09HI26RS-1) Compreender e debater sobre as 

causas da violência contra populações marginalizadas, 

desenvolvendo o reconhecimento das diferenças, o 

exercício da empatia, do 

respeito e da tolerância ao outro. 

(EF09HI26RS-2) Compreender o processo de mão de 

obra escravocrata e as suas consequências nas 

desigualdades raciais perceptíveis na atualidade. 
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econômicas, sociais e culturais 

de 1989 aos dias atuais 

Os protagonismos da 

sociedade civil e as alterações 

da sociedade brasileira 

A questão da violência contra 

populações marginalizadas 

O Brasil e suas relações 

internacionais na era da 

globalização 

O processo de 

redemocratização 

A Constituição de 1988 e a 

emancipação das cidadanias 

(analfabetos, indígenas, negros, 

jovens etc.) 

A história recente do Brasil: 

transformações políticas, 

econômicas, sociais e culturais 

de 1989 aos dias atuais 

Os protagonismos da 

sociedade civil e as alterações 

da sociedade brasileira 

A questão da violência contra 

populações marginalizadas 

O Brasil e suas relações 

internacionais na era da 

globalização 

(EF09HI27) Relacionar aspectos das mudanças 

econômicas, culturais e sociais ocorridas no 

Brasil a partir da década de 1990 ao papel do 

País no cenário internacional na era da 

globalização. 

(EF09HI27RS-1) Perceber as influências da globalização 

nas mudanças econômicas, culturais e sociais ocorridas 

no Brasil a partir da década de 1990 e compreender o 

papel do Brasil no cenário 

internacional. 

(EF09HI27RS-2) Identificar que acontecimentos e 

mudanças do Brasil nas últimas décadas devem ser 

compreendidos sob uma dimensão para além das 

questões internas porque envolvem relações e 

interesses internacionais cada vez mais estreitos. 
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A história recente 

 

A Guerra Fria: confrontos de 

dois modelos políticos 

A Revolução Chinesa e as 

tensões entre China e Rússia 

A Revolução Cubana e as 

tensões entre Estados Unidos 

da América e Cuba 

(EF09HI28) Identificar e analisar aspectos da 

Guerra Fria, seus principais conflitos e as 

tensões geopolíticas no interior dos blocos 

liderados por soviéticos e estadunidenses. 

(EF09HI28RS-1) Identificar os blocos da Guerra Fria e a 

participação das potências (EUA e URSS) nesse duelo 

ideológico. 

(EF09HI28RS-2) Analisar a guerra armamentista, a luta 

pela exploração espacial e a luta por zonas de 

influência como características do período da Guerra 

Fria. 

(EF09HI28RS-3) Compreender como as tensões da 

Guerra Fria refletiram no cenário político e cultural 

brasileiro da época. 

As experiências ditatoriais na 

América Latina 

(EF09HI29) Descrever e analisar as experiências 

ditatoriais na América Latina, seus 

procedimentos e vínculos com o poder, em 

nível nacional e internacional, e a atuação de 

movimentos de contestação às ditaduras. 

(EF09HI29RS-1) Compreender as ocorrências de 

ditaduras na América Latina no período da Guerra Fria.  

(EF09HI29RS-2) Reconhecer a ação dos diferentes 

agentes históricos no período correspondente aos 

regimes ditatoriais. 

(EF09HI29RS-3) Compor uma visão integrada e 

cronológica dos acontecimentos da Guerra Fria nos 

contextos da História do Brasil e do Mundo. 

As experiências ditatoriais na 

América Latina 

(EF09HI30) Comparar as características dos 

regimes ditatoriais latino-americanos, com 

especial atenção para a censura política, a 

opressão e o uso da força, bem como para as 

reformas econômicas e sociais e seus 

impactos. 

(EF09HI30RS-1) Comparar os regimes ditatoriais latino-

americanos naquilo que eles têm em comum (censura 

à imprensa, opressão e uso 

da força contra opositores) e no que se diferenciam, 

em especial na política econômica adotada. 

(EF09HI30RS-2) Identificar que os regimes políticos, 

mesmo os ditatoriais, têm diferenças que devem ser 

consideradas. 
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Os processos de 

descolonização na África e na 

Ásia 

(EF09HI31) Descrever e avaliar os processos de 

descolonização na África e na Ásia. 

(EF09HI31RS-1) Analisar e relatar as formas como 

países africanos e asiáticos se separaram de suas 

metrópoles após a Segunda Guerra Mundial. 

(EF09HI31RS-2) Refletir sobre o significado do termo 

“descolonização”, comumente usado pelos autores, e 

não o termo “independência” para se referir ao 

processo separatista das colônias 

africanas. 

(EF09HI31RS-3) Relacionar as guerras de 

independências africanas ao contexto da Guerra Fria e 

aos interesses internacionais na exploração dos 

recursos minerais e petrolíferos existentes no 

continente africano, avaliando o caso do Congo. 

(EF09HI31RS-4) Refletir sobre o regime segregacionista 

do apartheid, na África do Sul, e reconhecer o 

movimento liderado por Nelson 

Mandela. 

(EF09HI31RS-5) Refletir sobre as diferenças entre 

segregação, discriminação e preconceito racial. 

O fim da Guerra Fria e o 

processo de globalização 

Políticas econômicas na 

América Latina 

(EF09HI32) Analisar mudanças e permanências 

associadas ao processo de globalização, 

considerando os argumentos dos movimentos 

críticos às políticas globais. 

(EF09HI32RS-1) Identificar mudanças e permanências 

dentro do processo de globalização, iniciado nos anos 

1980, em que os mercados mundiais formam uma 

aldeia global. 

(EF09HI32RS-2) Analisar a conjuntura socioeconômica 

mundial quanto às perspectivas do mundo do trabalho, 

do desenvolvimento 

humano, do meio ambiente e da prosperidade. 

(EF09HI32RS-3) Reconhecer o novo cenário geopolítico 

de disputas de poder e hegemonia econômica global. 

(EF09HI32RS-4) Analisar a revolução tecnológica e a 

liberalização dos mercados. 
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O fim da Guerra Fria e o 

processo de globalização 

Políticas econômicas na 

América Latina 

(EF09HI33) Analisar as transformações nas 

relações políticas locais e globais geradas pelo 

desenvolvimento das tecnologias digitais de 

informação e comunicação. 

(EF09HI33RS-1) Identificar e avaliar o alcance dos 

avanços nas tecnologias de informação e comunicação 

(TIC’s), que, junto com os transportes, dinamizaram as 

transações 

internacionais, movimentando com rapidez grandes 

recursos financeiros e materiais. 

(EF09HI33RS-2) Analisar o comportamento das 

sociedades contemporâneas frente ao consumo, 

estimulado pelas inovações tecnológicas, percebendo 

o impacto ambiental e suas decorrências na 

organização das nações. 

O fim da Guerra Fria e o 

processo de globalização 

Políticas econômicas na 

América Latina 

(EF09HI34) Discutir as motivações da adoção 

de diferentes políticas econômicas na América 

Latina, assim como seus impactos sociais nos 

países da região. 

(EF09HI34RS-1) Compreender e debater o fato de que 

a adoção do neoliberalismo não seguiu a mesma lógica 

em toda América Latina, por conta de movimentos 

populares que se opuseram à abertura comercial, às 

privatizações e à flexibilização dos direitos trabalhistas.  

Os conflitos do século XXI e a 

questão do terrorismo 

Pluralidades e diversidades 

identitárias na atualidade 

As pautas dos povos indígenas 

no século XXI e suas formas de 

inserção no debate local, 

regional, nacional e 

internacional 

(EF09HI35) Analisar os aspectos relacionados 

ao fenômeno do terrorismo na 

contemporaneidade, incluindo os movimentos 

migratórios e os choques entre diferentes 

grupos e culturas. 

(EF09HI35RS-1) Identificar os movimentos terroristas 

mundiais, relacionando o aumento da violência em 

certas áreas do Globo como uma 

manifestação das mudanças geopolíticas regionais, 

surgimento de ideais de intolerância religiosa e 

manifestação de poder de grupos 

armados. 

(EF09HI35RS-2) Compreender e desvincular a religião 

muçulmana das ações terroristas, reconhecendo que o 

fundamentalismo não é parte unicamente do 

islamismo. 

(EF09HI35RS-3) Pesquisar e analisar as organizações 

fundamentalistas mais atuantes no século XXI, como o 

Taliban, a Al Qaeda, o ISIS, o Boko Haram e o Hamas, 

para identificar sua origem, objetivos e ações. 
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(EF09HI35RS-4) Identificar a relação entre essas 

organizações terroristas e o processo de globalização. 

(EF09HI35RS-5) Analisar criticamente como os grupos 

terroristas se fazem valer das redes sociais para 

difundir seus discursos de ódio e recrutar jovens para 

suas milícias. 

Os conflitos do século XXI e a 

questão do terrorismo 

Pluralidades e diversidades 

identitárias na atualidade 

As pautas dos povos indígenas 

no século XXI e suas formas de 

inserção no debate local, 

regional, nacional e 

internacional 

(EF09HI36) Identificar e discutir as diversidades 

identitárias e seus significados históricos no 

início do século XXI, combatendo qualquer 

forma de preconceito e violência. 

(EF09HI36RS-1) Reconhecer o pluralismo identitário 

existente nas distintas civilizações e os seus estratos 

sociais, considerando a importância do respeito a 

diversidade e a expressão cultural. 

(EF09HI36RS-2) Identificar e analisar na historicidade 

das sociedades a importância de preservar e garantir 

valores que promovam o 

desenvolvimento humano através das garantias 

estabelecidas pela Declaração dos Direitos Humanos. 

(EF09HI36RS-3) Valorizar a dignidade humana, 

respeitando as minorias étnicas, culturais e com 

deficiências. 
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LÍNGUA INGLESA 

1º ANO 

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO RCTO 

At school 

 Cumprimentar, apresentar-se e 

despedir-se 

 Identificar os vocabulários boys, 

girls 

 What is your name 

 My name is 

 I’m 

 Hi, bye-bye 

 Teacher, boys, girls 

Construção de laços afetivos e convívio social 

Estratégias de compreensão de textos orais 

Produção de textos orais, com a mediação do 

professor 

Compreensão geral: skimming 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto 

Partilha de leitura, com mediação do professor 

Construção de repertório lexical 

Pronúncia 

Estrutura afirmativa 

Estrutura interrogativa 

Construção do conhecimento 

 

(EF01LITO01) Interagir em atividades de caráter 

lúdico-pedagógico 

(EF01LITO02)Identificar palavras-chave em 

canções e rimas 

(EF01LITO03) Estabelecer palavras-chave em 

textos orais simples 

(EF01LITO04) Estabelecer relação áudio-

imagem 

(EF01LITO05) Identificar objetos ou imagens 

(EF01LITO06) Descrever objetos ou imagens 

(EF01LITO07) Falar sobre si e sua família 

(EF01LITO08) Identificar o termo ou assunto 

abordado por uma imagem ou uma sequência 

de imagens 

(EF01LITO09) Reconhecer a imagem como texto 

e observar seus elementos e composição 

(EF01LITO10) Interessar-se pelo texto lido, 

compartilhando suas ideias sobre o que o texto 

informa/ comunica 

(EF01LITO11) Construir repertório relativo a 

temas sociais e culturais 

(EF01LITO12) Reproduzir palavras isoladas e 

frases simples 

(EF01LITO13) Identificar padrões de estrutura 

sintática 
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(EF01LITO14) Acessar informações de caráter 

social e cultural em língua inglesa 

My family 

 Cumprimentar-se e despedir-se 

 Apresentar pessoas 

 Identificar membros da família 

 How are you? I’m fine, thank you 

 Who’s this? This is my... 

 Father, mother, brother, sister 

 Goodbye 

 Hello, thank you 

 

Construção de laços afetivos e convívio social 

Estratégias de compreensão de textos orais 

Produção de textos orais, com a mediação do 

professor 

Compreensão geral: skimming 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto 

Partilha de leitura, com mediação do professor 

Construção de repertório lexical 

Pronúncia 

Estrutura afirmativa 

Estrutura interrogativa 

Construção do conhecimento 

 

(EF01LITO15) Interagir em atividades de caráter 

lúdico-pedagógico 

(EF01LITO16) Coletar e apresentar informações, 

perguntando e respondendo sobre temas 

familiares. 

(EF01LITO17) Identificar palavras-chave em 

canções e rimas 

(EF01LITO18) Estabelecer palavras-chave em 

textos orais simples 

(EF01LITO19) Estabelecer relação áudio-

imagem 

(EF01LITO20) Identificar objetos ou imagens 

(EF01LITO21) Identificar o termo ou assunto 

abordado por uma imagem ou uma sequência 

de imagens 

(EF01LITO22) Reconhecer a imagem como texto 

e observar seus elementos e composição 

(EF01LITO23) Identificar imagens relacionadas a 

um campo semântico 

(EF01LITO24) Interessar-se pelo texto lido, 

compartilhando suas ideias sobre o que o texto 

informa/ comunica 

(EF01LITO25) Construir repertório relativo a 

temas sociais e culturais 

(EF01LITO26) Reproduzir palavras isoladas e 

frases simples 

(EF01LITO27) Identificar padrões de estrutura 

sintática 

(EF01LITO28) Ampliar o universo linguístico e 

cultural por intermédio da língua inglesa. 
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Hector’s schoolbag/ Break Time 

 Identificar frutas e relacioná-las 

as quantidades 

 Expressar preferências 

 Is it...? yes, it is; no 

 How many...? 

 My favorite...is 

 Apple(s), banana(s); orange(s); 

pineapple(s); mango(s); pear(s) 

 Numbers (1-5) 

Estrutura afirmativa 

Estrutura interrogativa 

Construção do conhecimento 

Construção de laços afetivos e convívio social 

Estratégias de compreensão de textos orais 

Produção de textos orais, com a mediação do 

professor 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto 

Compreensão geral: skimming 

Partilha de leitura, com mediação do professor 

Construção de repertório lexical 

Pronúncia 

 

(EF01LITO29) Identificar padrões de estrutura 

sintática 

(EF01LITO30) Acessar informações de caráter 

social e cultural em língua inglesa 

(EF01LITO31) Interagir em atividades de caráter 

lúdico-pedagógico 

(EF01LITO32) Coletar e apresentar informações, 

perguntando e respondendo sobre temas 

familiares. 

(EF01LITO33) Identificar o assunto ou 

informação principal em textos orais simples 

(EF01LITO34) Identificar palavras-chave em 

canções e rimas 

(EF01LITO35) Estabelecer palavras-chave em 

textos orais simples 

(EF01LITO36) Estabelecer relação áudio-

imagem 

(EF01LITO37) Identificar objetos ou imagens 

(EF01LITO38) Descrever objetos ou imagens 

(EF01LITO39) Reconhecer a imagem como texto 

e observar seus elementos e composição 

(EF01LITO40) Formular hipóteses sobre o 

desenrolar de fatos em uma sequência de 

imagens 

(EF01LITO41) Identificar o termo ou assunto 

abordado por uma imagem ou uma sequência 

de imagens 

(EF01LITO42) Interessar-se pelo texto lido, 

compartilhando suas ideias sobre o que o texto 

informa/ comunica 

(EF01LITO43) Construir repertório a temas 

familiares 
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(EF01LITO44) Construir repertório relativo a 

temas sociais e culturais 

(EF01LITO45) Reproduzir palavras isoladas e 

frases simples 

(EF01LITO46) Identificar padrões de estrutura 

sintática 

(EF01LITO47) Acessar informações de caráter 

social e cultural em língua inglesa 

My pet 

 Identificar animais domésticos 

relacionando-os às cores 

 This is my... 

 Is it a...? it’s (a)... 

 What color is it? It’s... 

 Dog, cat, fish, hamster, rabbit, 

bird 

 White, black, gray 

 

Construção de repertório lexical 

Pronúncia 

Estrutura afirmativa 

Estrutura interrogativa 

Construção do conhecimento 

 

(EF01LITO48) Construir repertório a temas 

familiares 

(EF01LITO49) Construir repertório relativo a 

temas sociais e culturais 

(EF01LITO50) Reproduzir palavras isoladas e 

frases simples 

(EF01LITO51) Identificar padrões de estrutura 

sintática 

(EF01LITO52) Identificar padrões de estrutura 

sintática 

(EF01LITO53) Ampliar o universo linguístico e 

cultural por intermédio da língua inglesa. 

(EF01LITO54) Acessar informações de caráter 

social e cultural em língua inglesa 

At the sea exhibition 

 Identificar animais marinhos 

relacionando-os às cores 

 Identificar as formas geométricas 

associando-as às cores e à 

quantidade 

 What color is it? It’s... 

 Look at the/this... 

 Whale, dolphin, octopus, fish, 

starfish, seahorse, shark 

Construção de laços afetivos e convívio social 

Estratégias de compreensão de textos orais 

Produção de textos orais, com a mediação do 

professor 

Compreensão geral: skimming 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto 

Partilha de leitura, com mediação do professor 

 

(EF01LITO55) Interagir em situações de 

intercâmbio oral simples 

(EF01LITO56) Interagir em atividades de caráter 

lúdico-pedagógico 

(EF01LITO57) Coletar e apresentar informações, 

perguntando e respondendo sobre temas 

familiares. 

(EF01LITO58) Identificar o assunto ou 

informação principal em textos orais simples 



 

 

 

 

 

442 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

 Circle, rectangle, square, triangle, 

star 

(EF01LITO59) Identificar palavras-chave em 

canções e rimas 

(EF01LITO60) Estabelecer palavras-chave em 

textos orais simples 

(EF01LITO61) Estabelecer relação áudio-

imagem 

(EF01LITO62) Identificar objetos ou imagens 

(EF01LITO63) Descrever objetos ou imagens 

(EF01LITO64) Identificar o termo ou assunto 

abordado por uma imagem ou uma sequência 

de imagens 

(EF01LITO65) Reconhecer a imagem como texto 

e observar seus elementos e composição 

(EF01LITO66) Formular hipóteses sobre o 

desenrolar de fatos em uma sequência de 

imagens 

(EF01LITO67) Fazer interferências quanto ao 

significado de uma imagem ou de uma 

sequência de imagens 

(EF01LITO68) Interessar-se pelo texto lido, 

compartilhando suas ideias sobre o que o texto 

informa/ comunica 

Toys 

 Identificar brinquedos 

relacionando-os ás quantidades 

 Expressar preferências 

 Empregar cumprimentos 

relacionando-os ao período do 

dia 

 What´s your favorite...?/ My 

favorite... 

 I like… 

Construção de laços afetivos e convívio social 

Estratégias de compreensão de textos orais 

Produção de textos orais, com a mediação do 

professor 

Compreensão geral: skimming 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto 

Partilha de leitura, com mediação do professor 

Construção de repertório lexical 

Pronúncia 

Estrutura afirmativa 

(EF01LITO69) Interagir em situações de 

intercâmbio oral simples 

(EF01LITO70) Coletar e apresentar informações, 

perguntando e respondendo sobre temas 

familiares. 

(EF01LITO71) Identificar o assunto ou 

informação principal em textos orais simples 

(EF01LITO72) Identificar palavras-chave em 

canções e rimas 
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 How many…? 

 Ball, toy,car,teddy,bear,toy 

plane,doll,robot 

 Big,beautiful 

 Numbers (6-10) 

 Good morning 

Estrutura interrogativa 

Construção do conhecimento 

(EF01LITO73) Estabelecer palavras-chave em 

textos orais simples 

(EF01LITO74) Estabelecer relação áudio-

imagem 

(EF01LITO75) Identificar objetos ou imagens 

(EF01LITO76) Descrever objetos ou imagens 

(EF01LITO77) Identificar o termo ou assunto 

abordado por uma imagem ou uma sequência 

de imagens 

(EF01LITO78) Reconhecer a imagem como texto 

e observar seus elementos e composição 

(EF01LITO79) Identificar imagens relacionadas a 

um campo semântico 

(EF01LITO80) Interessar-se pelo texto lido, 

compartilhando suas ideias sobre o que o texto 

informa/ comunica 

(EF01LITO81) Construir repertório relativo a 

temas familiares 

(EF01LITO82) Construir repertório relacionado a 

temas sociais e culturais 

(EF01LITO83) Reconhecer aspectos do 

inventário sonoro da língua inglesa 

(EF01LITO84) Reconhecer stress em palavras 

(EF01LITO85) Reconhecer entonação em frases 

(EF01LITO86) Reproduzir palavras isoladas e 

frases simples 

(EF01LITO87) Identificar padrões de estrutura 

sintática 

(EF01LITO88) Identificar padrões de 

organização lexical em grupos semânticos 

(EF01LITO89) Acessar informações de caráter 

social e cultural em língua inglesa 
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Let´s play 

 Identificar jogos infantis e partes 

do corpo 

 Compreender alguns comandos 

 Let´s… 

 Stamp your feet,flap your 

arms,clap your hands,stretch 

your legs,touch your toes 

 Foot,feet,arm,hand,leg,toe 

 

Construção de laços afetivos e convívio social 

Estratégias de compreensão de textos orais 

Produção de textos orais, com a mediação do 

professor 

Compreensão geral: skimming 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto 

Partilha de leitura, com mediação do professor 

Construção de repertório lexical 

Pronúncia 

Imperativo 

Construção de conhecimento 

 

(EF01LITO90) Interagir em situações de 

intercâmbio oral simples 

(EF01LITO91) Interagir em atividades de caráter 

lúdico-pedagógico 

(EF01LITO92) Usar linguagem corporal em 

atividades de caráter lúdico pedagógico 

(EF01LITO93) Identificar o assunto ou 

informação principal em textos orais simples 

(EF01LITO94) Identificar palavras-chave em 

canções e rimas 

(EF01LITO95) Estabelecer palavras-chave em 

textos orais simples 

(EF01LITO96) Estabelecer relação áudio-

imagem 

(EF01LITO97) Identificar objetos ou imagens 

(EF01LITO98) Descrever objetos ou imagens 

(EF01LITO99) Identificar o termo ou assunto 

abordado por uma imagem ou uma sequência 

de imagens 

(EF01LITO100) Reconhecer a imagem como 

texto e observar seus elementos e composição 

(EF01LITO101) Identificar imagens relacionadas 

a um campo semântico 

(EF01LITO102) Interessar-se pelo texto lido, 

compartilhando suas ideias sobre o que o texto 

informa/ comunica 

(EF01LITO103) Construir repertório relativo a 

temas familiares 

(EF01LITO104) Construir repertório relacionado 

a temas sociais e culturais 

(EF01LITO105) Reproduzir palavras isoladas e 

frases simples 
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(EF01LITO106) Identificar padrões de estrutura 

sintática 

(EF01LITO107) Identificar padrões de 

organização lexical em grupos semânticos 

(EF01LITO108) Acessar informações de caráter 

social e cultural em língua inglesa 
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 A new friend 

 Cumprimentar, apresentar-se 

 Identificar quantidades (1-10) 

 What is your name 

 My name is 

 I’m 

 This is... 

 How are you?  

 I´m fine 

 Good morning, hello 

 Numbers (1-10) 

Construção de laços afetivos e convívio 

social 

Estratégias de compreensão de textos orais 

Produção de textos orais, com a mediação 

do professor 

Compreensão geral: skimming 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto 

Construção de repertório e autonomia 

leitora 

Partilha de leitura, com mediação do 

professor 

Construção de repertório lexical 

Pronúncia 

Pronomes 

Verbo be 

Construção do conhecimento 

Países que têm a língua inglesa como língua 

materna e/ou oficial 

 

(EF02LITO01) Interagir em situações de intercâmbio 

oral simples 

(EF02LITO02) Identificar o assunto ou informação 

principal em textos orais simples 

(EF02LITO03) Identificar palavras-chave em textos 

orais simples 

(EF02LITO04) Discriminar diferentes locutores em 

textos orais 

(EF02LITO05) Identificar temática em canções e rimas 

(EF02LITO06) Identificar palavras-chave em canções e 

rimas 

(EF02LITO07) Estabelecer relação áudio-imagem 

(EF02LITO08) Identificar objetos ou imagens 

(EF02LITO09) Descrever objetos e imagens 

(EF02LITO10) Praticar canções e rimas. 

(EF02LITO11) Usar linguagem corporal como suporte 

á produção oral. 

(EF02LITO12) Identificar o termo ou assunto abordado 

por um texto e imagem 

(EF02LITO13) Utilizar a imagem como suporte á 

compreensão textual 

(EF02LITO14) Formular hipóteses sobre o desenrolar 

de fatos em uma sequência textual. 

LÍNGUA INGLESA 

 

2º ANO 

 

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO TORRES 
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(EF02LITO15) Fazer inferências quanto ao significado 

de uma imagem e de um texto 

(EF02LITO16) Relacionar palavras a um campo 

semântico 

(EF02LITO17) Interessar-se pelo texto lido, 

compartilhando sua ideias sobre o que o texto 

informa/comunica. 

(EF02LITO18) Construir repertório relativo a temas 

familiares 

(EF02LITO19) Construir repertório relacionado a temas 

sociais e culturais 

(EF02LITO20) Reconhecer stress em palavras 

(EF02LITO21) Reconhecer entonação em frases 

(EF02LITO22) Reproduzir palavras isoladas e frases 

simples 

(EF02LITO23) Identificar pronomes interrogativos 

(EF02LITO24) Empregar pronomes interrogativos para 

coletar informações específicas. 

(EF02LITO25) Empregar estruturas interrogativas no 

presente simples para verificar informações 

(EF02LITO26) Acessar informações de caráter social e 

cultural em língua inglesa 

(EF02LITO27) Reconhecer distintas manifestações 

culturais 

(EF02LITO28) Reconhecer o alcance da língua inglesa 

no mundo: como língua materna e/ou oficial 

This is my family 

 Cumprimentar e apresentar as 

pessoas 

 Identificar membros da família e 

animais de estimação 

 Nice to meet you, [too] 

Construção de laços afetivos e convívio 

social 

Estratégias de compreensão de textos orais 

Produção de textos orais, com a mediação 

do professor 

Compreensão geral: skimming 

(EF02LITO29) Interagir em situações de intercâmbio 

oral simples 

(EF02LITO30) Interagir em atividades de caráter 

lúdico- pedagógico 

(EF02LITO31) Coletar e apresentar informações, 

perguntando e respondendo sobre temas familiares 
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 Who’s this? This is my... 

 Let´s meet... 

 Mom,dad,brother,sister,grandpa, 

grandma 

 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto 

Partilha de leitura, com mediação do 

professor 

Construção de repertório lexical 

Escrita de vocábulos 

Construção de repertório lexical 

Pronúncia 

Pronomes 

Construção do conhecimento 

 

(EF02LITO32) Identificar o assunto ou informação 

principal em textos orais simples 

(EF02LITO33) Discriminar diferentes locutores em 

textos orais. 

(EF02LITO34) Estabelecer relação áudio-imagem 

(EF02LITO35) Falar sobre si, sua família e outras 

pessoas 

(EF02LITO36) Identificar o termo ou assunto abordado 

por um texto e imagem 

(EF02LITO37) Utilizar a imagem como suporte á 

compreensão textual 

(EF02LITO38) Formular hipóteses sobre o desenrolar 

de fatos em uma sequência textual 

(EF02LITO39) Fazer inferências quanto ao significado 

de uma imagem e de um texto 

(EF02LITO40) Relacionar palavras a um campo 

semântico 

(EF02LITO41) Interessar-se pelo texto lido, 

compartilhando suas ideias sobre o que o texto 

informa/comunica 

(EF02LITO42) Legendar imagens 

(EF02LITO43) Escrever palavras e frases simples 

(EF02LITO44) Identificar e escrever vocábulos em 

atividades lúdicas 

(EF02LITO45) Construir repertório relativo a temas 

familiares 

(EF02LITO46) Construir repertório relativo a adjetivos 

(EF02LITO47) Reconhecer stress em palavras. 

(EF02LITO48) Reproduzir palavras isoladas e frases 

simples 

(EF02LITO49) Utilizar corretamente pronomes 

demonstrativos 
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(EF02LITO50) Identificar pronomes interrogativos 

(EF02LITO51) Ampliar o universo linguístico e cultural 

por intermédio da língua inglesa 

Cooking Class 

 Identificar as partes do rosto e da 

cabeça 

 Identificar algumas formas 

geométricas relacionando-as ás 

cores 

 It´s 

 This is a/an… 

 Eyes,mouth,nose,hair,ears 

 Brown, pink,purple,orange 

 Circle,star,rectangle,square, 

triangle 

 

 

Construção de laços afetivos e convívio 

social. 

Estratégias de compreensão de textos orais 

Produção de textos orais,com a mediação do 

professor 

Compreensão geral: skimming 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto 

Construção de repertório lexical e autonomia 

leitora 

Partilha de leitura, com mediação do 

Construção de repertório lexical 

Pronúncia 

Pronomes 

Construção do conhecimento 

 

(EF02LITO52) Interagir em atividades de caráter 

lúdico-pedagógico 

(EF02LITO53) Usar linguagem corporal em atividades 

de caráter lúdico-pedagógico 

(EF02LITO54) Identificar o assunto ou informação 

principal em textos orais simples 

(EF02LITO55) Identificar palavras-chave em textos 

orais simples 

(EF02LITO56) Discriminar diferentes locutores em 

textos orais 

(EF02LITO57) Identificar temática em canções e rimas 

(EF02LITO58) Identificar palavras-chave em canções e 

rimas 

(EF02LITO59) Estabelecer relação entre áudio e 

imagem 

(EF02LITO60) Identificar objetos ou imagens 

(EF02LITO61) Descrever objetos ou imagens 

(EF02LITO62) Praticar canções e rimas 

(EF02LITO63) Usar linguagem corporal como suporte 

á produção oral. 

(EF02LITO64) Identificar o termo ou assunto abordado 

por um texto e imagem. 

(EF02LITO65) Utilizar a imagem como suporte á 

compreensão textual 

(EF02LITO66) Formular hipóteses sobre o desenrolar 

de fatos em uma sequência textual 

(EF02LITO67) Fazer inferências quanto ao significado 

de uma imagem e de um texto 
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(EF02LITO68) Relacionar palavras a um campo 

semântico 

(EF02LITO69) Interessar-se pelo texto lido, 

compartilhando suas ideias sobre o que o texto 

informa/comunica. 

(EF02LITO70) Legendar imagens 

(EF02LITO71) Escrever palavras e frases simples 

(EF02LITO72) Identificar e escrever vocábulos em 

atividades lúdicas 

(EF02LITO73) Construir repertório relativo a temas 

familiares 

(EF02LITO74) Construir repertório relacionado a temas 

sociais e culturais. 

(EF02LITO75) Reconhecer aspectos do inventário 

sonoro da língua inglesa 

(EF02LITO76) Utilizar corretamente pronomes 

demonstrativos 

(EF02LITO77) Ampliar o universo linguístico e cultural 

por intermédio da língua inglesa 

(EF02LITO78) Acessar informações de caráter social e 

cultural em língua inglesa 

(EF02LITO79) Reconhecer distintas manifestações 

culturais 

School Trip: Animal Farm 

 Identificar animais da fazenda 

 Is it... or...? 

 It´s... 

 This is a/na 

 Cow, 

horse,duck,chicken,pig,sheep. 

 Good afternoon 

Construção de laços afetivos e convívio 

social 

Estratégias de compreensão de textos orais 

Produção de textos orais, com a mediação 

do professor 

Compreensão geral: skimming 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto 

Construção de repertório lexical e autonomia 

leitora 

(EF02LITO80) Interagir em situações de intercâmbio 

oral simples 

(EF02LITO81) Interagir em atividades de caráter 

lúdico- pedagógico 

(EF02LITO82) Identificar o assunto ou informação 

principal em textos orais simples. 

(EF02LITO83) Identificar palavras-chave em textos 

orais simples 
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Partilha de leitura,com mediação do 

professor 

Escrita de vocábulos 

(EF02LITO84) Discriminar diferentes locutores em 

textos orais 

(EF02LITO85) Identificar temática em canções e rimas 

(EF02LITO86) Identificar palavras-chave em canções e 

rimas 

(EF02LITO87) Descrever objetos ou imagens 

(EF02LITO88) Praticar canções e rimas 

(EF02LITO89) Usar linguagem corporal como suporte 

á produção oral 

(EF02LITO90) Identificar o termo ou assunto abordado 

por um texto e imagem 

(EF02LITO91) Utilizar a imagem como suporte á 

compreensão textual 

(EF02LITO92) Fazer inferências quanto ao significado 

de uma imagem e de um texto 

(EF02LITO93) Relacionar palavras a um campo 

semântico 

(EF02LITO94) Interessar-se pelo texto lido, 

compartilhando suas ideias sobre o que o texto 

informa/comunica 

(EF02LITO95) Legendar imagens 

(EF02LITO96 Escrever palavras e frases simples 

(EF02LITO97) Identificar e escrever vocábulos em 

atividades lúdicas 

A picnic 

 Identificar alimentos e bebidas 

 Expressar preferências e gostos 

 What´s this? It´s… 

 Is it…? Yes,it is /No, it isn´t 

 Ham and cheese 

sandwich,carrot,fruit salad,carrot 

cake,orange juice,grape juice 

Construção de laços afetivos e convívio 

social 

Estratégias de compreensão de textos orais 

Produção de textos orais, com a mediação 

do professor 

Compreensão geral: skimming 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto 

(EF02LITO98) Interagir em situações de intercâmbio 

oral simples 

(EF02LITO99) Interagir em atividades de caráter 

lúdico-pedagógico 

(EF02LITO100) Usar linguagem corporal em atividades 

de caráter lúdico-pedagógico 

(EF02LITO101) Identificar o assunto ou informação 

principal em textos orais simples 
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 Construção de repertório lexical e autonomia 

leitora 

Partilha de leitura, com mediação do 

professor 

 

(EF02LITO102) Identificar palavras-chave em canções 

e rimas 

(EF02LITO103) Discriminar diferentes locutores em 

textos orais 

(EF02LITO104) Identificar temática em canções e rimas 

(EF02LITO105) Identificar palavras-chave em canções 

e rimas 

(EF02LITO106) Identificar objetos ou imagens 

(EF02LITO107) Praticar canções e rimas 

(EF02LITO108) Usar linguagem corporal como suporte 

á produção oral 

(EF02LITO109) Identificar o termo ou assunto 

abordado por um texto e imagem 

(EF02LITO110) Utilizar a imagem como suporte á 

compreensão textual 

(EF02LITO111) Formular hipóteses sobre o desenrolar 

de fatos em uma sequência textual 

(EF02LITO112) Fazer inferências quanto ao significado 

de uma imagem e de um texto 

(EF02LITO113) Relacionar palavras a um campo 

semântico 

(EF02LITO114) Interessar-se pelo texto 

lido,compartilhando suas ideias sobre o texto o que o 

texto informa/comunica 

Move your body 

 Identificar partes do corpo 

 Identificar os números (11-15) 

 Compreender comandos 

 Move your… up and down/ all 

around  

 Shake your... 

 Wiggle your... 

Construção de laços afetivos e convívio 

social 

Estratégias de compreensão de textos orais 

Produção de textos orais, com a mediação 

do professor 

Compreensão geral: skimming 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto 

(EF02LITO115) Interagir em situações de intercâmbio 

oral simples 

(EF02LITO116) Interagir em atividades de caráter 

lúdico- pedagógico 

(EF02LITO117) Usar linguagem corporal em atividades 

de caráter lúdico- pedagógico 

(EF02LITO118) Identificar o assunto ou informação 

principal em textos orais simples 
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 Pat your  

 Touch your.. 

 Had,arm,hand,finger,knee,toe 

 Numbers( 

eleven,twelve,thrirteen,fourteen, 

fifteen 

 

Partilha de leitura, com mediação do 

professor 

Construção de repertório lexical 

 

(EF02LITO119) Identificar palavras-chaves em textos 

orais simples 

(EF02LITO120) Discriminar diferentes locutores em 

textos orais 

(EF02LITO121) Identificar temática em canções e rimas 

(EF02LITO122) Identificar palavras-chave em canções 

e rimas 

(EF02LITO123) Identificar objetos ou imagens 

(EF02LITO124) Descrever objetos ou imagens 

(EF02LITO125) Praticar canções e rimas 

(EF02LITO126) Usar linguagem corporal como suporte 

á produção oral 

(EF02LITO127) Identificar  termo ou assunto abordado 

por um texto e imagem 

(EF02LITO128) Utilizar a imagem como suporte á 

compreensão textual 

(EF02LITO129) Formular hipóteses sobre o desenrolar 

de fatos em uma sequência textual 

(EF02LITO130) Fazer inferências quanto ao significado 

de uma imagem e de um texto 

(EF02LITO131) Relacionar palavras a um campo 

semântico 

(EF02LITO132) Interessar-se pelo texto lido, 

compartilhando suas ideias sobre o que o texto 

informa/comunica 

In the city 

 Identificar lugares na cidade e 

alguns sinais de trânsito 

 Where is...? It´s... 

 Supermarket,drugstore,bank, 

Bakery,school,hospital 

 Here,over there 

Construção de laços afetivos e convívio 

social 

Estratégias de compreensão de textos orais 

Produção de textos orais com a mediação do 

professor 

Compreensão geral: skimming 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto 

(EF02LITO133) Interagir em situações de intercâmbio 

oral simples 

(EF02LITO134) Interagir em atividades de caráter 

lúdico- pedagógico 

(EF02LITO135) Identificar temática em canções e rimas 

(EF02LITO136) Identificar palavras-chave em canções 

e rimas 
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 Traffic,light,crosswalk,sidewalk 

 

 

Construção de repertório lexical e autonomia 

leitora 

Partilha de leitura com mediação do 

professor. 

 

(EF02LITO137) Identificar objetos ou imagens 

(EF02LITO138) Descrever objetos ou imagens 

(EF02LITO139) Praticar canções e rimas 

(EF02LITO140) Identificar o termo ou assunto 

abordado por um texto e imagem 

(EF02LITO141) Utilizar a imagem como suporte à 

compreensão textual 

(EF02LITO142) Formular hipóteses sobre o desenrolar 

de fatos em uma sequência textual 

(EF02LITO143) Fazer inferências quanto ao significado 

de uma imagem e de um texto 

(EF02LITO144) Relacionar palavras a um campo 

semântico 

(EF02LITO145) Interessar-se pelo texto lido, 

compartilhando suas ideias sobre o que o texto 

informa/comunica. 

 My house 

 Identificar os cômodos da casa 

 Identificar localização por meio 

de preposições 

 This is my/the… 

 Is […] under/in/on […]? 

 Bedroom, kitchen,living 

room,bathroom 

 Sofa,tree house,kitchen table 

 

Construção de laços afetivos e convívio 

social 

Estratégias de compreensão de textos orais 

Produção de textos orais com mediação do 

professor 

 

 

(EF02LITO146) Interagir em situações de intercâmbio 

oral simples 

(EF02LITO147) Interagir em atividades de caráter 

lúdico-pedagógico 

(EF02LITO148) Coletar e apresentar informações, 

perguntando e respondendo sobre temas familiares 

(EF02LITO149) Identificar o assunto ou a informação 

principal em textos orais simples 

(EF02LITO150) Identificar palavras-chave em textos 

orais simples 

(EF02LITO151) Discriminar diferentes locutores em 

textos orais 

(EF02LITO152) Estabelecer relação entre áudio e 

imagem 

(EF02LITO153) Identificar objetos ou imagens 

(EF02LITO154) Descrever objetos ou imagens 
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(EF02LITO155) Falar sobre temas familiares ( escola, 

rotina diária e outros). 
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 Vivian’s birthday 

 Números 1 a 10 

 Questionário para confirmar 

informações pessoais 

 Perguntar e responder sobre a 

idade 

 Are you Kendra? Yes, I am/ No, I 

am not 

 How old are you? I’m six 

 Are you five? Yes, I am/ No, I am 

not 

 Who’s this? Mike 

 

Construção de laços afetivos e convívio 

social 

Estratégias de compreensão de textos 

orais 

Produção de textos orais, com a 

mediação do professor 

Compreensão geral: skimming 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto 

Partilha de leitura, com mediação do 

professor 

Utilizar estruturas gramaticais na fala e 

escrita 

Perguntar e responder a idade 

Conhecer vocabulário sobre aniversário 

Pronunciar palavras adequadamente no 

uso da fala 

Conseguir dialogar frases simples 

 

(EF03LITO01) Interagir em situações de intercâmbio oral 

simples 

(EF03LITO02) Interagir em atividades de caráter lúdico-

pedagógico 

(EF03LITO03) Coletar e apresentar informações, 

perguntando e respondendo sobre temas familiares. 

(EF03LITO04) Identificar o assunto ou informação 

principal em textos orais simples 

(EF03LITO05) Identificar palavras-chave em canções e 

rimas 

(EF03LITO06) Estabelecer palavras-chave em textos orais 

simples 

(EF03LITO07) Estabelecer relação áudio-imagem 

(EF03LITO08) Identificar objetos ou imagens 

(EF03LITO09) Descrever objetos ou imagens 

(EF03LITO10) Identificar o termo ou assunto abordado 

por uma imagem ou uma sequência de imagens 

(EF03LITO11) Reconhecer a imagem como texto e 

observar seus elementos e composição 

(EF03LITO12) Formular hipóteses sobre o desenrolar de 

fatos em uma sequência de imagens 

(EF03LITO13) Fazer interferências quanto ao significado 

de uma imagem ou de uma sequência de imagens 

 

3º ANO 

 

LÍNGUA INGLESA 

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO TORRES 
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(EF03LITO14) Interessar-se pelo texto lido, 

compartilhando suas ideias sobre o que o texto informa/ 

comunica 

 Family picnic 

 Identificação dos membros da 

família 

 Expressões que se referem a 

sentimentos e sensações 

 This is my Family 

 My mother 

 Who’s this? Monicas’s 

grandfather 

 Point to 

 Show Jane’s grandmother 

 Are you hungry? Yes, I am/ No, i 

am not 

 Who’s thirsty? Ted 

 Mother, father, brother, sister, 

grandmother, grandfather 

 Sad, hungry, tired, happy, thirsty 

Construção de laços afetivos e convívio 

social 

Estratégias de compreensão de textos 

orais 

Produção de textos orais, com a 

mediação do professor 

Compreensão geral: skimming 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto 

Partilha de leitura, com mediação do 

professor 

Utilizar estruturas gramaticais na fala e 

escrita 

Pronunciar palavras adequadamente no 

uso da fala 

Conseguir dialogar com o uso de frases 

simples 

Identificar membros da família 

Apresentar sua família a turma 

Entender expressões sobre sentimentos e 

emoções 

Ouvir áudios e entender o contexto das 

falas 

Ouvir e praticar vocabulário 

Realizar atividades que ajudam no 

aperfeiçoamento dos números de 

palavras 

 

(EF03LITO15) Interagir em situações de intercâmbio oral 

simples 

(EF03LITO16) Interagir em atividades de caráter lúdico-

pedagógico 

(EF03LITO17) Coletar e apresentar informações, 

perguntando e respondendo sobre temas familiares. 

(EF03LITO18) Identificar o assunto ou informação 

principal em textos orais simples 

(EF03LITO19) Identificar palavras-chave em canções e 

rimas 

(EF03LITO20) Estabelecer palavras-chave em textos orais 

simples 

(EF03LITO21) Estabelecer relação áudio-imagem 

(EF03LITO22) Identificar objetos ou imagens 

(EF03LITO23) Descrever objetos ou imagens 

(EF03LITO24) Identificar o termo ou assunto abordado 

por uma imagem ou uma sequência de imagens 

(EF03LITO25) Reconhecer a imagem como texto e 

observar seus elementos e composição 

(EF03LITO26) Formular hipóteses sobre o desenrolar de 

fatos em uma sequência de imagens 

(EF03LITO27) Fazer interferências quanto ao significado 

de uma imagem ou de uma sequência de imagens 

(EF03LITO28) Interessar-se pelo texto lido, 

compartilhando suas ideias sobre o que o texto informa/ 

comunica 

At Greenville Acquarium Construção de laços afetivos e convívio 

social 

(EF03LITO29) Interagir em situações de intercâmbio oral 

simples 
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 Identificação e quantificação de 

animais marinhos 

 Números de 1 a 15 

 What is it? It’s a turtle 

 Is it a starfish? Yes, it is/ No, it is 

not 

 My favorite sea animal is the 

dolphin 

 Dolphin, turtle, shark, fish, 

starfish, octopus, seahorse, 

penguim 

Estratégias de compreensão de textos 

orais 

Produção de textos orais, com a 

mediação do professor 

Compreensão geral: skimming 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto 

Partilha de leitura, com mediação do 

professor 

Utilizar estruturas gramaticais na fala e 

escrita 

Pronunciar palavras adequadamente no 

uso da fala 

Conseguir dialogar com o uso de frases 

simples 

Ouvir áudios e entender o contexto das 

falas 

Ouvir e praticar vocabulário 

Realizar atividades que ajudam no 

aperfeiçoamento dos números de 

palavras 

Identificar os animais marinhos, 

relacionando-os aos numerais de 0 a 15 

Utilizar perguntas para saber mais 

informações sobre os animais que vivem 

no oceano 

Cantar música e interagir com a música 

no aprendizado da língua 

Fazer perguntas e respostas curtas 

(EF03LITO30) Interagir em atividades de caráter lúdico-

pedagógico 

(EF03LITO31) Coletar e apresentar informações, 

perguntando e respondendo sobre temas familiares. 

(EF03LITO32) Identificar o assunto ou informação 

principal em textos orais simples 

(EF03LITO33) Identificar palavras-chave em canções e 

rimas 

(EF03LITO34) Estabelecer palavras-chave em textos orais 

simples 

(EF03LITO35) Estabelecer relação áudio-imagem 

(EF03LITO36) Identificar objetos ou imagens 

(EF03LITO37) Descrever objetos ou imagens 

(EF03LITO38) Identificar o termo ou assunto abordado 

por uma imagem ou uma sequência de imagens 

(EF03LITO39) Reconhecer a imagem como texto e 

observar seus elementos e composição 

(EF03LITO40) Formular hipóteses sobre o desenrolar de 

fatos em uma sequência de imagens 

(EF03LITO41) Fazer interferências quanto ao significado 

de uma imagem ou de uma sequência de imagens 

(EF03LITO42) Interessar-se pelo texto lido, 

compartilhando suas ideias sobre o que o texto informa/ 

comunica 

Show and tell 

 Identificação das coleções que 

possui, relacionando-as aos 

números  

Construção de laços afetivos e convívio 

social 

Estratégias de compreensão de textos 

orais 

(EF03LITO43) Interagir em situações de intercâmbio oral 

simples 

(EF03LITO44) Interagir em atividades de caráter lúdico-

pedagógico 
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 I have lots of dolls 

 I have fifteen stickers; What 

about you? 

 How many turtle keyrings do you 

see? 

 Let’s count! One, two, three... 

 What color is it? 

 Where’s the blue chest? 

 Key rings, toy cars, dolls, stickers, 

cards 

Produção de textos orais, com a 

mediação do professor 

Compreensão geral: skimming 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto 

Partilha de leitura, com mediação do 

professor 

Utilizar estruturas gramaticais na fala e 

escrita 

Pronunciar palavras adequadamente no 

uso da fala 

Conseguir dialogar com o uso de frases 

simples 

Ouvir áudios e entender o contexto das 

falas 

Ouvir e praticar vocabulário 

Realizar atividades que ajudam no 

aperfeiçoamento das palavras 

Identificar objetos, relacionando-os aos 

numerais até 15 

Utilizar perguntas para saber mais 

informações sobre os colegas e interagir 

na aula com o idioma  

(EF03LITO45) Coletar e apresentar informações, 

perguntando e respondendo sobre temas familiares. 

(EF03LITO46) Identificar o assunto ou informação 

principal em textos orais simples 

(EF03LITO47) Identificar palavras-chave em canções e 

rimas 

(EF03LITO48) Estabelecer palavras-chave em textos orais 

simples 

(EF03LITO49) Estabelecer relação áudio-imagem 

(EF03LITO50) Identificar objetos ou imagens 

(EF03LITO51) Descrever objetos ou imagens 

(EF03LITO52) Identificar o termo ou assunto abordado 

por uma imagem ou uma sequência de imagens 

(EF03LITO53) Reconhecer a imagem como texto e 

observar seus elementos e composição 

(EF03LITO54) Formular hipóteses sobre o desenrolar de 

fatos em uma sequência de imagens 

(EF03LITO55) Fazer interferências quanto ao significado 

de uma imagem ou de uma sequência de imagens 

(EF03LITO56) Interessar-se pelo texto lido, 

compartilhando suas ideias sobre o que o texto informa/ 

comunica 

My pen pal friend 

 Apresentação de pessoas 

 Profissões 

 This is john’s mother. She is a 

pollice officer 

 This is Kendra’s father. He is a 

firefighter 

 Who’s he? He’s Carlos Morales 

 I want to be a bus driver 

Construção de laços afetivos e convívio 

social 

Estratégias de compreensão de textos 

orais 

Produção de textos orais, com a 

mediação do professor 

Compreensão geral: skimming 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto 

Partilha de leitura, com mediação do 

professor 

(EF03LITO57) Interagir em situações de intercâmbio oral 

simples 

(EF03LITO58) Interagir em atividades de caráter lúdico-

pedagógico 

(EF03LITO59) Coletar e apresentar informações, 

perguntando e respondendo sobre temas familiares. 

(EF03LITO60) Identificar o assunto ou informação 

principal em textos orais simples 

(EF03LITO61) Identificar palavras-chave em canções e 

rimas 
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 Pollice officer, firefighter, 

teacher, bus driver, vet, doctor, 

dentist, mail carrier 

Utilizar estruturas gramaticais na fala e 

escrita 

Pronunciar palavras adequadamente no 

uso da fala 

Conseguir dialogar com o uso de frases 

simples 

Ouvir áudios e entender o contexto das 

falas 

Ouvir e praticar vocabulário 

Realizar atividades que ajudam no 

aperfeiçoamento das palavras 

Utilizar perguntas para saber mais 

informações sobre os colegas e interagir 

na aula com o idioma  

Identificar profissões 

Realizar perguntas sobre as profissões e o 

que deseja ser no futuro 

Utilizar o idioma para se comunicar com 

os colegas 

(EF03LITO62) Estabelecer palavras-chave em textos orais 

simples 

(EF03LITO63) Estabelecer relação áudio-imagem 

(EF03LITO64) Identificar objetos ou imagens 

(EF03LITO65) Descrever objetos ou imagens 

(EF03LITO66) Identificar o termo ou assunto abordado 

por uma imagem ou uma sequência de imagens 

(EF03LITO67) Reconhecer a imagem como texto e 

observar seus elementos e composição 

(EF03LITO68) Formular hipóteses sobre o desenrolar de 

fatos em uma sequência de imagens 

(EF03LITO69) Fazer interferências quanto ao significado 

de uma imagem ou de uma sequência de imagens 

(EF03LITO70) Interessar-se pelo texto lido, 

compartilhando suas ideias sobre o que o texto informa/ 

comunica 

Scrapbooking 

 Perguntas e respostas sobre as 

pessoas e animais 

 Estruturas he’s, she’s, it’s 

 Is she yor sister? Yes, she is/ No, 

she is not 

 She’s my friend 

 Is he a dentist? Yes, he is/ no, he 

is not 

 He’s a vet 

 Is he/she nine? 

 Is she Kendra? 

 Is Tim thristy? 

Construção de laços afetivos e convívio 

social 

Estratégias de compreensão de textos 

orais 

Produção de textos orais, com a 

mediação do professor 

Compreensão geral: skimming 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto 

Partilha de leitura, com mediação do 

professor 

Utilizar estruturas gramaticais na fala e 

escrita 

(EF03LITO71) Interagir em situações de intercâmbio oral 

simples 

(EF03LITO72) Interagir em atividades de caráter lúdico-

pedagógico 

(EF03LITO73) Coletar e apresentar informações, 

perguntando e respondendo sobre temas familiares. 

(EF03LITO74) Identificar o assunto ou informação 

principal em textos orais simples 

(EF03LITO75) Identificar palavras-chave em canções e 

rimas 

(EF03LITO76) Estabelecer palavras-chave em textos orais 

simples 

(EF03LITO77) Estabelecer relação áudio-imagem 
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 Is it a shark? Yes, it is/ No, it is 

not 

 It’s a penguim 

 Números de 1 a 15 

 Alguns amimais marinhos 

 Pessoas da família 

 Algumas profissões 

Pronunciar palavras adequadamente no 

uso da fala 

Conseguir dialogar com o uso de frases 

simples 

Ouvir áudios e entender o contexto das 

falas 

Ouvir e praticar vocabulário 

Realizar atividades que ajudam no 

aperfeiçoamento das palavras 

Utilizar perguntas para saber mais 

informações sobre os colegas e interagir 

na aula com o idioma  

Utilizar o idioma para se comunicar com 

os colegas 

Criar scrapbook em aula com uso de 

recortes e escrita 

(EF03LITO78) Identificar objetos ou imagens 

(EF03LITO79) Descrever objetos ou imagens 

(EF03LITO80) Identificar o termo ou assunto abordado 

por uma imagem ou uma sequência de imagens 

(EF03LITO81) Reconhecer a imagem como texto e 

observar seus elementos e composição 

(EF03LITO82) Formular hipóteses sobre o desenrolar de 

fatos em uma sequência de imagens 

(EF03LITO83) Fazer interferências quanto ao significado 

de uma imagem ou de uma sequência de imagens 

(EF03LITO84) Interessar-se pelo texto lido, 

compartilhando suas ideias sobre o que o texto informa/ 

comunica 

The Weather Today 

 Identificação de fenômenos 

meteorológicos 

 Dias da semana 

 What is the weather like? It’s 

sunny 

 It’s cold and windy 

 What day is today? It’s Monday 

 Today is Thursday 

 It’s windy 

 Windy, cold, hot, rainy, sunny, 

snowy, cloudy 

 Sunday, Monday, Tuesday, 

Wednesday, Thursday, Friday, 

Saturday 

 Estações do ano 

Construção de laços afetivos e convívio 

social 

Estratégias de compreensão de textos 

orais 

Produção de textos orais, com a 

mediação do professor 

Compreensão geral: skimming 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto 

Partilha de leitura, com mediação do 

professor 

Utilizar estruturas gramaticais na fala e 

escrita 

Pronunciar palavras adequadamente no 

uso da fala 

Conseguir dialogar com o uso de frases 

simples 

(EF03LITO85) Interagir em situações de intercâmbio oral 

simples 

(EF03LITO86) Interagir em atividades de caráter lúdico-

pedagógico 

(EF03LITO87) Coletar e apresentar informações, 

perguntando e respondendo sobre temas familiares. 

(EF03LITO88) Identificar o assunto ou informação 

principal em textos orais simples 

(EF03LITO89) Identificar palavras-chave em canções e 

rimas 

(EF03LITO90) Estabelecer palavras-chave em textos orais 

simples 

(EF03LITO91) Estabelecer relação áudio-imagem 

(EF03LITO92) Identificar objetos ou imagens 

(EF03LITO93) Descrever objetos ou imagens 
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Ouvir áudios e entender o contexto das 

falas 

Ouvir e praticar vocabulário 

Realizar atividades que ajudam no 

aperfeiçoamento das palavras 

Utilizar perguntas para saber mais 

informações sobre os colegas e interagir 

na aula com o idioma  

Utilizar o idioma para se comunicar com 

os colegas 

Falar sobre o tempo e o clima em frases 

simples e fazer perguntas sobre isso 

Identificar os dias da semana e as 

estações do ano e conhecer vocabulário 

sobre o assunto 

(EF03LITO94) Identificar o termo ou assunto abordado 

por uma imagem ou uma sequência de imagens 

(EF03LITO95) Reconhecer a imagem como texto e 

observar seus elementos e composição 

(EF03LITO96) Formular hipóteses sobre o desenrolar de 

fatos em uma sequência de imagens 

(EF03LITO97) Fazer interferências quanto ao significado 

de uma imagem ou de uma sequência de imagens 

(EF03LITO98) Interessar-se pelo texto lido, 

compartilhando suas ideias sobre o que o texto informa/ 

comunica 

Travel packing 

 Identificação de roupas que está 

usando 

 Fenômenos metereológicos e 

temperaturas (quente e frio) 

 He’s/ she’s wearing a White T-

shirt, jeans and black sneakers 

 It’s cold and rainy 

 I’m wearing a green raincoat and 

sneakers 

 T-shirt, shorts, flip-flops, 

sneakers, jeans, hat, coat, 

raincoat, skirt, swimsuit 

Vocabulário sobre o clima 

Construção de laços afetivos e convívio 

social 

Estratégias de compreensão de textos 

orais 

Produção de textos orais, com a 

mediação do professor 

Compreensão geral: skimming 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto 

Partilha de leitura, com mediação do 

professor 

Utilizar estruturas gramaticais na fala e 

escrita 

Pronunciar palavras adequadamente no 

uso da fala 

Conseguir dialogar com o uso de frases 

simples 

(EF03LITO99) Interagir em situações de intercâmbio oral 

simples 

(EF03LITO100) Interagir em atividades de caráter lúdico-

pedagógico 

(EF03LITO101) Coletar e apresentar informações, 

perguntando e respondendo sobre temas familiares. 

(EF03LITO102) Identificar o assunto ou informação 

principal em textos orais simples 

(EF03LITO103) Identificar palavras-chave em canções e 

rimas 

(EF03LITO104) Estabelecer palavras-chave em textos orais 

simples 

(EF03LITO105) Estabelecer relação áudio-imagem 

(EF03LITO106) Identificar objetos ou imagens 

(EF03LITO107) Descrever objetos ou imagens 

(EF03LITO108) Identificar o termo ou assunto abordado 

por uma imagem ou uma sequência de imagens 
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Ouvir áudios e entender o contexto das 

falas 

Ouvir e praticar vocabulário 

Realizar atividades que ajudam no 

aperfeiçoamento das palavras 

Utilizar perguntas para saber mais 

informações sobre os colegas e interagir 

na aula com o idioma  

Utilizar o idioma para se comunicar com 

os colegas 

Falar sobre o tempo e o clima em frases 

simples e fazer perguntas sobre isso 

Identificar as roupas e adquirir 

vocabulário sobre o assunto 

Dialogar sobre roupas e acessórios em 

duplas e bagagem para viagem 

(EF03LITO109) Reconhecer a imagem como texto e 

observar seus elementos e composição 

(EF03LITO110) Formular hipóteses sobre o desenrolar de 

fatos em uma sequência de imagens 

(EF03LITO111) Fazer interferências quanto ao significado 

de uma imagem ou de uma sequência de imagens 

(EF03LITO112) Interessar-se pelo texto lido, 

compartilhando suas ideias sobre o que o texto informa/ 

comunica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 How do you spell your name? 

 Identificação do alfabeto  

 Soletração de palavras 

 Perguntas e respostas sobre 

informações pessoais 

 What’s your name? I’m Vivian 

Construção de laços afetivos e convívio 

social 

Estratégias de compreensão de textos 

orais 

Produção de textos orais, com a 

mediação do professor 

(EF04LITO01) Interagir em situações de intercâmbio oral 

simples 

(EF04LITO02) Interagir em atividades de caráter lúdico-

pedagógico 

(EF04LITO03) Coletar e apresentar informações, 

perguntando e respondendo sobre temas familiares. 
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 How do you spell it? V-I-V-I-A -N 

 What’s your phone number? 

 What’s the name of your school? 

 How old are you? 

 How old is she/he? 

 What’s your Lucky number? 

 Números 1 ao 30 

 Alfabeto  

Compreensão geral: skimming 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto 

Partilha de leitura, com mediação do 

professor 

Utilizar estruturas gramaticais na fala e 

escrita 

Perguntar e responder a idade 

Pronunciar palavras adequadamente no 

uso da fala 

Conseguir dialogar frases simples 

Utilizar os números em frases e para falar 

sobre idade 

Saber algumas frases e utilizá-las na 

forma interrogativa 

Saber os sons de cada letra do alfabeto e 

aprender vocabulário de palavras sobre o 

alfabeto 

Utilizar perguntas e frases para falar 

sobre informações pessoais 

 

(EF04LITO04) Identificar o assunto ou informação 

principal em textos orais simples 

(EF04LITO05) Identificar palavras-chave em canções e 

rimas 

(EF04LITO06) Estabelecer palavras-chave em textos orais 

simples 

(EF04LITO07) Estabelecer relação áudio-imagem 

(EF04LITO08) Identificar objetos ou imagens 

(EF04LITO09) Descrever objetos ou imagens 

(EF04LITO10) Identificar o termo ou assunto abordado por 

uma imagem ou uma sequência de imagens 

(EF04LITO11) Reconhecer a imagem como texto e 

observar seus elementos e composição 

(EF04LITO12) Formular hipóteses sobre o desenrolar de 

fatos em uma sequência de imagens 

(EF04LITO13) Fazer interferências quanto ao significado de 

uma imagem ou de uma sequência de imagens 

(EF04LITO14) Interessar-se pelo texto lido, 

compartilhando suas ideias sobre o que o texto informa/ 

comunica 

 Yelena from Russia 

 Apresentação de familiares 

 Pessoas da família: mother, 

father, brother, sister, 

grandmother, gradfather, aunt, 

uncle, cousin, parentes, 

grandparents 

Construção de laços afetivos e convívio 

social 

Estratégias de compreensão de textos 

orais 

Produção de textos orais, com a 

mediação do professor 

Compreensão geral: skimming 

(EF04LITO15) Interagir em situações de intercâmbio oral 

simples 

(EF04LITO16) Interagir em atividades de caráter lúdico-

pedagógico 

(EF04LITO17) Coletar e apresentar informações, 

perguntando e respondendo sobre temas familiares. 

 

4º ANO 

 

LÍNGUA INGLESA 

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO TORRES 
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 Profissões 

 Estrutura de singular e plural  

 Who are they? They’re Silvia and 

Roberto 

 They’re my parentes 

 Who’s this? This is my 

grandmother 

 Is he Kendra’s uncle? Yes, he is/ 

no, he isn’t 

 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto 

Partilha de leitura, com mediação do 

professor 

Utilizar estruturas gramaticais na fala e 

escrita 

Perguntar e responder a idade 

Pronunciar palavras adequadamente no 

uso da fala 

Conseguir dialogar frases simples 

Utilizar os números em frases e para falar 

sobre idade 

Saber algumas frases e utilizá-las na 

forma interrogativa 

Conhecer um pouco da cultura da Rússia 

e pesquisar informações sobre este país 

Utilizar frases sobre familiares e 

profissões em discurso com colegas 

Pronunciar palavras e vocabulário do 

idioma sobre esta unidade 

Utilizar a música como forma de 

aprendizagem das pessoas da família 

Usar os pronomes pessoais no singular e 

plural e o verbo be que o acompanha 

corretamente 

(EF04LITO18) Identificar o assunto ou informação 

principal em textos orais simples 

(EF04LITO19) Identificar palavras-chave em canções e 

rimas 

(EF04LITO20) Estabelecer palavras-chave em textos orais 

simples 

(EF04LITO21) Estabelecer relação áudio-imagem 

(EF04LITO22) Identificar objetos ou imagens 

(EF04LITO23) Descrever objetos ou imagens 

(EF04LITO24) Identificar o termo ou assunto abordado por 

uma imagem ou uma sequência de imagens 

(EF04LITO25) Reconhecer a imagem como texto e 

observar seus elementos e composição 

(EF04LITO26) Formular hipóteses sobre o desenrolar de 

fatos em uma sequência de imagens 

(EF04LITO27) Fazer interferências quanto ao significado de 

uma imagem ou de uma sequência de imagens 

(EF04LITO28) Interessar-se pelo texto lido, 

compartilhando suas ideias sobre o que o texto informa/ 

comunica 

A day at Greenville Zoo 

 A, an 

 Apresentação de nomes de 

animais 

 Quantidades (números) e cores 

 Plural e singular 

 What’s it? It’s a bear 

Construção de laços afetivos e convívio 

social 

Estratégias de compreensão de textos 

orais 

Produção de textos orais, com a 

mediação do professor 

Compreensão geral: skimming 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto 

(EF04LITO29) Interagir em situações de intercâmbio oral 

simples 

(EF04LITO30) Interagir em atividades de caráter lúdico-

pedagógico 

(EF04LITO31) Coletar e apresentar informações, 

perguntando e respondendo sobre temas familiares. 

(EF04LITO32) Identificar o assunto ou informação 

principal em textos orais simples 
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 Is it na alligator? Yes, it is/ No, it 

isn’t 

 What are they? They’re lions 

 What color are the elephants? 

They’re gray 

 How many tigers are there? 

 Lion, bear, elephant, leopardo, 

flamingo, giraffe, monkey, zebra, 

alligator 

Partilha de leitura, com mediação do 

professor 

Utilizar estruturas gramaticais na fala e 

escrita 

Perguntar e responder a idade 

Pronunciar palavras adequadamente no 

uso da fala 

Conseguir dialogar frases simples 

Utilizar os números em frases e para falar 

sobre idade 

Saber algumas frases e utilizá-las na 

forma interrogativa e afirmativa 

Pronunciar palavras e vocabulário sobre 

animais 

Usar os pronomes pessoais no singular e 

plural e o verbo be que o acompanha 

corretamente 

Entender o uso de a, an em frases 

(EF04LITO33) Identificar palavras-chave em canções e 

rimas 

(EF04LITO34) Estabelecer palavras-chave em textos orais 

simples 

(EF04LITO35) Estabelecer relação áudio-imagem 

(EF04LITO36) Identificar objetos ou imagens 

(EF04LITO37) Descrever objetos ou imagens 

(EF04LITO38) Identificar o termo ou assunto abordado por 

uma imagem ou uma sequência de imagens 

(EF04LITO39) Reconhecer a imagem como texto e 

observar seus elementos e composição 

(EF04LITO40) Formular hipóteses sobre o desenrolar de 

fatos em uma sequência de imagens 

(EF04LITO41) Fazer interferências quanto ao significado de 

uma imagem ou de uma sequência de imagens 

(EF04LITO42) Interessar-se pelo texto lido, 

compartilhando suas ideias sobre o que o texto informa/ 

comunica 

Where are my sneakers? 

 Perguntas a respeito de 

localização de objetos, animais e 

pessoas 

 Preposições: in, on, under, 

between, next to, beside, in front 

of 

 Partes da casa: bedroom, living 

room, kitchen, bathroom 

 Alguns vocabulários de palavras: 

sneakers, ball, etc 

 Where are my sneakers? They’re 

in the bedroom 

 Where’s Mei? She’s behind Ted 

Construção de laços afetivos e convívio 

social 

Estratégias de compreensão de textos 

orais 

Produção de textos orais, com a 

mediação do professor 

Compreensão geral: skimming 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto 

Partilha de leitura, com mediação do 

professor 

Utilizar estruturas gramaticais na fala e 

escrita 

Perguntar e responder a idade 

(EF04LITO43) Interagir em situações de intercâmbio oral 

simples 

(EF04LITO44) Interagir em atividades de caráter lúdico-

pedagógico 

(EF04LITO45) Coletar e apresentar informações, 

perguntando e respondendo sobre temas familiares. 

(EF04LITO46) Identificar o assunto ou informação 

principal em textos orais simples 

(EF04LITO47) Identificar palavras-chave em canções e 

rimas 

(EF04LITO48) Estabelecer palavras-chave em textos orais 

simples 

(EF04LITO49) Estabelecer relação áudio-imagem 

(EF04LITO50) Identificar objetos ou imagens 
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 Are they in the kitchen? Yes, they 

are/ no, they aren’t 

Pronunciar palavras adequadamente no 

uso da fala 

Conseguir dialogar frases simples 

Saber algumas frases e utilizá-las na 

forma interrogativa, negativa e 

afirmativa 

Pronunciar palavras e vocabulário sobre 

partes da casa e objetos 

Usar os pronomes pessoais no singular e 

plural e o verbo be que o acompanha 

corretamente 

Saber se localizar no mapa e falar sobre 

localização de pessoas e animais 

utilizar as preposições de lugar para criar 

frases sobre localização em um 

determinado local e pedir orientações 

cantar música para ajudar na 

aprendizagem de vocabulário 

(EF04LITO51) Descrever objetos ou imagens 

(EF04LITO52) Identificar o termo ou assunto abordado por 

uma imagem ou uma sequência de imagens 

(EF04LITO53) Reconhecer a imagem como texto e 

observar seus elementos e composição 

(EF04LITO54) Formular hipóteses sobre o desenrolar de 

fatos em uma sequência de imagens 

(EF04LITO55) Fazer interferências quanto ao significado de 

uma imagem ou de uma sequência de imagens 

(EF04LITO56) Interessar-se pelo texto lido, 

compartilhando suas ideias sobre o que o texto informa/ 

comunica 

Science is cool! 

 Disciplinas escolares: language 

arts, Science, social studies, 

portuguese, english, art, P.E. 

(physical education), R. E. 

(religious education), math 

 Dias da semana 

 I have Math on Monday 

 I like social studies 

 What school subject do you have 

on Monday? Social studies 

 What day is today? It’s Tuesday 

 

Construção de laços afetivos e convívio 

social 

Estratégias de compreensão de textos 

orais 

Produção de textos orais, com a 

mediação do professor 

Compreensão geral: skimming 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto 

Partilha de leitura, com mediação do 

professor 

Utilizar estruturas gramaticais na fala e 

escrita 

Perguntar e responder a idade 

(EF04LITO57) Interagir em situações de intercâmbio oral 

simples 

(EF04LITO58) Interagir em atividades de caráter lúdico-

pedagógico 

(EF04LITO59) Coletar e apresentar informações, 

perguntando e respondendo sobre temas familiares. 

(EF04LITO60) Identificar o assunto ou informação 

principal em textos orais simples 

(EF04LITO61) Identificar palavras-chave em canções e 

rimas 

(EF04LITO62) Estabelecer palavras-chave em textos orais 

simples 

(EF04LITO63) Estabelecer relação áudio-imagem 

(EF04LITO64) Identificar objetos ou imagens 
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Pronunciar palavras adequadamente no 

uso da fala 

Conseguir dialogar frases simples 

Saber algumas frases e utilizá-las na 

forma interrogativa, negativa e 

afirmativa 

Pronunciar palavras e vocabulário sobre 

disciplinas da escola e dias da semana 

Utilizar do diálogo para ajudar na 

aprendizagem de vocabulário 

Utilizar do auxílio de palavras-chaves 

para interpretar textos e frases 

(EF04LITO65) Descrever objetos ou imagens 

(EF04LITO66) Identificar o termo ou assunto abordado por 

uma imagem ou uma sequência de imagens 

(EF04LITO67) Reconhecer a imagem como texto e 

observar seus elementos e composição 

(EF04LITO68) Formular hipóteses sobre o desenrolar de 

fatos em uma sequência de imagens 

(EF04LITO69) Fazer interferências quanto ao significado de 

uma imagem ou de uma sequência de imagens 

(EF04LITO70) Interessar-se pelo texto lido, 

compartilhando suas ideias sobre o que o texto informa/ 

comunica 

Talent show 

 Can, can’t 

 Vocabulário sobre lazer, músicas 

e esportes 

 I can ride a bike 

 I can’t play the piano 

 We can dance, but we can’t sing 

 He can play soccer 

 She can rollerblade 

 They can play volleyball 

 Can you play the flute? Yes, I can/ 

No, I can’t 

 vocabulário: ride a bike, 

skateboard, rollerblade, play the 

guitar, play the flute, play the 

piano, play soccer, play 

volleyball, play tennis, play 

football, play basketball 

Construção de laços afetivos e convívio 

social 

Estratégias de compreensão de textos 

orais 

Produção de textos orais, com a 

mediação do professor 

Compreensão geral: skimming 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto 

Partilha de leitura, com mediação do 

professor 

Utilizar estruturas gramaticais na fala e 

escrita 

Perguntar e responder a idade 

Pronunciar palavras adequadamente no 

uso da fala 

Conseguir dialogar frases simples 

Saber algumas frases e utilizá-las na 

forma interrogativa, negativa e 

afirmativa 

(EF04LITO71) Interagir em situações de intercâmbio oral 

simples 

(EF04LITO72) Interagir em atividades de caráter lúdico-

pedagógico 

(EF04LITO73) Coletar e apresentar informações, 

perguntando e respondendo sobre temas familiares. 

(EF04LITO74) Identificar o assunto ou informação 

principal em textos orais simples 

(EF04LITO75) Identificar palavras-chave em canções e 

rimas 

(EF04LITO76) Estabelecer palavras-chave em textos orais 

simples 

(EF04LITO77) Estabelecer relação áudio-imagem 

(EF04LITO78) Identificar objetos ou imagens 

(EF04LITO79) Descrever objetos ou imagens 

(EF04LITO80) Identificar o termo ou assunto abordado por 

uma imagem ou uma sequência de imagens 

(EF04LITO81) Reconhecer a imagem como texto e 

observar seus elementos e composição 
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Utilizar do diálogo para ajudar na 

aprendizagem de vocabulário 

Usar o can, can’t para expressar 

reconhecimento de atividades que saiba 

ou não realizar 

Expressão oral de habilidades  

Identificar o nomes de alguns esportes e 

lazer e utilizá-los em frases com can, 

can’t 

(EF04LITO82) Formular hipóteses sobre o desenrolar de 

fatos em uma sequência de imagens 

(EF04LITO83) Fazer interferências quanto ao significado de 

uma imagem ou de uma sequência de imagens 

(EF04LITO84) Interessar-se pelo texto lido, 

compartilhando suas ideias sobre o que o texto informa/ 

comunica 

 Earth Day 

 Identificação do que se pode 

reduzir, reutilizar e reciclar 

 Vocabulário: metal, plastic, glass, 

paper, reduce, reuse, recycle, 

plant a tree, pick up trash 

 We can reduce water usage; 

energy consumption 

 We can recycle 

paper/glass/metal/plastic 

 We can reuse old things 

Construção de laços afetivos e convívio 

social 

Estratégias de compreensão de textos 

orais 

Produção de textos orais, com a 

mediação do professor 

Compreensão geral: skimming 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto 

Partilha de leitura, com mediação do 

professor 

Utilizar estruturas gramaticais na fala e 

escrita 

Perguntar e responder a idade 

Pronunciar palavras adequadamente no 

uso da fala 

Conseguir dialogar frases simples 

Saber algumas frases e utilizá-las na 

forma interrogativa, negativa e 

afirmativa 

Utilizar do diálogo para ajudar na 

aprendizagem de vocabulário 

(EF04LITO85) Interagir em situações de intercâmbio oral 

simples 

(EF04LITO86) Interagir em atividades de caráter lúdico-

pedagógico 

(EF04LITO87) Coletar e apresentar informações, 

perguntando e respondendo sobre temas familiares. 

(EF04LITO88) Identificar o assunto ou informação 

principal em textos orais simples 

(EF04LITO89) Identificar palavras-chave em canções e 

rimas 

(EF04LITO90) Estabelecer palavras-chave em textos orais 

simples 

(EF04LITO91) Estabelecer relação áudio-imagem 

(EF04LITO92) Identificar objetos ou imagens 

(EF04LITO93) Descrever objetos ou imagens 

(EF04LITO94) Identificar o termo ou assunto abordado por 

uma imagem ou uma sequência de imagens 

(EF04LITO95) Reconhecer a imagem como texto e 

observar seus elementos e composição 

(EF04LITO96) Formular hipóteses sobre o desenrolar de 

fatos em uma sequência de imagens 

(EF04LITO97) Fazer interferências quanto ao significado de 

uma imagem ou de uma sequência de imagens 



 

 

 

 

 

470 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

Conhecer as expressões reduce, reuse e 

recycle e utilizá-las nas atitudes do dia a 

dia 

Criar frases oralmente sobre o que 

podemos fazer para ajudar a terra  

Criar cartazes de conscientização do 

nosso papel na sociedade enquanto ser 

atuante na terra e para o bem comum de 

todos 

Conhecer expressões e meios de reduzir 

o consumo, reutilizar coisas e reciclar 

outras para conscientizar e minimizar o 

consumismo  

(EF04LITO98) Interessar-se pelo texto lido, 

compartilhando suas ideias sobre o que o texto informa/ 

comunica 
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5º ANO 

 

LÍNGUA INGLESA 

UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO TORRES 

Meet Pablo 

 Perguntas e respostas a respeito das 

horas 

 Descrição das rotinas diárias 

 What time is it?  

 It´s seven o´clock 

 It´s seven thirty 

 I get up at six thirty in the morning 

 Numbers up to 100 

 Time 

 Get up, have breakfast 

go to school, have lunch, do 

homework, play a sport,have dinner 

and watch tv 

Construção de laços afetivos e convívio 

social 

Estratégias de compreensão de textos orais 

Produção de textos orais, com a mediação 

do professor 

Compreensão geral: skimming 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto 

Partilha de leitura, com mediação do 

professor 

Construção de repertório lexical 

Pronúncia 

Estrutura afirmativa 

Estrutura interrogativa 

Construção do conhecimento 

Promover a interação entre os alunos por 

meio de prática significante em contexto 

de uso estabelecidos em sala de aula. 

     Estabelecer uma relação positiva quanto   a 

aprendizagem do conteúdo abordado.  

(EF05LITO01) Interagir em atividades de caráter lúdico-

pedagógico 

(EF05LITO02) Identificar palavras-chave em canções e rimas 

(EF05LITO03) Estabelecer palavras-chave em textos orais 

simples 

(EF05LITO04) Estabelecer relação áudio-imagem 

(EF05LITO05) Identificar objetos ou imagens 

(EF05LITO06) Descrever objetos ou imagens 

(EF05LITO07) Falar sobre si e sua família 

(EF05LITO08) Identificar o termo ou assunto abordado por 

uma imagem ou uma sequência de imagens 

(EF05LITO09) Reconhecer a imagem como texto e observar 

seus elementos e composição 

(EF05LITO10) Interessar-se pelo texto lido, compartilhando 

suas ideias sobre o que o texto informa/ comunica 

(EF05LITO11) Construir repertório relativo a temas sociais e 

culturais 

(EF05LITO12) Reproduzir palavras isoladas e frases simples 

(EF05LITO13) Identificar padrões de estrutura sintática 

(EF05LITO14) Acessar informações de caráter social e 

cultural em língua inglesa 

Let´s go to the movies 

 Descrição das preferências 

Construção de laços afetivos e convívio 

social 

Estratégias de compreensão de textos orais 

(EF05LITO15) Interagir em atividades de caráter lúdico-

pedagógico 
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 Respostas afirmativas ou negativas 

a respeito da rotina diária 

 Do you want to see the Spider-man? 

Yes,I do/ No, I don´t 

 Do you get up at seven o´ clock? 

Yes, I do / No,I don´t 

 Review daily routine,time 

 

Produção de textos orais, com a mediação 

do professor 

Compreensão geral: skimming 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto 

Partilha de leitura, com mediação do 

professor 

Construção de repertório lexical 

Pronúncia 

Estrutura afirmativa 

Estrutura interrogativa 

Construção do conhecimento 

Partilha de descrição da rotina diária do 

aluno 

 

(EF05LITO16) Coletar e apresentar informações, 

perguntando e respondendo sobre temas familiares. 

(EF05LITO17) Identificar palavras-chave em canções e rimas 

(EF05LITO18) Estabelecer palavras-chave em textos orais 

simples 

(EF05LITO19) Estabelecer relação áudio-imagem 

(EF05LITO20) Identificar objetos ou imagens 

(EF05LITO21) Identificar o termo ou assunto abordado por 

uma imagem ou uma sequência de imagens 

(EF05LITO22) Reconhecer a imagem como texto e observar 

seus elementos e composição 

(EF05LITO23) Identificar imagens relacionadas a um campo 

semântico 

(EF05LITO24) Interessar-se pelo texto lido, compartilhando 

suas ideias sobre o que o texto informa/ comunica 

(EF05LITO25) Construir repertório relativo a temas sociais e 

culturais 

(EF05LITO26) Reproduzir palavras isoladas e frases simples 

(EF05LITO27) Identificar padrões de estrutura sintática 

(EF05LITO28) Ampliar o universo linguístico e cultural por 

intermédio da língua inglesa. 

Sunday brunch 

 Descrição de alimentos consumidos 

nas refeições diárias 

 I like pancakes 

 What do you usually have for 

dinner? 

 I have fish and potatoes 

 I usually have cereal for breakfast 

 Toast with eggs, please 

 How much is it? 

Estrutura afirmativa 

Estrutura interrogativa 

Construção do conhecimento 

Construção de laços afetivos e convívio 

social 

Estratégias de compreensão de textos orais 

Produção de textos orais, com a mediação 

do professor 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto 

Compreensão geral: skimming 

(EF05LITO29) Identificar padrões de estrutura sintática 

(EF05LITO30) Acessar informações de caráter social e 

cultural em língua inglesa 

(EF05LITO31) Interagir em atividades de caráter lúdico-

pedagógico 

(EF05LITO32) Coletar e apresentar informações, 

perguntando e respondendo sobre temas familiares. 

(EF05LITO33) Identificar o assunto ou informação principal 

em textos orais simples 

(EF05LITO34) Identificar palavras-chave em canções e rimas 
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 Pancakes,waffles,toast with 

eggs,pizza… 

 Numbers up to 100 

 

Partilha de leitura, com mediação do 

professor 

Construção de repertório lexical 

Pronúncia 

Compreensão do que é ingerido nas 

refeições diárias em diferentes culturas. 

 

(EF05LITO35) Estabelecer palavras-chave em textos orais 

simples 

(EF05LITO36) Estabelecer relação áudio-imagem 

(EF05LITO37) Identificar objetos ou imagens 

(EF05LITO38) Descrever objetos ou imagens 

(EF05LITO39) Reconhecer a imagem como texto e observar 

seus elementos e composição 

(EF05LITO40) Formular hipóteses sobre o desenrolar de 

fatos em uma sequência de imagens 

(EF05LITO41) Identificar o termo ou assunto abordado por 

uma imagem ou uma sequência de imagens 

(EF05LITO42) Interessar-se pelo texto lido, compartilhando 

suas ideias sobre o que o texto informa/ comunica 

(EF05LITO43) Construir repertório a temas familiares 

(EF05LITO44) Construir repertório relativo a temas sociais e 

culturais 

(EF05LITO45) Reproduzir palavras isoladas e frases simples 

(EF05LITO46) Identificar padrões de estrutura sintática 

(EF05LITO47) Acessar informações de caráter social e 

cultural em língua inglesa 

The four seasons 

 Associação dos meses do ano ás 

datas comemorativas e das estações 

do ano ás condições climáticas e 

vestimentas 

 When is Christmas? In December 

 Summer is my favorite season 

 It´s a rainy day 

 Bobs wearing a sweatshirt,jeans and 

sneakers 

 Months of the year 

 Seasons 

Construção de repertório lexical 

Pronúncia 

Estrutura afirmativa 

Estrutura interrogativa 

Construção do conhecimento 

Construção de laços afetivos e convívio 

social 

Estratégias de compreensão de textos orais 

Produção de textos orais, com a mediação 

do professor 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto 

Compreensão geral: skimming 

(EF05LITO48) Construir repertório a temas familiares 

(EF05LITO49) Construir repertório relativo a temas sociais e 

culturais 

(EF05LITO50) Reproduzir palavras isoladas e frases simples 

(EF05LITO51) Identificar padrões de estrutura sintática 

(EF05LITO52) Identificar padrões de estrutura sintática 

(EF05LITO53) Ampliar o universo linguístico e cultural por 

intermédio da língua inglesa. 

(EF05LITO54) Acessar informações de caráter social e 

cultural em língua inglesa 

(EF05LITO55) Instigar as descobertas das variedades 

culturais existentes 



 

 

 

 

 

474 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

 Hot,cold,rainy,windy,cloudy,snowy, 

Sunny 

 

Partilha de leitura, com mediação do 

professor 

Construção de repertório lexical 

 

At Greenville mall 

 Localização de estabelecimentos 

comerciais em um shopping center 

 Where´s the bookstore? It´s next to 

tje restrooms 

 The ATM is next to the movie 

theater 

 Today is my sister´s birthday 

 I want to give her sneakers 

 Let´s go to the shoe store 

 

 

Construção de laços afetivos e convívio 

social 

Estratégias de compreensão de textos orais 

Produção de textos orais, com a mediação 

do professor 

Compreensão geral: skimming 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto 

Partilha de leitura, com mediação do 

professor 

Compreensão de localização de 

estabelecimentos comerciais utilizando 

preposições 

(EF05LITO56) Interagir em situações de intercâmbio oral 

simples 

(EF05LITO57) Interagir em atividades de caráter lúdico-

pedagógico 

(EF05LITO58) Coletar e apresentar informações, 

perguntando e respondendo sobre temas familiares. 

(EF05LITO59) Identificar o assunto ou informação principal 

em textos orais simples 

(EF05LITO60) Identificar palavras-chave em canções e rimas 

(EF05LITO61) Estabelecer palavras-chave em textos orais 

simples 

(EF05LITO62) Estabelecer relação áudio-imagem 

(EF05LITO63) Identificar objetos ou imagens 

(EF05LITO64) Descrever objetos ou imagens 

(EF05LITO65) Identificar o termo ou assunto abordado por 

uma imagem ou uma sequência de imagens 

(EF05LITO66) Reconhecer a imagem como texto e observar 

seus elementos e composição 

(EF05LITO67) Formular hipóteses sobre o desenrolar de 

fatos em uma sequência de imagens 

(EF05LITO68) Fazer interferências quanto ao significado de 

uma imagem ou de uma sequência de imagens 

(EF05LITO69) Interessar-se pelo texto lido, compartilhando 

suas ideias sobre o que o texto informa/ comunica 

A visit to the museum 

 Descrição de animais e objetos em 

um museu 

 There´s aTsavo lion pôster 

 There re four dinosaur 

Construção de laços afetivos e convívio 

social 

Estratégias de compreensão de textos orais 

Produção de textos orais, com a mediação 

do professor 

(EF05LITO70) Interagir em situações de intercâmbio oral 

simples 

(EF05LITO71) Coletar e apresentar informações, 

perguntando e respondendo sobre temas familiares. 
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 T-shirts 

 Penguins can swim 

 They can´t fly 

 Review animals 

 

Compreensão geral: skimming 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto 

Partilha de leitura, com mediação do 

professor 

Construção de repertório lexical 

Pronúncia 

Estrutura afirmativa 

Estrutura interrogativa 

Construção do conhecimento 

Partilha de conhecimento com mediação 

do professor sobre animais e objetos 

existentes em museus. 

(EF05LITO72) Identificar o assunto ou informação principal 

em textos orais simples 

(EF05LITO73) Identificar palavras-chave em canções e rimas 

(EF05LITO74) Estabelecer palavras-chave em textos orais 

simples 

(EF05LITO75) Estabelecer relação áudio-imagem 

(EF05LITO76) Identificar objetos ou imagens 

(EF05LITO77) Descrever objetos ou imagens 

(EF05LITO78) Identificar o termo ou assunto abordado por 

uma imagem ou uma sequência de imagens 

(EF05LITO79) Reconhecer a imagem como texto e observar 

seus elementos e composição 

(EF05LITO80) Identificar imagens relacionadas a um campo 

semântico 

(EF05LITO81) Interessar-se pelo texto lido, compartilhando 

suas ideias sobre o que o texto informa/ comunica 

(EF05LITO82) Construir repertório relativo a temas 

familiares 

(EF05LITO83) Construir repertório relacionado a temas 

sociais e culturais 

(EF05LITO84) Reconhecer aspectos do inventário sonoro da 

língua inglesa 

(EF05LITO85) Reconhecer stress em palavras 

(EF05LITO86) Reconhecer entonação em frases 

(EF05LITO87) Reproduzir palavras isoladas e frases simples 

(EF05LITO88) Identificar padrões de estrutura sintática 

(EF05LITO89) Identificar padrões de organização lexical em 

grupos semânticos 

(EF05LITO90) Acessar informações de caráter social e 

cultural em língua inglesa 

Where are you from? Construção de laços afetivos e convívio 

social 

(EF05LITO91) Interagir em situações de intercâmbio oral 

simples 
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 Localização de países falantes da 

língua inglesa 

 Apresentação de sua nacionalidade 

e cidade de origem 

 Where are you from? I´m from 

Canada 

 How old are you? I´m seventeen 

 Are you from Great Britain? No, I´m 

not 

 What´s your name?  

 How do you spell your name? 

Do you have brothers/sisters? 

Estratégias de compreensão de textos orais 

Produção de textos orais, com a mediação 

do professor 

Compreensão geral: skimming 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto 

Partilha de leitura, com mediação do 

professor 

Construção de repertório lexical 

Pronúncia 

Construção de conhecimento 

Partilha de conhecimento sobre 

nacionalidades 

 

(EF05LITO92) Interagir em atividades de caráter lúdico-

pedagógico 

(EF05LITO93) Usar linguagem corporal em atividades de 

caráter lúdico pedagógico 

(EF05LITO94) Identificar o assunto ou informação principal 

em textos orais simples 

(EF05LITO95) Identificar palavras-chave em canções e rimas 

(EF05LITO96) Estabelecer palavras-chave em textos orais 

simples 

(EF05LITO97) Estabelecer relação áudio-imagem 

(EF05LITO98) Identificar objetos ou imagens 

(EF05LITO99) Descrever objetos ou imagens 

(EF05LITO100) Identificar o termo ou assunto abordado por 

uma imagem ou uma sequência de imagens 

(EF05LITO101) Reconhecer a imagem como texto e observar 

seus elementos e composição 

(EF05LITO102) Identificar imagens relacionadas a um campo 

semântico 

(EF05LITO103) Interessar-se pelo texto lido, compartilhando 

suas ideias sobre o que o texto informa/ comunica 

(EF05LITO104) Construir repertório relativo a temas 

familiares 

(EF05LITO105) Construir repertório relacionado a temas 

sociais e culturais 

(EF05LITO106) Reproduzir palavras isoladas e frases simples 

(EF05LITO107) Identificar padrões de estrutura sintática 

(EF05LITO108) Identificar padrões de organização lexical em 

grupos semânticos 

(EF05LITO109) Acessar informações de caráter social e 

cultural em língua inglesa 

What are you doing? Construção de laços afetivos e convívio 

social 

(EF05LITO110) Interagir em situações de intercâmbio oral 

simples 
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 Descrição de atividades no 

momento em que elas estão sendo 

faladas 

 What are you doing? I´m reading a 

book. He´s riding a bike. 

 We´re having breakfast 

 They´re listening to music 

 Are Peter and his sister watching 

TV? Yes, they are.No,they aren´t 

 Read,have,play,surf,book,comic  

book, newspaper,the 

Net,soccer,baseball,guitar,breakfast

, 

lunch,dinner 

 

 

Estratégias de compreensão de textos orais 

Produção de textos orais, com a mediação 

do professor 

Compreensão geral: skimming 

Hipóteses sobre a finalidade de um texto 

Partilha de leitura, com mediação do 

professor 

Construção de repertório lexical 

Pronúncia 

Construção de conhecimento 

Estratégias de compreensão de atividades 

que aconteceram no momento atual 

 

 

(EF05LITO111) Interagir em atividades de caráter lúdico-

pedagógico 

(EF05LITO112) Usar linguagem corporal em atividades de 

caráter lúdico pedagógico 

(EF05LITO113) Identificar o assunto ou informação principal 

em textos orais simples 

(EF05LITO114) Identificar palavras-chave em canções e 

rimas 

(EF05LITO115) Estabelecer palavras-chave em textos orais 

simples 

(EF05LITO116) Estabelecer relação áudio-imagem 

(EF05LITO117) Identificar objetos ou imagens 

(EF05LITO118) Descrever objetos ou imagens 

(EF05LITO119) Identificar o termo ou assunto abordado por 

uma imagem ou uma sequência de imagens 

(EF05LITO120) Reconhecer a imagem como texto e observar 

seus elementos e composição 

(EF05LITO121) Identificar imagens relacionadas a um campo 

semântico 

(EF05LITO122) Interessar-se pelo texto lido, compartilhando 

suas ideias sobre o que o texto informa/ comunica 

(EF05LITO123) Construir repertório relativo a temas 

familiares 

(EF05LITO124) Construir repertório relacionado a temas 

sociais e culturais 

(EF05LITO125) Reproduzir palavras isoladas e frases simples 

(EF05LITO126) Identificar padrões de estrutura sintática 

(EF05LITO127) Identificar padrões de organização lexical em 

grupos semânticos 

(EF05LITO128) Acessar informações de caráter social e 

cultural em língua inglesa 
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LÍNGUA INGLESA 

 

6º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 
RCG 

 

 

Interação discursiva 

 

 

Construção de laços afetivos e 

convívio social 

 

(EF06LI01) Interagir em situações de 

intercâmbio oral, demonstrando iniciativa para 

utilizar a língua inglesa. 

(EF06LI02) Coletar informações do grupo, 

perguntando e respondendo sobre a família, 

os amigos, a escola e a comunidade. 

 

 

(EF06LI01RS-1) Interagir em situações de 

intercâmbio oral, em contextos sociais e 

significativos, demonstrando iniciativa para 

utilizar a língua inglesa, utilizando o 

repertório em construção (palavras que 

expressam cordialidade, tais como 

greetings, polite words). 

(EF06LI02RS-1) Coletar informações do grupo, 

através de diálogos curtos, interação 

professor/aluno e entre grupos de alunos 

perguntando e respondendo sobre a família, os 

amigos, a escola, a comunidade e demais 

assuntos 

pertinentes. 

Interação discursiva 

 

 

Funções e usos da língua inglesa 

em sala de aula (Classroom 

language) 

 

(EF06LI03) Solicitar esclarecimentos em língua 

inglesa sobre o que não entendeu e o 

significado de palavras ou expressões 

desconhecidas. 

 

 

 

(EF06LI03RS-1) Solicitar esclarecimentos em 

língua inglesa sobre o que não entendeu e o 

significado de palavras ou 

expressões desconhecidas, além de 

construir coletivamente um repertório mais 

amplo de frases e expressões comuns da rotina 

e ambiente escolar (classroom language). 
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Compreensão  

oral 

 

 

Estratégias de compreensão de 

textos orais: palavras cognatas e 

pistas do contexto discursivo 

 

(EF06LI04) Reconhecer, com o apoio de 

palavras cognatas e pistas do contexto 

discursivo, o assunto e as informações 

principais em textos orais sobre temas 

familiares. 

 

(EF06LI04RS-1) Reconhecer, com o apoio 

de palavras cognatas e pistas do contexto 

discursivo, o assunto e as informações 

principais em textos orais sobre temas 

familiares, seus gostos, preferências e 

rotinas. 

Produção oral 

 

 

Produção de textos orais, com a 

mediação do professor 

 

(EF06LI05) Aplicar os conhecimentos da língua 

inglesa para falar de si e de outras pessoas, 

explicitando informações pessoais e 

características relacionadas a gostos, 

preferências e rotinas. 

(EF06LI06) Planejar apresentação sobre a 

família, a comunidade e a escola, 

compartilhando-a oralmente com o grupo. 

(EF06LI05RS-1) A partir da construção do 

repertório lexical, aplicar os conhecimentos da 

língua inglesa para falar 

de si e de outras pessoas, explicitando 

informações pessoais e características 

relacionadas a gostos, preferências e rotinas. 

(EF06LI06RS-1) Planejar apresentação sobre a 

família, a comunidade e a escola, 

compartilhando-a oralmente com o grupo, 

respeitando.  

Estratégias de leitura 

 

Hipóteses sobre a finalidade de 

um texto 

 

 

(EF06LI07) Formular hipóteses sobre a 

finalidade de um texto em língua inglesa, com 

base em sua estrutura, organização textual e 

pistas gráficas. 

 

 

(EF06LI07RS-1) A partir da exploração de 

diferentes gêneros textuais (receitas, 

músicas, poemas), verbais ou multimodais, 

formular hipóteses sobre a finalidade de um 

texto em língua inglesa, com base em sua 

estrutura, organização textual e pistas gráficas. 

Estratégias de leitura 

 

Compreensão geral e específica: 

leitura rápida (skimming, 

scanning) 

 

 

(EF06LI08) Identificar o assunto de um texto, 

reconhecendo sua organização textual e 

palavras cognatas. 

(EF06LI09) Localizar informações específicas 

em texto. 

 

 

 

(EF06LI08RS-1) Identificar o assunto de 

um texto autêntico, reconhecendo sua 

organização textual e palavras cognatas, 

salientando os vocábulos mais frequentes da 

língua, para posteriormente repertoriar as 

práticas de escrita. 

(EF06LI09RS-1) A partir da leitura de textos de 

diferentes gêneros textuais autênticos, localizar 

informações 
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específicas em texto. 

Práticas de leitura e 

construção de 

repertório lexical 

 

 

Construção de repertório lexical 

e autonomia leitora 

 

 

(EF06LI10) Conhecer a organização de um 

dicionário bilíngue (impresso e/ou on-line) 

para construir repertório lexical. 

(EF06LI11) Explorar ambientes virtuais e/ou 

aplicativos para construir repertório lexical na 

língua inglesa. 

 

 

 

(EF06LI10RS-1) Conhecer a organização 

de um dicionário bilíngue (impresso e/ou on-

line) para construir repertório lexical, bem 

como produzir seu próprio dicionário, 

preferencialmente em inglês, com seu 

respectivo significado, utilizando o repertório 

lexical construído em sala de aula. 

(EF06LI11RS-1) Explorar ambientes virtuais 

e/ou aplicativos, tais como blogues, sites, 

chats, para construir repertório lexical na língua 

inglesa, 

observando o uso de determinadas palavras 

em um contexto específico. 

Atitudes e 

disposições 

favoráveis do leitor 

 

Partilha de leitura, com mediação 

do professor 

 

 

(EF06LI12) Interessar-se pelo texto lido, 

compartilhando suas ideias sobre o que o 

texto informa/comunica. 

 

(EF06LI12 RS-1) Interessar-se pelo texto 

lido, compartilhando suas ideias sobre o que o 

texto informa/comunica ou suscita. 

Estratégias de escrita: 

pré-escrita 

 

Planejamento do texto: 

brainstorming 

 

(EF06LI13) Listar ideias para a produção de 

textos, levando em conta o tema e o assunto. 

(EF06LI13RS-1) Listar ideias para a produção de 

textos sobre si, seus gostos e rotinas, os 

amigos, a família ou a comunidade em que 

está inserido, levando em conta o tema e o 

assunto. 
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Estratégias de escrita: 

pré-escrita 

 

Planejamento do texto: 

organização de ideias 

 

 

(EF06LI14) Organizar ideias, selecionando-as 

em função da estrutura e do objetivo do texto. 

 

 

Práticas de escrita 

 

 

Produção de textos escritos, em 

formatos diversos, com a 

mediação do professor 

 

 

(EF06LI15) Produzir textos escritos em língua 

inglesa (histórias em quadrinhos, cartazes, 

chats, blogues, agendas, fotolegendas, entre 

outros), sobre si mesmo, sua família, seus 

amigos, gostos, preferências e rotinas, sua 

comunidade e seu contexto escolar. 

 

 

 

 

(EF06LI15RS-1) A partir da exploração prévia de 

textos que sirvam como modelo para 

repertoriar a prática da escrita, coletiva ou 

individual, produzir pequenos textos escritos 

em língua inglesa (histórias em quadrinhos, 

cartazes, chats, blogues, 

agendas, fotolegendas, entre outros), sobre si 

mesmo, sua família, seus amigos, gostos, 

preferências e rotinas, sua comunidade e seu 

contexto escolar. 

Estudo do léxico 

 

Construção de repertório lexical 

 

 

(EF06LI16) Construir repertório relativo às 

expressões usadas para o convívio social e o 

uso da língua inglesa em sala de aula. 

(EF06LI17) Construir repertório lexical relativo 

a temas familiares (escola, família, rotina diária, 

atividades de lazer, esportes, entre outros). 

 

(EF06LI16RS-1) Construir repertório 

relativo às expressões usadas para o convívio 

social e o uso da língua inglesa em sala de aula 

(classroom language). 

(EF06LI17RS-1) Construir repertório 

lexical relativo a temas familiares e 

significativos presentes no cotidiano 

(escola, família, rotina diária, atividades de 

lazer, esportes, entre outros). 

Estudo do léxico 

 

Pronúncia 

 

(EF06LI18) Reconhecer semelhanças e 

diferenças na pronúncia de palavras da língua 

inglesa e da língua materna e/ou outras 

línguas conhecidas. 

 

 

(EF06LI18RS-1) Reconhecer semelhanças e 

diferenças na pronúncia de palavras da língua 

inglesa – e respectivos 

dialetos – e da língua materna e/ou outras 

línguas conhecidas, por meio da escuta e 

análise de textos orais (vídeos, músicas, dentre 

outros), valorizando os diferentes 

repertórios linguísticos e culturais. 
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Gramática 

 

 

Presente simples e contínuo 

(formas afirmativa, negativa e 

interrogativa) 

 

(EF06LI19) Utilizar o presente do indicativo 

para identificar pessoas (verbo to be) e 

descrever rotinas diárias. 

(EF06LI20) Utilizar o presente contínuo para 

descrever ações em progresso. 

 

 

(EF06LI19RS-1) Utilizar o presente do indicativo 

para identificar pessoas (verbo to be) e 

descrever rotinas diárias, utilizando verbos 

simples e suas flexões ("I get up at 7o'clock", 

"He gets up at 7o'clock"). 

(EF06LI20RS-1) Utilizar o presente contínuo 

para descrever ações em 

progresso, empregando o repertório lexical 

construído coletivamente. 

Gramática 

 

 

Imperativo 

 

(EF06LI21) Reconhecer o uso do imperativo em 

enunciados de atividades, comandos e 

instruções. 

 

 

(EF06LI21RS-1) Reconhecer o uso do 

imperativo em enunciados de atividades, 

comandos e instruções, especialmente nas 

expressões comuns da rotina de sala de aula 

("Close your book", "Open the door", "Write a 

text" etc.) 

Gramática 

 

 

Caso genitivo (‘s) 

 

 

(EF06LI22) Descrever relações por meio do uso 

de apóstrofo (’) + s. 

 

 

(EF06LI22RS-1) Descrever relações por 

meio do uso de apóstrofo (’) + s, em suas 

formas mais simples, tais como reconhecer a 

relação de pertença ou associação a algo ou 

alguém. 

Gramática 

 

 

Adjetivos possessivos 

 

 

(EF06LI23) Empregar, de forma inteligível, os 

adjetivos possessivos. 

 

(EF06LI23RS-1) Empregar, de forma 

inteligível, os adjetivos possessivos (my, your, 

his, her, its, our, your, their). 

A língua inglesa no 

mundo 

 

Países que têm a língua inglesa 

como língua materna e/ou oficial 

 

 

(EF06LI24) Investigar o alcance da língua 

inglesa no mundo: como língua materna e/ou 

oficial (primeira ou segunda língua). 

 

 

 

(EF06LI24RS-1) Investigar, através de uma 

perspectiva crítica, o alcance da língua inglesa 

no mundo: como língua 

materna e/ou oficial (primeira ou segunda 

língua), podendo ser realizadas pesquisas 

sobre a imigração e as influências da cultura 

inglesa no Estado do RS. 

(EF06LI24RS-2) Conhecer hábitos e 
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LÍNGUA INGLESA 

7º ANO 

UNIDADES TEMÁTICAS 
OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 
RCG 

Interação discursiva 

 

Funções e usos da língua 

inglesa: convivência e 

(EF07LI01) Interagir em situações de 

intercâmbio oral para realizar as atividades 

(EF07LI01RS-1) Interagir em situações de 

intercâmbio oral, em momentos dirigidos ou 

costumes de países falantes da Língua 

Inglesa, comparando-os entre si e com a 

cultura local. Para tanto, poderão ser realizadas 

interações com outros falantes da Língua 

Inglesa. 

A língua inglesa no 

cotidiano da 

sociedade brasileira/ 

comunidade 

 

Presença da língua inglesa no 

cotidiano 

 

 

(EF06LI25) Identificar a presença da língua 

inglesa na sociedade brasileira/ comunidade 

(palavras, expressões, suportes e esferas de 

circulação e consumo) e seu significado. 

(EF06LI26) Avaliar, problematizando 

elementos/produtos culturais de países de 

língua inglesa absorvidos pela sociedade 

brasileira/comunidade 

(EF06LI25RS-1) Identificar a presença da 

língua inglesa na sociedade brasileira/ 

comunidade (palavras, expressões, 

suportes e esferas de circulação e consumo) e 

seu significado, a partir de experiências no 

cotidiano (cardápio de 

lanchonetes, nome de jogos etc.). 

(EF06LI26RS-1) Avaliar de forma crítica, 

problematizando elementos/produtos 

culturais de países de língua inglesa absorvidos 

pela sociedade brasileira/ comunidade, tais 

como as comemorações de Halloween no 

Brasil ou o aportuguesamento de nomes de 

filmes, jogos etc. 
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colaboração em sala de 

aula 

 

em sala de aula, de forma respeitosa e 

colaborativa, trocando ideias e engajando-se 

em brincadeiras e jogos. 

 

não, utilizando o repertório em construção 

(classroom language,) para realizar as 

atividades em sala de aula, de forma respeitosa e 

colaborativa, trocando ideias e engajando-se em 

brincadeiras e jogos. 

 Práticas investigativas 

 

(EF07LI02) Entrevistar os colegas para 

conhecer suas histórias de vida. 

 

(EF07LI02RS-1) Entrevistar os colegas para 

conhecer suas histórias de vida ao elaborar 

questionamentos para os colegas. 

Compreensão oral 

 

Estratégias de 

compreensão de textos 

orais: conhecimentos 

prévios 

 

(EF07LI03) Mobilizar conhecimentos prévios 

para compreender texto oral. 

 

(EF07LI03RS-1) Mobilizar conhecimentos 

prévios para compreender texto oral, seja acerca 

de temas relacionados para além da comunidade 

do aluno e da escola, seja na 

cidade/escola/país em que a escola está 

inserida. 

Compreensão oral 

 

Compreensão de textos 

orais de cunho descritivo 

ou narrativo 

 

 

(EF07LI04) Identificar o contexto, a 

finalidade, o assunto e os interlocutores em 

textos orais presentes no cinema, na 

internet, na televisão, entre outros. 

(EF07LI04RS-1) Identificar o contexto, a 

finalidade, o assunto e os interlocutores em textos 

orais presentes no cinema, na internet, na 

televisão, entre outros veículos midiáticos.  

Produção oral 

 

Produção de textos orais, 

com mediação do 

professor 

 

(EF07LI05) Compor, em língua inglesa, 

narrativas orais sobre fatos, acontecimentos 

e personalidades marcantes do passado. 

 

(EF07LI05RS-1) Compor, em língua inglesa, 

narrativas orais sobre fatos, acontecimentos e 

personalidades marcantes do passado, 

mobilizando seus conhecimentos prévios 

acerca das temáticas. 

Estratégias de leitura 

 

Compreensão geral e 

específica: leitura rápida 

(skimming, scanning) 

 

(EF07LI06) Antecipar o sentido global de 

textos em língua inglesa por inferências, com 

base em leitura rápida, observando títulos, 

primeiras e últimas frases de parágrafos e 

palavras-chave repetidas. 

(EF07LI07) Identificar a(s) informação(ões) -

chave de partes de um texto em língua 

inglesa (parágrafos). 

(EF07LI06RS-1) A partir da exploração de 

diferentes gêneros textuais, antecipar o 

sentido global de textos em língua inglesa por 

inferências, com base em leitura rápida, 

observando títulos, primeiras e últimas frases 

de parágrafos e palavras chave repetidas. 
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 (EF07LI07RS-1) Identificar a(s) informação(ões)-

chave de partes de um texto em língua inglesa 

(parágrafos), cujas 

temáticas possibilitem o conhecimento e a 

compreensão dos valores e interesses de outras 

culturas. 

Estratégias de leitura 

 

Construção do sentido 

global do texto 

 

(EF07LI08) Relacionar as partes de um texto 

(parágrafos) para construir seu sentido 

global. 

 

(EF07LI08RS-1) Relacionar as partes de um texto 

(parágrafos) para construir seu sentido 

global e os sentidos produzidos no contexto 

da sala de aula. 

Práticas de leitura e 

pesquisa 

 

Objetivos de leitura 

 

(EF07LI09) Selecionar, em um texto, a 

informação desejada como objetivo de 

leitura. 

 

Práticas de leitura e 

pesquisa 

 

Leitura de textos digitais 

para estudo 

 

(EF07LI10) Escolher, em ambientes virtuais, 

textos em língua inglesa, de fontes 

confiáveis, para estudos/ pesquisas 

escolares. 

 

(EF07LI10RS-1) Escolher, em ambientes 

virtuais, textos em língua inglesa, de fontes 

confiáveis, acerca do mundo atual ou contextos 

mais globais, para estudos/ pesquisas escolares. 

Atitudes e disposições 

favoráveis do leitor 

 

Partilha de leitura 

 

(EF07LI11) Participar de troca de opiniões e 

informações sobre textos, lidos na sala de 

aula ou em outros ambientes. 

 

(EF07LI11RS-1) Participar de troca de opiniões e 

informações sobre textos, lidos na sala de aula ou 

em outros ambientes, sejam físicos ou digitais, 

sugerindo-se a leitura de diversos gêneros. 

(EF07LI11RS-2) Apreciar pequenos textos em 

língua inglesa, tais como tirinhas e histórias em 

quadrinhos (Smurfs, Mickey Mouse, Snoopy, 

Super-Heróis), como forma de apropriar-se da 

literatura estrangeira. 

Estratégias de escrita: pré-

escrita e escrita 

 

Pré-escrita: planejamento 

de produção escrita, com 

mediação do professor 

(EF07LI12) Planejar a escrita de textos em 

função do contexto (público, finalidade, 

layout e suporte). 
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Estratégias de escrita: pré-

escrita e escrita 

 

Escrita: organização em 

parágrafos ou tópicos, 

com mediação do 

professor 

 

(EF07LI13) Organizar texto em unidades de 

sentido, dividindo-o em parágrafos ou 

tópicos e subtópicos, explorando as 

possibilidades de organização gráfica, de 

suporte e de formato do texto. 

 

Práticas de escrita 

 

Produção de textos 

escritos, em formatos 

diversos, com mediação 

do professor 

 

(EF07LI14) Produzir textos diversos sobre 

fatos, acontecimentos e personalidades do 

passado (linha do tempo/ timelines, 

biografias, verbetes de enciclopédias, 

blogues, entre outros). 

 

(EF07LI14RS-1) Produzir textos diversos sobre 

fatos, acontecimentos e personalidades do 

passado (linha do tempo/ timelines, biografias, 

verbetes de enciclopédias, blogues, entre outros) 

da sua comunidade, do RS ou do país em que vive. 

Estudo do léxico 

 

Construção de repertório 

lexical 

 

(EF07LI15) Construir repertório lexical 

relativo a verbos regulares e irregulares 

(formas no passado), preposições de tempo 

(in, on, at) e conectores (and, but, because, 

then, so, before, after, entre outros). 

 

Estudo do léxico 

 

Pronúncia 

 

(EF07LI16) Reconhecer a pronúncia de 

verbos regulares no passado (-ed). 

 

Estudo do léxico 

 

Polissemia 

 

(EF07LI17) Explorar o caráter polissêmico de 

palavras de acordo com o contexto de uso. 

 

(EF07LI17RS-1) Explorar o caráter polissêmico de 

palavras de acordo com o contexto de uso, 

estudando e analisando os significados distintos 

que uma palavra pode 

ter. 

 

Gramática 

 

Passado simples e 

contínuo (formas 

afirmativa, negativa e 

interrogativa) 

 

(EF07LI18) Utilizar o passado simples e o 

passado contínuo para produzir textos orais 

e escritos, mostrando relações de sequência 

e causalidade. 

 

(EF07LI18RS-1) Utilizar o passado simples e 

opassado contínuo para produzir textos orais 

eescritos, mostrando relações de sequência e 

causalidade com a utilização de conectores 

como "because" (causalidade), "after that", 

"then" (sequência), entre outros. 

Gramática 

 

Pronomes do caso reto e 

do caso oblíquo 

(EF07LI19) Discriminar sujeito de objeto 

utilizando pronomes a eles relacionados. 

(EF07LI19RS-1) Discriminar sujeito de 

objeto, utilizando pronomes a eles 
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  relacionados, por meio da sistematização de 

"subject pronouns" e "object pronouns". 

Gramática 

 

Verbo modal can 

(presente e passado) 

 

(EF07LI20) Empregar, de forma inteligível, o 

verbo modal can para descrever habilidades 

(no presente e no passado). 

 

A língua inglesa no mundo 

 

 

A língua inglesa como 

língua global na 

sociedade contemporânea 

(EF07LI21) Analisar o alcance da língua 

inglesa e os seus contextos de uso no 

mundo globalizado. 

(EF07LI21RS-1) Analisar, através de uma 

perspectiva crítica, o alcance da língua inglesa e os 

seus contextos de uso no mundo 

globalizado. 

Comunicação intercultural 

 

 

Variação linguística 

 

(EF07LI22) Explorar modos de falar em 

língua inglesa, refutando preconceitos e 

reconhecendo a variação linguística como 

fenômeno natural das línguas. 

 

(EF07LI22RS-1) Explorar modos de falar em língua 

inglesa, refutando preconceitos e 

reconhecendo a variação linguística como 

fenômeno natural das línguas, a partir do 

contato com variações oriundas de diversos 

países (África do Sul, Jamaica, Austrália, 

Irlanda, França etc.). 

Comunicação intercultural 

 

Variação linguística 

 

(EF07LI23) Reconhecer a variação linguística 

como manifestação de formas de pensar e 

expressar o mundo. 
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LÍNGUA INGLESA 

8º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 

RCG 

Interação discursiva 

 

Negociação de sentidos (mal-

entendidos no uso da língua 

inglesa e conflito de opiniões) 

 

(EF08LI01) Fazer uso da língua inglesa para 

resolver mal-entendidos, emitir opiniões e 

esclarecer informações por meio de paráfrases 

ou justificativas. 

 

(EF08LI01RS-1) Fazer uso da língua inglesa 

para resolver mal entendidos, emitir opiniões e 

esclarecer informações por meio de paráfrases ou 

justificativas, respeitando 

e valorizando a inteligibilidade na produção oral. 

(EF08LI01RS-2) Reconhecer os diferentes 

sentidos das palavras, de acordo com o contexto 

e uso. 

Interação discursiva 

 

Usos de recursos linguísticos e 

paralinguísticos no intercâmbio 

oral 

 

(EF08LI02) Explorar o uso de recursos 

linguísticos (frases incompletas, hesitações, 

entre outros) e paralinguísticos (gestos, 

expressões faciais, entre outros) em situações 

de interação oral. 

 

(EF08LI02RS-1) Explorar o uso de recursos 

linguísticos (frases incompletas, hesitações, 

entre outros) e paralinguísticos (gestos, 

expressões faciais, entre outros) em situações de 

interação oral, para falar sobre acontecimentos no 

presente, no passado 

e/ou futuro. 

 

Compreensão oral 

 

Compreensão de textos orais, 

multimodais, de cunho 

informativo/jornalístico 

 

(EF08LI03) Construir o sentido global de textos 

orais, relacionando suas partes, o assunto 

principal e informações relevantes. 

 

 

 

(EF08LI03RS-1) Construir o sentido global 

de textos orais, relacionando suas partes, o 

assunto principal e informações relevantes 

(tais como notícias, informes de trânsito, 

previsão do tempo, dentre outros), no 

presente, passado e/ou futuro. 

Produção oral 

 

Produção de textos orais com 

autonomia 

(EF08LI04) Utilizar recursos e repertório 

linguísticos apropriados para 
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 informar/comunicar/falar do futuro: planos, 

previsões, possibilidades e probabilidades. 

Estratégias de leitura 

 

Construção de sentidos por meio 

de inferências e reconhecimento 

de implícitos 

(EF08LI05) Inferir informações e relações que 

não aparecem de modo explícito no texto para 

construção de sentidos. 

 

Práticas de leitura e 

fruição 

 

Leitura de textos de cunho 

artístico/literário 

 

(EF08LI06) Apreciar textos narrativos em língua 

inglesa (contos, romances, entre outros, em 

versão original ou simplificada), como forma 

de valorizar o patrimônio cultural produzido 

em língua inglesa. 

 

(EF08LI06RS-1) Apreciar textos narrativos em 

língua inglesa (contos, romances, entre outros, 

em versão original ou simplificada), como forma 

de valorizar o patrimônio 

cultural produzido em língua inglesa ao longo do 

tempo, tais como Edgar Allan Poe, Mark Twain, 

Shakespeare, entre outros, além de autores 

contemporâneos (pode-se relacionar tais obras 

com a literatura de língua portuguesa). 

Práticas de leitura e 

fruição 

 

Leitura de textos de cunho 

artístico/literário 

 

(EF08LI07) Explorar ambientes virtuais e/ou 

aplicativos para acessar e usufruir do 

patrimônio artístico literário em língua inglesa. 

 

(EF08LI07RS-1) Explorar ambientes virtuais e/ou 

aplicativos para acessar e usufruir do patrimônio 

artístico literário em língua inglesa, considerando 

os diversos países que a tem como língua oficial 

ou não. 

Avaliação dos textos 

lidos 

 

Reflexão pós-leitura 

 

(EF08LI08) Analisar, criticamente, o conteúdo 

de textos, comparando diferentes perspectivas 

apresentadas sobre um mesmo assunto. 

 

(EF08LI08RS-1) Analisar, criticamente, o 

conteúdo de textos sobre variados contextos 

globais e locais, comparando diferentes 

perspectivas apresentadas sobre um mesmo 

assunto. 

Estratégias de escrita: 

escrita e pós- escrita 

 

Revisão de textos com a mediação 

do professor 

 

(EF08LI09) Avaliar a própria produção escrita e 

a de colegas, com base no contexto de 

comunicação (finalidade e adequação ao 

público, conteúdo a ser comunicado, 

organização textual, legibilidade, estrutura de 

frases). 

 



 

 

 

 

 

490 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

Estratégias de escrita: 

escrita e pós- escrita 

 

Revisão de textos com a mediação 

do professor 

 

(EF08LI10) Reconstruir o texto, com cortes, 

acréscimos, reformulações e correções, para 

aprimoramento, edição e publicação final. 

 

Práticas de escrita 

 

Produção de textos escritos com 

mediação do professor/ colegas 

 

(EF08LI11) Produzir textos (comentários em 

fóruns, relatos pessoais, mensagens 

instantâneas, tweets, reportagens, histórias de 

ficção, blogues, entre outros), com o uso de 

estratégias de escrita (planejamento, produção 

de rascunho, revisão e edição final), 

apontando sonhos e projetos para o futuro 

(pessoal, da família, da comunidade ou do 

planeta). 

 

(EF08LI11 RS-1) Produzir textos 

(comentários em fóruns, relatos pessoais, 

mensagens instantâneas, tweets, reportagens, 

histórias de ficção, blogues, entre outros), com o 

uso de estratégias de escrita (planejamento, 

produção de rascunho,  revisão e edição final), 

apontando sonhos e projetos para o futuro 

(pessoal, da família, da comunidade ou do 

planeta), enfatizando também a municipalidade e 

o Estado do RS. 

Estudo do léxico 

 

Construção de repertório lexical 

 

(EF08LI12) Construir repertório lexical relativo 

a planos, previsões e expectativas para o 

futuro. 

 

Estudo do léxico 

 

Formação de palavras: prefixos e 

sufixos 

 

(EF08LI13) Reconhecer sufixos e prefixos 

comuns utilizados na formação de palavras em 

língua inglesa. 

 

Gramática 

 

Verbos para indicar o futuro 

 

(EF08LI14) Utilizar formas verbais do futuro 

para descrever planos e expectativas e fazer 

previsões. 

 

(EF08LI14RS-1) Utilizar formas verbais do futuro 

para descrever planos e expectativas e fazer 

previsões, de acordo com seus sonhos e realidade 

de vida. 

Gramática 

 

Comparativos e superlativos 

 

(EF08LI15) Utilizar, de modo inteligível, as 

formas comparativas e superlativas de 

adjetivos para comparar qualidades e 

quantidades. 

 

(EF08LI15RS-1) Utilizar, de modo inteligível, as 

formas comparativas e superlativas de adjetivos 

para comparar qualidades e 

quantidades, sobre assuntos relevantes, tais 

como idade, altura dos colegas, propaganda e 

consumo, vida saudável, cultura juvenil, 

diversidade e identidades adolescentes, dentre 

outros. 
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Gramática 

 

Quantificadores 

 

(EF08LI16) Utilizar, de modo inteligível, 

corretamente, some, any, many, much. 

 

Gramática 

 

Pronomes relativos 

 

(EF08LI17) Empregar, de modo inteligível, os 

pronomes relativos (who, which, that, whose) 

para construir períodos compostos por 

subordinação. 

 

Manifestações 

culturais 

 

Construção de repertório artístico-

cultural 

 

(EF08LI18) Construir repertório cultural por 

meio do contato com manifestações artístico-

culturais vinculadas à língua inglesa (artes 

plásticas e visuais, literatura, música, cinema, 

dança, festividades, entre outros), valorizando 

a diversidade entre culturas. 

 

Comunicação 

intercultural 

 

Impacto de aspectos culturais na 

comunicação 

 

(EF08LI19) Investigar de que forma expressões, 

gestos e comportamentos são interpretados 

em função de aspectos culturais. 

 

Comunicação 

intercultural 

 

Impacto de aspectos culturais na 

comunicação 

 

(EF08LI20) Examinar fatores que podem 

impedir o entendimento entre pessoas de 

culturas diferentes que falam a língua inglesa. 
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LÍNGUA INGLESA 

9º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 
OBJETOS DE CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 
RCG 

Interação discursiva 

 

Funções e usos da língua 

inglesa: persuasão 

 

(EF09LI01) Fazer uso da língua inglesa para expor 

pontos de vista, argumentos e contra-

argumentos, considerando o contexto e os 

recursos linguísticos voltados para a eficácia da 

comunicação. 

 

(EF09LI01RS-1) Fazer uso da língua inglesa 

para expor pontos de vista, argumentos e 

contra-argumentos sobre temas relevantes do 

cotidiano dos alunos/escola/cidade, 

considerando o contexto e os recursos linguísticos 

voltados para a eficácia da comunicação. 

Compreensão oral 

 

Compreensão de textos orais, 

multimodais, de cunho 

argumentativo 

 

(EF09LI02) Compilar as ideias-chave de textos 

por meio de tomada de notas. 

 

(EF09LI02RS-1) Compilar as ideias-chave 

de textos sobre situações do cotidiano ou temas 

instigantes que promovam o debate, por meio de 

tomada de notas. 

Compreensão oral 

 

Compreensão de textos orais, 

multimodais, de cunho 

argumentativo 

(EF09LI03) Analisar posicionamentos defendidos 

e refutados em textos orais sobre temas de 

interesse social e coletivo. 

 

Produção oral 

 

Produção de textos orais com 

autonomia 

 

(EF09LI04) Expor resultados de pesquisa ou 

estudo com o apoio de recursos, tais como 

notas, gráficos, tabelas, entre outros, adequando 

as estratégias de construção do texto oral aos 

objetivos de comunicação e ao contexto. 

 

(EF09LI04RS-1) Expor resultados de pesquisa ou 

estudo, acerca de temas atuais locais ou globais, 

com o apoio de recursos, tais como notas, 

gráficos, tabelas,  entre outros, propondo 

soluções e adequando as 

estratégias de construção do texto oral aos 

objetivos de comunicação e ao contexto. 

Estratégias de leitura 

 

Recursos de persuasão 

 

(EF09LI05) Identificar recursos de persuasão 

(escolha e jogo de palavras, uso de cores e 

imagens, tamanho de letras), utilizados nos 
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textos publicitários e de propaganda, como 

elementos de convencimento. 

Estratégias de leitura 

 

Recursos de argumentação 

 

(EF09LI06) Distinguir fatos de opiniões em textos 

argumentativos da esfera jornalística. 

(EF09LI06 RS-1) Distinguir fatos de 

opiniões em textos argumentativos da esfera 

jornalística, exercendo o senso crítico. 

Estratégias de leitura 

 

Recursos de argumentação 

 

(EF09LI07) Identificar argumentos principais e as 

evidências/exemplos que os sustentam. 

 

Práticas de leitura e 

novas tecnologias 

 

Informações em ambientes 

virtuais 

 

(EF09LI08) Explorar ambientes virtuais de 

informação e socialização, analisando a 

qualidade e a validade das informações 

veiculadas. 

 

Avaliação dos textos 

lidos 

 

Reflexão pós-leitura 

 

(EF09LI09) Compartilhar, com os colegas, a 

leitura dos textos escritos pelo grupo, 

valorizando os diferentes pontos de vista 

defendidos, com ética e respeito. 

 

Estratégias de escrita 

 

Escrita: construção da 

argumentação 

 

(EF09LI10) Propor potenciais argumentos para 

expor e defender ponto de vista em texto escrito, 

refletindo sobre o tema proposto e pesquisando 

dados, evidências e exemplos para sustentar os 

argumentos, organizando-os em sequência 

lógica. 

 

(EF09LI10RS-1) Propor potenciais argumentos 

para expor e defender ponto de vista em texto 

escrito, acerca de situações instigantes, refletindo 

sobre o tema proposto e pesquisando dados, 

evidências e exemplos para sustentar os 

argumentos, organizando-os em sequência 

lógica. 

Estratégias de escrita 

 

Escrita: construção da 

persuasão 

 

(EF09LI11) Utilizar recursos verbais e não verbais 

para construção da persuasão em textos da 

esfera publicitária, de forma adequada ao 

contexto de circulação (produção e 

compreensão). 

 

Práticas de escrita 

 

Produção de textos escritos, 

com mediação do 

professor/colegas 

 

(EF09LI12) Produzir textos (infográficos, fóruns 

de discussão on-line, fotorreportagens, 

campanhas publicitárias, memes, entre outros) 

sobre temas de interesse coletivo local ou global, 

que revelem posicionamento crítico. 
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Estudo do léxico 

 

Usos de linguagem em meio 

digital: “internetês” 

 

(EF09LI13) Reconhecer, nos novos gêneros 

digitais (blogues, mensagens instantâneas, 

tweets, entre outros), novas formas de escrita 

(abreviação de palavras, palavras com 

combinação de letras e números, pictogramas, 

símbolos gráficos, entre outros) na constituição 

das mensagens. 

 

Estudo do léxico 

 

Conectores (linking words) 

 

(EF09LI14) Utilizar conectores indicadores de 

adição, condição, oposição, contraste, conclusão 

e síntese como auxiliares na construção da 

argumentação e intencionalidade discursiva. 

(EF09LI14RS-1) Identificar e utilizar conectores 

indicadores de adição, condição, 

oposição, contraste, conclusão e síntese em 

textos como auxiliares na construção da 

argumentação e intencionalidade discursiva. 

Gramática 

 

Orações condicionais (tipos 1 e 

2) 

 

(EF09LI15) Empregar, de modo inteligível, as 

formas verbais em orações condicionais dos 

tipos 1 e 2 (If-clauses). 

 

(EF09LI15 RS-1) Identificar e empregar, de 

modo inteligível, as formas verbais em orações 

condicionais dos tipos 1 e 2 (If-clauses). 

Gramática 

 

Verbos modais: should, must, 

have to, may e might 

 

(EF09LI16) Empregar, de modo inteligível, os 

verbos should, must, have to, may e might para 

indicar recomendação, necessidade ou obrigação 

e probabilidade. 

 

(EF09LI16RS-1) Empregar, de modo inteligível, os 

verbos should, must, have to, 

may e might para indicar recomendação, 

necessidade ou obrigação e probabilidade, 

diferenciando os usos de modo apropriado aos 

contextos (formal e informal). 

A língua inglesa no 

mundo 

 

Expansão da língua inglesa: 

contexto histórico 

 

(EF09LI17) Debater sobre a expansão da língua 

inglesa pelo mundo, em função do processo de 

colonização nas Américas, África, Ásia e Oceania. 

 

A língua inglesa no 

mundo 

 

A língua inglesa e seu papel no 

intercâmbio científico, 

econômico e político 

 

(EF09LI18) Analisar a importância da língua 

inglesa para o desenvolvimento das ciências 

(produção, divulgação e discussão de novos 

conhecimentos), da economia e da política no 

cenário mundial. 
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Comunicação 

intercultural 

 

Construção de identidades no 

mundo globalizado 

 

(EF09LI19) Discutir a comunicação intercultural 

por meio da língua inglesa como mecanismo de 

valorização pessoal e de construção de 

identidades no mundo globalizado. 
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MATEMÁTICA 

 

1º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

BNCC 

RCG 

Números 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. 

(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 

Números Quantificação de elementos de 

uma coleção: estimativas, 

contagem um a um, pareamento 

ou outros agrupamentos e 

comparação 

(EF01MA02) Contar de maneira exata ou 

aproximada, utilizando diferentes estratégias como 

o pareamento e outros agrupamentos. 

(EF01MA02RS-1) Agrupar e reagrupar objetos 

explorando diferentes estratégias para quantificar e 

comunicar quantidades de uma coleção em 

situações lúdicas. (EF01MA02RS-2) Compreender e 

explicar que a forma de distribuição dos elementos 

não altera a quantidade de uma coleção 

Números 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”. 

(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 
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quantidade de elementos utilizando estimativa e/ou 

correspondência. 

Números Leitura, escrita e comparação de 

números naturais (até 100) 

Reta numérica 

(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. 

(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 

Números Leitura, escrita e comparação de 

números naturais (até 100) 

Reta numérica 

(EF01MA05) Comparar números naturais de até 

duas ordens em situações cotidianas, com e sem 

suporte da reta numérica. 

(EF01MA05RS-1) Comparar e ordenar números 

naturais de até duas ordens, reconhecendo-os em 

situações cotidianas e utilizando diferentes 

processos de contagem 

Números Construção de fatos básicos da 

adição 

(EF01MA06) Construir fatos básicos da adição e 

utilizá-los em procedimentos de cálculo para 

resolver problemas. 

(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. 

Números Composição e decomposição de 

números naturais 

(EF01MA07) Compor e decompor número de até 

duas ordens, por meio de diferentes adições, com o 

suporte de material manipulável, contribuindo para 

a compreensão de características do sistema de 

numeração decimal e o desenvolvimento de 

estratégias de cálculo. 

(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) 

(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. 

(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. 

Álgebra Padrões figurais e numéricos: 

investigação de regularidades ou 

padrões em sequências 

(EF01MA09) Organizar e ordenar objetos familiares 

ou representações por figuras, por meio de 

atributos, tais como cor, forma e medida. 

(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. 

Álgebra Sequências recursivas: 

observação de regras usadas 

utilizadas em seriações numéricas 

(mais 1, mais 2, menos 1, menos 

2, por exemplo) 

(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. 

(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 
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Geometria Localização de objetos e de 

pessoas no espaço, utilizando 

diversos pontos de referência e 

vocabulário apropriado 

(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. 

(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. 

Geometria Localização de objetos e de 

pessoas no espaço, utilizando 

diversos pontos de referência e 

vocabulário apropriado 

(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. 

(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.. 

Geometria Figuras geométricas espaciais: 

reconhecimento e relações com 

objetos familiares do mundo 

físico 

(EF01MA13) Relacionar figuras geométricas 

espaciais (cones, cilindros, esferas e blocos 

retangulares) a objetos familiares do mundo físico. 

(EF01MA13RS-1) Explorar e conhecer figuras 

geométricas espaciais existentes no mundo físico 

observando suas características e apontando 

semelhanças e diferenças entre elas. 

(EF01MA13RS-2) Classificar e registrar 

agrupamentos de embalagens e objetos do mundo 

físico (cotidiano), conforme suas características 

geométricas 
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Geometria Figuras geométricas planas: 

reconhecimento do formato das 

faces de figuras geométricas 

espaciais 

(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. 

(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. 

Grandezas e 

medidas 

Medidas de comprimento, massa 

e capacidade: comparações e 

unidades de medida não 

convencionais 

(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. 

(EF01MA15RS-1) Observar, perceber e explorar 

situações em que a medição é necessária 

relacionando os termos indicados para cada 

situação e registrando de forma própria 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. 

Grandezas e 

medidas 

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. 

(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. 



 

 

 

 

 

501 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

Grandezas e 

medidas 

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. 

(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. 

Grandezas e 

medidas 

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. 

(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).  

(EF01MA18RS-3) Ler, reconhecer e socializar datas 

apresentadas em diferentes situações identificando 

dia, mês e ano. 

Grandezas e 

medidas 

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. 

(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. 
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Probabilidade e 

estatística 

Noção de acaso (EF01MA20) Classificar eventos envolvendo o acaso, 

tais como “acontecerá com certeza”, “talvez 

aconteça” e “é impossível acontecer”, em situações 

do cotidiano. 

(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. 

Probabilidade e 

estatística 

Leitura de tabelas e de gráficos 

de colunas simples 

(EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas e em 

gráficos de colunas simples. 

(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. 
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Probabilidade e 

estatística 

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. 

(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. 
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MATEMÁTICA 

 

2º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 

RCG 

Números 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) 

(EF02MA01) Comparar e ordenar números naturais 

(até a ordem de centenas) pela compreensão de 

características do sistema de numeração decimal 

(valor posicional e função do zero). 

(EF02MA01RS-1) Conhecer e identificar a sequência 

numérica escrita e falada, reconhecendo pares e 

ímpares, ordem crescente e decrescente, antecessor e 

sucessor. 

(EF02MA01RS-2) Explorar 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.    

Números 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). 

(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. 
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Números 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) 

(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. 

(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 

Números Composição e 

decomposição de 

números naturais (até 

1000) 

(EF02MA04) Compor e decompor números naturais 

de até três ordens, com suporte de material 

manipulável, por meio de diferentes adições. 

(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 decompor um mesmo número por adições 

desenvolvendo estratégias de cálculo e explorando as 

características do sistema de numeração decimal. 

Números 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. 

(EF02MA05RS-1) Compor e decompor quantidades 

menores que 10 (fatos básicos) por meio de adições e 

subtrações desenvolvendo procedimentos para 

resolver pequenos problemas de contagem com apoio 

de material manipulável utilizando-os no cálculo 

mental ou escrito. 

Números 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. 

(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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Números 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. 

(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. 

Números Problemas envolvendo 

significados de dobro, 

metade, triplo e terça 

parte 

(EF02MA08) Resolver e elaborar problemas 

envolvendo dobro, metade, triplo e terça parte, 

com o suporte de imagens ou material manipulável, 

utilizando estratégias pessoais. 

(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. 

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. 

(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. 
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Álgebra 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. 

(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. 

Álgebra Identificação de 

regularidade de 

sequências e 

determinação de 

elementos ausentes na 

sequência 

(EF02MA11) Descrever os elementos ausentes em 

sequências repetitivas e em sequências recursivas 

de números naturais, objetos ou figuras. 

(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. 

Geometria Localização e 

movimentação de 

pessoas e objetos no 

espaço, segundo pontos 

de referência, e 

indicação de mudanças 

de direção e sentido 

(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. 

(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. 

Geometria Esboço de roteiros e de 

plantas simples 

(EF02MA13) Esboçar roteiros a ser seguidos ou 

plantas de ambientes familiares, assinalando 

entradas, saídas e alguns pontos de referência. 

(EF02MA13RS-1) Observar e estabelecer relações 

espaciais entre diversos elementos por meio de 

representações como mapas, croquis, plantas e 

diagramas.  

(EF02MA13RS-2) Percorrer trajetos diversos 

representando-os de forma própria assinalando 

entradas, saídas e pontos de referência. 



 

 

 

 

 

508 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

Geometria Figuras geométricas 

espaciais (cubo, bloco 

retangular, pirâmide, 

cone, cilindro e esfera): 

reconhecimento e 

características 

(EF02MA14) Reconhecer, nomear e comparar 

figuras geométricas espaciais (cubo, bloco 

retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera), 

relacionando-as com objetos do mundo físico. 

(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. 

Geometria Figuras geométricas 

planas (círculo, 

quadrado, retângulo e 

triângulo): 

reconhecimento e 

características 

(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. 

(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. 

Grandezas e 

medidas 

Medida de 

comprimento: unidades 

não padronizadas e 

padronizadas (metro, 

centímetro e milímetro) 

(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. 

(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. 

Grandezas e 

medidas 

Medida de capacidade e 

de massa: unidades de 

medida não 

convencionais e 

convencionais (litro, 

mililitro, cm3, grama e 

quilograma) 

(EF02MA17) Estimar, medir e comparar capacidade 

e massa, utilizando estratégias pessoais e unidades 

de medida não padronizadas ou padronizadas (litro, 

mililitro, grama e quilograma). 

(EF02MA17RS-1) Explorar e entender as grandezas de 

massa e capacidade compreendendo o sentido de 

medi-las 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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Grandezas e 

medidas 

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. 

(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...). 

Grandezas e 

medidas 

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. 

(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. 

Grandezas e 

medidas 

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. 

(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, 

traçando prioridades, planejamento e orçamento em 

situações do cotidiano do estudante. 

Probabilidade 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”. 

(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. 
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Probabilidade e 

estatística 

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. 

(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. 

Probabilidade e 

estatística 

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 

coletados em listas, tabelas e gráficos de colunas 

simples. 

(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.  

(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. 
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MATEMÁTICA 

 

3º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

BNCC 

RCG 

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. 

(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. 

Números 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. 

(EF03MA02RS-1) Explorar e compreender que o 

sistema de numeração decimal tem base 10 

realizando trocas de uma ordem para outra com 

apoio do material dourado lendo, escrevendo e 

ordenando números através da interpretação do 

valor das ordens e classes até a ordem da unidade 

de milhar.  

(EF03MA02RS-2) Observar, explorar e sintetizar 

conclusões, que existem apenas 9 algarismos e, a 

partir deles, são escritos qualquer outro número 

identificando valor posicional 
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Números 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. 

(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. 

Números 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. 

(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 

Números Procedimentos de cálculo 

(mental e escrito) com 

números naturais: adição e 

subtração 

(EF03MA05) Utilizar diferentes 

procedimentos de cálculo mental e escrito 

para resolver problemas significativos 

envolvendo adição e subtração com 

números naturais. 

(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. 

Números Problemas envolvendo 

significados da adição e da 

subtração: juntar, acrescentar, 

separar, retirar, comparar e 

completar quantidades 

(EF03MA06) Resolver e elaborar problemas 

de adição e subtração com os significados 

de juntar, acrescentar, separar, retirar, 

comparar e completar quantidades, 

utilizando diferentes estratégias de cálculo 

exato ou aproximado, incluindo cálculo 

mental. 

(EF03MA06RS-1) Explorar formas pessoais de 

cálculos e registro da resolução de problemas 

incluindo a notação 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. 
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Números Problemas envolvendo 

diferentes significados da 

multiplicação e da divisão: 

adição de parcelas iguais, 

configuração retangular, 

repartição em partes iguais e 

medida 

(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. 

(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. 

Números 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. 

(EF03MA08RS-1) Observar, explorar 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. 

Números 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. 

(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. 
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Álgebra 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. 

(EF03MA10RS-1) Explorar, interpretar e avaliar 

sequências ordenadas de números naturais 

percebendo regras de formação e identificando 

elementos faltantes ou seguintes em situações 

diversas. 

Álgebra Relação de igualdade (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. 

(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 

Geometria Localização e movimentação: 

representação de objetos e 

pontos de referência 

(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. 

(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. 

Geometria Figuras geométricas espaciais 

(cubo, bloco retangular, 

pirâmide, cone, cilindro e 

esfera): reconhecimento, 

análise de características e 

planificações 

(EF03MA13) Associar figuras geométricas 

espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, 

cone, cilindro e esfera) a objetos do mundo 

físico e nomear essas figuras. 

(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. 
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Geometria Figuras geométricas espaciais 

(cubo, bloco retangular, 

pirâmide, cone, cilindro e 

esfera): reconhecimento, 

análise de características e 

planificações 

(EF03MA14) Descrever características de 

algumas figuras geométricas espaciais 

(prismas retos, pirâmides, cilindros, cones), 

relacionando-as com suas planificações. 

(EF03MA14RS-1) Explorar o significado de 

planificação de uma figura espacial construindo 

moldes e representações, percebendo as 

representações planificadas das figuras espaciais 

Geometria Figuras geométricas planas 

(triângulo, quadrado, 

retângulo, trapézio e 

paralelogramo): 

reconhecimento e análise de 

características 

(EF03MA15) Classificar e comparar figuras 

planas (triângulo, quadrado, retângulo, 

trapézio e paralelogramo) em relação a seus 

lados (quantidade, posições relativas e 

comprimento) e vértices. 

(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. 

Geometria Congruência de figuras 

geométricas planas 

(EF03MA16) Reconhecer figuras 

congruentes, usando sobreposição e 

desenhos em malhas quadriculadas ou 

triangulares, incluindo o uso de tecnologias 

digitais. 

(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. 

Grandezas e 

medidas 

Significado de medida e de 

unidade de medida 

(EF03MA17) Reconhecer que o resultado de 

uma medida depende da unidade de 

medida utilizada. 

(EF03MA17RS-1) Explorar diferentes situações de 

medição identificando e expressando a unidade de 

medida mais adequada para cada grandeza. 
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Grandezas e 

medidas 

Significado de medida e de 

unidade de medida 

(EF03MA18) Escolher a unidade de medida 

e o instrumento mais apropriado para 

medições de comprimento, tempo e 

capacidade. 

(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. 

Grandezas e 

medidas 

Medidas de comprimento 

(unidades não convencionais 

e convencionais): registro, 

instrumentos de medida, 

estimativas e comparações 

(EF03MA19) Estimar, medir e comparar 

comprimentos, utilizando unidades de 

medida não padronizadas e padronizadas 

mais usuais (metro, centímetro e milímetro) 

e diversos instrumentos de medida. 

(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 expressa de forma diferente dependendo 

da unidade de medida escolhida. 

Grandezas e 

medidas 

Medidas de capacidade e de 

massa (unidades não 

convencionais e 

convencionais): registro, 

estimativas e comparações 

(EF03MA20) Estimar e medir capacidade e 

massa, utilizando unidades de medida não 

padronizadas e padronizadas mais usuais 

(litro, mililitro, quilograma, grama e 

miligrama), reconhecendo-as em leitura de 

rótulos e embalagens, entre outros. 

(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. 

Grandezas e 

medidas 

Comparação de áreas por 

superposição 

(EF03MA21) Comparar, visualmente ou por 

superposição, áreas de faces de objetos, de 

figuras planas ou de desenhos. 

(EF03MA21RS-1) Perceber, através de material 

manipulável e representações, que diferentes 

superfícies podem conter a mesma medida de área. 

Grandezas e 

medidas 

Medidas de tempo: leitura de 

horas em relógios digitais e 

analógicos, duração de 

eventos e reconhecimento de 

relações entre unidades de 

medida de tempo 

(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. 

(EF03MA22RS-1) Compreender, ler e utilizar as 

diferentes notações para registro de horas 

indicando a duração de um acontecimento e 

identificando horas e minutos. 
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Grandezas e 

medidas 

Medidas de tempo: leitura de 

horas em relógios digitais e 

analógicos, duração de 

eventos e reconhecimento de 

relações entre unidades de 

medida de tempo 

(EF03MA23) Ler horas em relógios digitais e 

em relógios analógicos e reconhecer a 

relação entre hora e minutos e entre minuto 

e segundos. 

(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). 

Grandezas e 

medidas 

Sistema monetário brasileiro: 

estabelecimento de 

equivalências de um mesmo 

valor na utilização de 

diferentes cédulas e moedas 

(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. 

(EF03MA24RS-1) Explorar e expressar as trocas e 

comparações entre cédulas e moedas do sistema 

monetário brasileiro, aplicando-as na resolução de 

problemas. 

Probabilidade e 

estatística 

Análise da ideia de acaso em 

situações do cotidiano: espaço 

amostral 

(EF03MA25) Identificar, em eventos 

familiares aleatórios, todos os resultados 

possíveis, estimando os que têm maiores ou 

menores chances de ocorrência. 

(EF03MA25RS-1) Observar, discutir e registrar, em 

eventos aleatórios do cotidiano, todos os resultados 

possíveis, fazendo estimativas de maior ou menor 

chance de ocorrência. 

Probabilidade e 

estatística 

Leitura, interpretação e 

representação de dados em 

tabelas de dupla entrada e 

gráficos de barras 

(EF03MA26) Resolver problemas cujos 

dados estão apresentados em tabelas de 

dupla entrada, gráficos de barras ou de 

colunas. 

(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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Probabilidade e 

estatística 

Leitura, interpretação e 

representação de dados em 

tabelas de dupla entrada e 

gráficos de barras 

(EF03MA27) Ler, interpretar e comparar 

dados apresentados em tabelas de dupla 

entrada, gráficos de barras ou de colunas, 

envolvendo resultados de pesquisas 

significativas, utilizando termos como 

maior e menor frequência, apropriando-se 

desse tipo de linguagem para compreender 

aspectos da realidade sociocultural 

significativos. 

(EF03MA27RS-1) Explorar, extrair e registrar dados 

expressos em tabelas e gráficos identificando e 

compreendendo o significado de maior ou menor 

frequência dos eventos. 

Probabilidade e 

estatística 

Coleta, classificação e 

representação de dados 

referentes a variáveis 

categóricas, por meio de 

tabelas e gráficos 

(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. 

(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. 
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MATEMÁTICA 

 

4º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 

RCG 

Números 

 

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. 

(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. 

 

 

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. 

(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. 

 

 

Propriedades das 

operações para o 

desenvolvimento de 

diferentes estratégias 

de cálculo com 

números naturais 

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. 

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 

(EF04MA04) Utilizar as relações entre adição e 

subtração, bem como entre 

multiplicação e divisão, para ampliar as 

estratégias de cálculo. 

EF04MA04RS-1) Observar, explorar e reconhecer as 

relações entre adição e subtração, um divisão, 

aplicando-as nas estratégias de cálculo e na 

resolução de problemas. 

 

 

Propriedades das 

operações para o 

desenvolvimento de 

diferentes estratégias de 

cálculo com números 

naturais 

EF04MA05) Utilizar as propriedades das 

operações para desenvolver estratégias de 

cálculo. 

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 algoritmo 

(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. 

 

 

Problemas envolvendo 

diferentes significados 

da multiplicação e da 

divisão: adição de parcelas 

iguais, configuração 

retangular, 

proporcionalidade, 

repartição equitativa e 

medida  

(EF04MA07) Resolver e elaborar problemas de 

divisão cujo divisor tenha no máximo dois 

algarismos,envolvendo os significados de 

repartição equitativa e de estratégias diversas, 

como cálculo por estimativa, 

cálculo mental e algoritmos.   

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. 
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Problemas de 

contagem 

(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. 

(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. 

 Números racionais: 

frações unitárias mais 

usuais (1/2, 1/3, ¼, 

1/5, 1/10 e 1/100) 

EF04MA09) Reconhecer as frações unitárias mais 

usuais (1/2, 1/3, ¼, 1/5, 1/10 e1/100) como 

unidades de medida menores do que uma 

unidade, utilizando a reta numérica como 

recurso. 

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 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. 

(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. 

Álgebra Sequência numérica 

recursiva formada por 

múltiplos de um número 

natural 

(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 

 Sequência numérica 

recursiva formada por 

números que deixam o 

mesmo resto ao ser 

divididos por um mesmo 

número natural diferente de 

zero 

(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. 
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 Relações entre adição e 

subtração e entre 

multiplicação e divisão 

EF04MA13)Reconhecer,por meio de 

investigações, utilizando a calculadora quando 

necessário, as relações inversas entre as 

operações de adição e de 

subtração e de multiplicação e de divisão, para 

aplica-las na resolução de problemas. 

(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. 

 Propriedades da 

igualdade 

(EF04MA14) Reconhecer e mostrar, por meio de 

exemplos, que a relação de igualdade existente 

entre dois termos permanece quando se 

adiciona ou se subtrai um mesmo número a 

cada um desses termos. 

(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. 

 Propriedades da 

igualdade 

(EF04MA15) Determinar o número desconhecido 

que torna verdadeira uma igualdade que 

envolve as operações fundamentais com 

números naturais. 

(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. 

Geometria 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 esquerda, mudanças de direção e 

sentido, intersecção, transversais, 

paralelas e perpendiculares 

(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.  

 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. 

(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 físico e percebendo 

suas características. 
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 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. 

(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. 

 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. 

(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. 

Grandezas 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. 

(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. 

 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. 

(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. 

 Medidas de tempo: 

leitura de horas em 

relógios digitais e 

(EF04MA22) Ler e registrar medidas e intervalos 

de tempo em horas, minutos e segundos em 

situações relacionadas ao seu cotidiano, como 

(EF04MA22RS-1) Observar e explorar a unidade de 

medida de tempo, percebendo as relações existentes 

entre hora, minuto e segundo em situações cotidianas. 
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analógicos, duração de 

eventos e relações entre 

unidades de medida de 

tempo 

informar os horários de início e término de 

realização de uma tarefa e sua duração. 

Identificar e registrar horário de início e término de 

tarefas diversas, utilizando marcações 

adequadas para representa-los. 

 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 

(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. 

(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 aplicando-o 

em situações cotidianas, locais e regionais. 

 Medidas de temperatura 

em grau Celsius: construção 

de gráficos para indicar a 

variação da temperatura 

(mínima e máxima) medida 

em um dado dia ou em 

uma semana 

EF04MA24) Registrar as temperaturas máxima e 

mínima diárias, em locais do seu cotidiano, e 

elaborar gráficos de colunas com as variações 

diárias da temperatura, utilizando, inclusive, 

planilhas eletrônicas. 

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. 

 Problemas utilizando o 

sistema monetário 

brasileiro 

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. 

(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. 

Probabilidade e 

estatística 

Análise de chances de 

eventos aleatórios 

EF04MA26) Identificar, entre eventos aleatórios 

cotidianos, aqueles que têm maior chance de 

ocorrência, reconhecendo características de 

resultados mais prováveis, sem utilizar frações. 

(EF04MA26RS-1) Observar e perceber, nos eventos 

cotidianos, suas chances de ocorrência, classificando-os 

em prováveis ou improváveis 

 Leitura, interpretação e 

representação de dados em 

tabelas de dupla entrada, 

(EF04MA27) Analisar dados apresentados em 

tabelas simples ou de dupla entrada 

(EF04MA27RS-1) Observar, registrar e interpretar dados 

dispostos em tabelas simples ou de dupla entrada e em 
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gráficos de colunas simples 

e agrupadas, gráficos de 

barras e colunas e gráficos 

pictóricos 

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. 

gráficos de colunas ou pictóricos, expressando suas 

conclusões de forma oral e 

escrita. 

 Diferenciação entre 

variáveis categóricas e 

variáveis numéricas 

Coleta, classificação e 

representação de dados de 

pesquisa realizada 

(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. 

(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. 
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MATEMÁTICA 

 

5º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 

RCG 

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 

escritas numéricas de acordo com as regras e símbolos 

do sistema de numeração decimal, considerando o 

significado da base e do valor posicional. 

Números 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. 

(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 
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Números 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. 

(EF05MA03RS-1) Identificar, representar e traduzir 

oralmente ou por escrito uma fração, associadas 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. 

Números Comparação e ordenação 

de números racionais na 

representação decimal e na 

fracionária utilizando a 

noção de equivalência 

(EF05MA04) Identificar frações 

equivalentes. 

(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 um padrão observado, 

utilizando material concreto ou não. 

Números 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. 

(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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Números 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. 

(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. 

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. 

(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. 

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. 

(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. 
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Números 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?” 

(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. 

(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. 

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. 

(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. 

Álgebra Propriedades da igualdade 

e noção de equivalência 

(EF05MA11) Resolver e elaborar problemas 

cuja conversão em sentença matemática 

seja uma igualdade com uma operação em 

que um dos termos é desconhecido. 

(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. 

Álgebra Grandezas diretamente 

proporcionais 

Problemas envolvendo a 

partição de um todo em 

duas partes proporcionais 

(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. 

(EF05MA12RS-1) Compreender e utilizar a relação 

entre grandezas diretamente proporcionais 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. 
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Álgebra 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. 

(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. 

Geometria 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. 

(EF05MA14RS-1) Localizar e compreender diferentes 

representações de pontos ou objetos, usando pares 

ordenados de números e/ou letras, em desenhos 

apresentados em malhas quadriculadas, em planilhas 

eletrônicas e coordenadas geográficas, a fim de 

desenvolver as primeiras noções de coordenadas 

cartesianas. 

Geometria Plano cartesiano: 

coordenadas cartesianas (1º 

quadrante) e representação 

de deslocamentos no plano 

cartesiano 

(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. 

(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. 
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Geometria 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. 

(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 entre 

prismas, pirâmides, cones e cilindros, utilizando malha 

quadriculada ou tecnologias digitais. 

Geometria 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. 

(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. 

Geometria 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 e 

usando 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. 
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Grandezas e medidas Medidas de comprimento, 

área, massa, tempo, 

temperatura e 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. 

(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 compreender as 

transformações do tempo cronológico em situações 

do cotidiano.  

(EF05MA19RS-3) Modelar, resolver e elaborar 

problemas envolvendo as medidas de grandezas e 

sintetizar conclusões. 

Grandezas e medidas 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. 

(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. 

Grandezas e medidas 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. 

(EF05MA21RS-1) Reconhecer e medir volume como 

grandeza associada a sólidos geométricos, por meio 

de empilhamento de cubos e tecnologias digitais. 

Probabilidade e 

estatística 

Espaço amostral: análise de 

chances de eventos 

aleatórios 

(EF05MA22) Apresentar todos os possíveis 

resultados de um experimento aleatório, 

estimando se esses resultados são 

igualmente prováveis ou não. 

(EF05MA22RS-1) Explorar, compreender e elencar as 

possibilidades de ocorrência de uma determinada 

situação em um experimento. 
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Probabilidade e 

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). 

(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. 

Probabilidade e 

estatística 

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. 

(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. 

Probabilidade e 

estatística 

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. 

(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. 
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MATEMÁTICA 

 

6º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 

RCG 

 

Números 

 

 

 

 

 

História dos números; 

Sistema de numeração 

decimal; Conjunto dos 

números Naturais; 

Conjunto dos números 

Racionais Absolutos 

 

 

 

Sistema de numeração 

decimal: características, 

leitura, escrita e 

comparação de números 

naturais e de números 

racionais representados na 

forma decimal 

 

 

(EF06MA01) Comparar, ordenar, ler e 

escrever números naturais e números 

racionais cuja representação decimal é 

finita, fazendo uso da reta numérica. 

 

(EF06MA01RS-1) Comparar, ordenar, ler e escrever 

números naturais, pelo uso de regras e símbolos que 

caracterizam o sistema de numeração decimal, incluindo 

a sua representação na reta numerada. 

(EF06MA01RS-2) Reconhecer os significados dos 

números racionais (parte todo, quociente, razão e 

operador) e utilizá-los para resolução de problemas 

apresentados em diferentes contextos. 

(EF06MA02) Reconhecer o sistema de 

numeração decimal, como o que prevaleceu 

no mundo ocidental, e destacar 

semelhanças e diferenças com outros 

sistemas, de modo a sistematizar suas 

principais características (base, valor 

posicional e função do zero), utilizando, 

inclusive, a composição e decomposição de 

números naturais e números racionais em 

sua representação decimal. 

 

(EF06MA02RS-1) Entender o sistema de numeração 

decimal como uma construção histórica, que 

permaneceu no mundo ocidental, observando e 

comparando semelhanças e diferenças com outros 

sistemas, de modo a sistematizar suas características 

(base, valor posicional e função do zero). 

(EF06MA02RS-2) Explorar as formas de expressar, 

registrar e comunicar quantidades utilizadas pelo 

homem ao longo da história, valorizando a contribuição 

dos povos primitivos nessa construção. 

Operações (adição, 

subtração, multiplicação, 

divisão e potenciação e 

(EF06MA03) Resolver e elaborar problemas 

que envolvam cálculos (mentais ou escritos, 

exatos ou aproximados) com números 

naturais, por meio de estratégias variadas, 

(EF06MA03RS-1) Reconhecer as operações com 

números naturais e compreender as diferentes técnicas 

operatórias, no exercício da estimativa e do calculo 

mental ou escrito, exatos ou aproximados, valendo-se 
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radiciação) com números 

naturais 

Divisão euclidiana 

 

 

com compreensão dos processos neles 

envolvidos com e sem uso de calculadora. 

de problemas que exploram temáticas do contexto local 

e regional. 

(EF06MA03RS-2) Explorar, compreender e explicar o 

significado de adição e subtração, multiplicação e 

divisão, potenciação e radiciação como operações 

inversas para desenvolver a reversibilidade do 

pensamento. 

(EF06MA03RS-3) Analisar, interpretar e expressar de 

forma coletiva a solução de problemas, envolvendo 

números naturais, 

compreendendo os diferentes significados das 

operações e validar a adequação dos resultados por 

meio de estimativas ou tecnologias digitais. 

Fluxograma para 

determinar a paridade de 

um número natural 

Múltiplos e divisores de um 

número natural  

Números primos e 

compostos 

 

Definição e representação 

de estratégias na resolução 

de problemas 

 

Múltiplos, divisores, 

números primos, critérios 

de divisibilidade e Mínimo 

múltiplo comum. 

 

(EF06MA04) Construir algoritmo em 

linguagem natural e representá-lo por 

fluxograma que indique a resolução de um 

problema simples (por exemplo, se um 

número natural qualquer é par). 

(EF06MA04RS-1) Compreender o conceito de múltiplo e 

divisor de um número natural, reconhecendo e 

utilizando os critérios de divisibilidade e a paridade de 

um número natural. 

(EF06MA04RS-2) Identificar fluxogramas como 

sequencia de passos lógicos que auxiliam na resolução 

de problemas. 

(EF06MA04RS-3) Estabelecer a sequencia de passos 

construindo algoritmo em linguagem natural e 

simbólica e representá-lo por fluxogramas que 

indiquem a resolução de problemas simples. 

(EF06MA04RS-04) Reconhecer no algoritmo das 

operações o significado de seus termos, bem como o 

valor posicional de seus algarismos. 

(EF06MA05) Classificar números naturais em 

primos e compostos, estabelecer relações 

entre números, expressas pelos termos “é 

múltiplo de”, “é divisor de”, “é fator de”, e 

estabelecer, por meio de investigações, 

(EF06MA05RS-01) Investigar relações entre números 

naturais, tais como “ser múltiplo de” e “ser divisor de”, 

ser fator de", e reconhecer números primos e 

compostos e as relações entre eles, utilizando 

fluxogramas. 
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critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 100 e 1000. 

 

(EF06MA05RS-02) Estabelecer, por meios de 

investigações e fluxogramas, critérios de divisibilidade e 

aplicá-los na decomposição de números naturais em 

fatores primos. 

(EF06MA05RS-03) Utiliza a linguagem matemática para 

expressar a nomenclatura correta dos termos na 

demonstração de números Primos. 

(EF06MA06) Resolver e elaborar problemas 

que envolvam as ideias de múltiplo e de 

divisor. 

 

(EF06MA06RS-1) Ordenar múltiplos e divisores de dois 

ou mais números para determinar o Mínimo Múltiplo 

Comum e Máximo Divisor Comum entre eles. 

(EF06MA06RS-2) Resolver, elaborar, modelar e 

interpretar problemas com foco nos conceitos de 

múltiplo e divisor de números naturais, envolvendo o 

princípio multiplicativo, com e sem apoio de 

calculadoras. 

(EF06MA06RS-3) Decompor números compostos em 

números primos e escrevê-los de forma fatorada. 

(EF06MA06RS-4) Modelar e resolver problemas e 

desafios matemáticos que envolvam paridade aritmética 

usando Fluxograma. 

Frações: significados 

(parte/todo, quociente), 

equivalência, comparação, 

adição e subtração; cálculo 

da fração de um número 

natural; adição e subtração 

de frações 

 

Conjunto dos números 

Racionais Absolutos 

 

(EF06MA07) Compreender, comparar e 

ordenar frações associadas às ideias de 

partes de inteiros e resultado de divisão, 

identificando frações equivalentes. 

 

(EF06MA07RS-1) Reconhecer os significados dos 

números racionais (parte todo, quociente, razão e 

operador) e utilizá-los para resolução de problemas, 

sejam eles no contexto matemático ou de outras áreas 

do conhecimento, locais e regionais, com uso de 

quantidades continuas e discretas. 

(EF06MA07RS-2) Compreender e comparar frações 

utilizando como recurso a visualização geométrica de 

um todo fracionado em partes iguais, possibilitando a 

identificação e demonstração de equivalências 

(proporcionalidade) entre as partes. 
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Fração de uma quantidade. 

 

 

(EF06MA07RS-3) Realizar operações de adição e 

subtração de frações com denominadores iguais e 

diferentes, a partir do conceito de equivalência de 

frações, com e sem apoio  de calculadoras. 

(EF06MA08) Reconhecer que os números 

racionais positivos podem ser expressos nas 

formas fracionária e decimal, estabelecer 

relações entre essas representações, 

passando de uma representação para outra, 

e relacioná-los a pontos na reta numérica. 

(EF06MA08RS-1) Reconhecer os números racionais 

positivos que podem ser expressos nas formas 

fracionarias e decimais, estabelecendo relações entre as 

representações figurais. 

(EF06MA08RS-2) Transformar os números fracionários 

em números decimais, e números decimais em frações, 

e relacioná-los a pontos na reta numérica, com uso de 

instrumentos de medição ou estimativas. 

(EF06MA09) Resolver e elaborar problemas 

que envolvam o cálculo da fração de uma 

quantidade e cujo resultado seja um 

número natural, com e sem uso de 

calculadora. 

 

(EF06MA09RS-1) Explorar, comparar e operar com 

frações equivalentes, reconhecendo-as como partes 

iguais do mesmo todo, fazendo demonstrações através 

de material concreto, números fracionários e decimais. 

(EF06MA09RS-2) Explorar, realizar e demonstra 

operações de adição e subtração com frações que 

representam parte/todo, com e sem uso de 

calculadoras. 

(EF06MA09RS-3) Resolver, criar, modelar e interpretar 

problemas que envolvam o calculo de adição e 

subtração de frações equivalentes, usando quantidades 

continuas, como medida de comprimento, massa, 

capacidade, sistema monetário ou grandezas 

relacionadas a temáticas do contexto local e regional, 

com e sem uso de calculadora. 

(EF06MA10) Resolver e elaborar problemas 

que envolvam adição ou subtração com 

números racionais positivos na 

representação fracionária. 

 

(EF06MA10RS-1) Explorar, criar, modelar e comunicar 

solução de problemas que apresentam frações ou 

possibilitam comparação das partes/todo, através de 

estratégias de adição e subtração com números 

racionais positivos na representação fracionaria. 
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Operações (adição, 

subtração, multiplicação, 

divisão e potenciação) com 

números racionais 

 

(EF06MA11) Resolver e elaborar problemas 

com números racionais positivos na 

representação decimal, envolvendo as 

quatro operações fundamentais e a 

potenciação, por meio de estratégias 

diversas, utilizando estimativas e 

arredondamentos para verificar a 

razoabilidade de respostas, com e sem uso 

de calculadora. 

(EF06MA11RS-1) Reconhecer e interpretar a potencia 

com expoente inteiro positivo como produto reiterado 

de fatores iguais. 

(EF06MA11RS-2) Explorar e compreender a operação da 

radiciação (raiz quadrada) de números naturais e 

racionais, como inversa da potenciação, empregando-a 

nas estratégias de resolução de problemas. 

(EF06MA11RS-3) Resolver, elaborar e analisar problemas 

que utilizem o calculo das operações fundamentais e 

potenciação, envolvendo números naturais e números 

racionais na representação fracionaria e decimal, por 

meio de calculo mental, estimativas, aproximações, 

arredondamentos, técnicas operatórias convencionais, 

com e sem uso de tecnologias digitais, analisando a 

razoabilidade do calculo e validando os resultados. 

Aproximação de números 

para múltiplos de potências 

de 10 

(EF06MA12) Fazer estimativas de 

quantidades e aproximar números para 

múltiplos da potência de 10 mais próxima. 

(EF06MA12RS-1) Compreender e utilizar a potenciação 

e suas propriedades operatórias a fim de simplificar a 

leitura e a escrita de grandes e pequenos números. 

(EF06MA12RS-2) Abordar o conceito de estimativa, por 

meio de tarefas praticas envolvendo medidas de 

comprimento, massa, capacidade, velocidade da luz e 

valor monetário, aproximando números para múltiplos 

da potência de 10. 

Cálculo de porcentagens 

por meio de estratégias 

diversas, sem fazer uso da 

“regra de três” 

 

(EF06MA13) Resolver e elaborar problemas 

que envolvam porcentagens, com base na 

ideia de proporcionalidade, sem fazer uso 

da “regra de três”, utilizando estratégias 

pessoais, cálculo mental e calculadora, em 

contextos de educação financeira, entre 

outros. 

(EF06MA13RS-2) Resolver e elaborar problemas do 

cotidiano que envolvam porcentagens, com base na 

ideia de proporcionalidade, utilizando fluxogramas 

pessoais, calculo mental e uso de calculadora, em 

diferentes contextos, dentre eles, o da educação 

financeira, orçamento familiar, economia rio-grandense, 

faturas de água, energia elétrica, telefonia, alimentação, 

vestuário e saúde. 
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(EF06MA13RS-3) Analisar, discutir, interpretar e 

argumentar, em duplas ou grupos, os resultados dos 

problemas que envolvam porcentagem. 

Álgebra 

 

Propriedades da igualdade 

 

(EF06MA14) Reconhecer que a relação de 

igualdade matemática não se altera ao 

adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir os 

seus dois membros por um mesmo número 

e utilizar essa noção para determinar 

valores desconhecidos na resolução de 

problemas. 

(EF06MA14RS-1) Interpretar e resolver o valor 

desconhecido numa igualdade, envolvendo adição, 

subtração, multiplicação ou divisão de números naturais 

e racionais, aplicando o conceito de operações inversas 

e equivalências entre os termos da igualdade. 

(EF06MA14RS-2) Explorar, modelar e resolver problemas 

que apresentem termo desconhecido utilizando as 

propriedades da igualdade. 

Problemas que tratam da 

partição de um todo em 

duas partes desiguais, 

envolvendo razões entre as 

partes e entre uma das 

partes e o todo 

 

(EF06MA15) Resolver e elaborar problemas 

que envolvam a partilha de uma quantidade 

em duas partes desiguais, envolvendo 

relações aditivas e multiplicativas, bem 

como a razão entre as partes e entre uma 

das partes e o todo. 

(EF06MA15RS-1) Partilhar quantidades em duas partes 

desiguais, registrar em forma de razão entre duas partes 

(a/b ou b/a), ou entre uma das partes e o todo (a/todo, 

b/todo). 

(EF06MA15RS-2) Resolver e elaborar problemas que 

envolvam a partilha de uma quantidade em duas partes 

desiguais, envolvendo relações aditivas e multiplicativas, 

razão entre as partes ou uma das partes e o todo, 

argumentando os resultados. 

Geometria 

 

Plano cartesiano: 

associação dos vértices de 

um polígono a pares 

ordenados 

 

(EF06MA16) Associar pares ordenados de 

números a pontos do plano cartesiano do 

1º quadrante, em situações como a 

localização dos vértices de um polígono. 

(EF06MA16RS-1) Compreender, através da história da 

Matemática, a importância dos eixos ortogonais na 

localização de objetos ou figuras no plano. 

(EF06MA16RS-2) Descrever, interpretar e representar a 

localização ou a movimentação de pontos no primeiro 

quadrante do plano cartesiano, utilizando as 

coordenadas cartesianas. 
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(EF06MA16RS-2) Localizar vértices de polígonos no 1º 

quadrante do plano cartesiano, associando cada vértice 

a um par ordenado. 

Prismas e pirâmides: 

planificações e relações 

entre seus elementos 

(vértices, faces e arestas) 

 

(EF06MA17) Quantificar e estabelecer 

relações entre o número de vértices, faces e 

arestas de prismas e pirâmides, em função 

do seu polígono da base, para resolver 

problemas e desenvolver a percepção 

espacial. 

(EF06MA17RS-1) Quantificar, investigar e estabelecer 

relações entre o número de vértices, faces e arestas de 

prismas e pirâmides, em função do polígono da base 

para resolver problemas, com apoio ou não de recursos 

digitais. 

(EF06MA17RS-2) Identificar e explorar as planifica coes 

de alguns poliedros e as figuras planas que os 

compõem, para desenvolver a percepção espacial. 

Polígonos: classificações 

quanto ao número de 

vértices, às medidas de 

lados e ângulos e ao 

paralelismo e 

perpendicularismo dos 

lados 

 

(EF06MA18) Reconhecer, nomear e 

comparar polígonos, considerando lados, 

vértices e ângulos, e classificá-los em 

regulares e não regulares, tanto em suas 

representações no plano como em faces de 

poliedros. 

(EF06MA18RS-1) Representar polígonos em malhas 

quadriculadas, classificando-os em regulares e não 

regulares, em 

representações no plano ou em faces de poliedros. 

(EF06MA18RS-2) Nomear e comparar polígonos, 

considerando o número de lados, vértices e ângulos, 

observando o paralelismo e perpendicularidade dos 

lados. 

(EF06MA18RS-3) Analisar, interpretar, formular e 

resolver problemas, envolvendo os diferentes elementos 

da geometria plana e espacial, com apoio ou não de 

calculadoras. 

(EF06MA18RS-4) Identificar, nomear e representar 

polígonos regulares e seus elementos, através da 

exploração e observação de figuras expostas nos 

contextos locais e regionais. 

(EF06MA19) Identificar características dos 

triângulos e classificá-los em relação às 

medidas dos lados e dos ângulos. 

 

(EF06MA19RS-1) Explorar as características dos 

triângulos, identificando posições relativas entre seus 

lados (perpendiculares e paralelos), utilizando 

instrumentos como réguas e esquadros ou softwares. 
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(EF06MA19RS-2) Construir triângulos com uso de 

malhas quadriculadas ou tecnologias digitais, e 

classificar em relação as medidas dos lados e dos 

ângulos. 

(EF06MA19RS-3) Ampliar e reduzir triângulos com uso 

de malhas quadriculadas ou tecnologias digitais, 

verificando elementos e propriedades que se alternam 

ou não, ampliando e reduzindo a dimensão dos lados. 

(EF06MA20) Identificar características dos 

quadriláteros, classificá-los em relação a 

lados e a ângulos e reconhecer a inclusão e 

a intersecção de classes entre eles. 

(EF06MA20RS-1) Analisar e compreender as 

características dos quadriláteros, para classificá-los em 

relação a lados e a ângulos e ao paralelismo e 

perpendicularismo dos lados classes entre eles. 

perpendicularidade dos lados. 

(EF06MA20RS-2) Compor e decompor figuras planas 

com uso de malhas quadriculadas ou tecnologias 

digitais, identificando relações entre suas superfícies, 

inclusive equivalências. 

Construção de figuras 

semelhantes: ampliação e 

redução de figuras planas 

em malhas quadriculadas 

(EF06MA21) Construir figuras planas 

semelhantes em situações de ampliação e 

de redução, com o uso de malhas 

quadriculadas, plano cartesiano ou 

tecnologias digitais. 

(EF06MA21RS-1) Construir, ampliar e reduzir figuras 

planas semelhantes com uso de malhas quadriculadas, 

plano cartesiano ou tecnologias digitais, verificando 

elementos e propriedades que se alternam. 

Construção de retas 

paralelas e perpendiculares, 

fazendo uso de réguas, 

esquadros e softwares 

 

(EF06MA22) Utilizar instrumentos, como 

réguas e esquadros, ou softwares para 

representações de retas paralelas e 

perpendiculares e construção de 

quadriláteros, entre outros. 

(EF06MA22RS-1) Diferenciar retas paralelas e 

perpendiculares em diferentes contextos do cotidiano e 

outras áreas do conhecimento, analisando a medida dos 

ângulos entre feixes de retas. 

(EF06MA22RS-2) Utilizar instrumentos, como réguas e 

esquadros ou softwares para representações de retas 

paralelas e perpendiculares e construção de 

quadriláteros, entre outros. 

(EF06MA23) Construir algoritmo para 

resolver situações passo a passo (como na 

(EF06MA23RS-1) Identificar a localização e 

movimentação de pessoas/objetos no espaço 
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construção de dobraduras ou na indicação 

de deslocamento de um objeto no plano 

segundo pontos de referência e distâncias 

fornecidas etc.). 

bidimensional, utilizando os conceitos de retas paralelas 

e perpendiculares para resolver problemas, com apoio 

ou não de softwares. 

Grandezas e medidas 

 

Problemas sobre medidas 

envolvendo grandezas 

como comprimento, massa, 

tempo, temperatura, área, 

capacidade e volume 

 

(EF06MA24) Resolver e elaborar problemas 

que envolvam as grandezas comprimento, 

massa, tempo, temperatura, área (triângulos 

e retângulos), capacidade e volume (sólidos 

formados por blocos retangulares), sem uso 

de fórmulas, inseridos, sempre que possível, 

em contextos oriundos de situações reais 

e/ou relacionadas às outras áreas do 

conhecimento. 

(EF06MA24RS-1) Reconhecer, realizar e argumentar 

conversões entre unidades de medidas usuais, 

referentes a diversas grandezas como comprimento, 

massa, capacidade e tempo, em resolução de situações-

problema do contexto diário, local e regional. 

(EF06MA24RS-2) Resolver, criar e socializar problemas 

que envolvam grandezas por meio de estimativas e 

aproximações, promovendo o uso de conhecimentos já 

adquiridos, em situações diversificadas. 

Ângulos: noção, usos e 

medida 

 

(EF06MA25) Reconhecer a abertura do 

ângulo como grandeza associada às figuras 

geométricas. 

(EF06MA25RS-1) Compreender e reconhecer as 

propriedades comuns e diferenças entre figuras 

bidimensionais pelo número de lados e tipos de 

ângulos. 

(EF06MA25RS-2) Utilizar os instrumentos de desenho 

geométrico para traçar retas, construir ângulos e medi-

los. 

(EF06MA25RS-3) Calcular e provar a medida de ângulos 

considerando ângulos complementares  e 

suplementares. 

(EF06MA26) Resolver problemas que 

envolvam a noção de ângulo em diferentes 

contextos e em situações reais, como 

ângulo de visão. 

(EF06MA26RS-1) Identificar ângulos como mudança de 

direção e reconhecê-los em figuras planas, nomeando-

os em função das medidas de sua abertura em graus e 

classificá-los. 

(EF06MA26RS-2) Perceber e reconhecer o giro como 

ideia intuitiva de ângulo. 

(EF06MA27) Determinar medidas da 

abertura de ângulos, por meio de 

transferidor e/ou tecnologias digitais. 

(EF06MA27RS-1) Classificar, medir e construir ângulos, 

utilizando o transferidor. 
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(EF06MA27RS-2) Reconhecer ângulo reto, agudo e 

obtuso em diferentes contextos inclusive o matemático. 

Plantas baixas e vistas 

aéreas 

 

(EF06MA28) Interpretar, descrever e 

desenhar plantas baixas simples de 

residências e vistas aéreas. 

(EF06MA28RS-1) Localizar e movimentar objetos no 

plano e no espaço, usando malhas, croquis ou 

maquetes. 

(EF06MA28RS-2) Representar superfícies e espaços 

através da elaboração de mapas e maquetes. 

(EF06MA28RS-3) Interpretar, descrever e desenhar 

plantas baixas simples de residências e vistas aéreas. 

Perímetro de um quadrado como grandeza 

proporcional a medida do lado 

Perímetro de um quadrado 

como grandeza 

proporcional à medida do 

lado 

 

(EF06MA29) Analisar e descrever mudanças 

que ocorrem no perímetro e na área de um 

quadrado ao se ampliarem ou reduzirem, 

igualmente, as medidas de seus lados, para 

compreender que o perímetro é 

proporcional à medida do lado, o que não 

ocorre com a área. 

(EF06MA29RS-1) Solucionar e elaborar problemas que 

envolvam o calculo do perímetro de figuras planas 

como quadrados e retângulos. 

(EF06MA29RS-2) Investigar um procedimento que 

permita o calculo de perímetro e área de quadriláteros 

retângulos desenhados em malha quadriculada, 

expressando-o por um modelo matemático e 

utilizando-o para solucionar problemas. 

(EF06MA29-RS-3) Analisar e descrever mudanças que 

ocorrem no perímetro e na área de um quadrado ao se 

ampliarem ou reduzirem, na mesma proporção, as 

medidas de seus lados, demonstrando que o perímetro 

aumenta ou diminui de forma proporcional, mas a área 

não. 

Probabilidade e 

estatística 

 

Cálculo de probabilidade 

como a razão entre o 

número de resultados 

favoráveis e o total de 

resultados possíveis em um 

espaço amostral 

equiprovável 

(EF06MA30) Calcular a probabilidade de um 

evento aleatório, expressando-a por 

número racional (forma fracionária, decimal 

e percentual) e comparar esse número com 

a probabilidade obtida por meio de 

experimentos sucessivos. 

 

(EF06MA30RS-1) Planejar e realizar experimentos 

aleatórios ou simulações que envolvam o cálculo ou a 

estimativa de probabilidades e expressá-la por uma 

representação fracionária, 

decimal ou porcentagem. 
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Cálculo de probabilidade 

por meio de muitas 

repetições de um 

experimento (frequências 

de ocorrências e 

probabilidade frequentista) 

(EF06MA30RS-2) Comprovar e argumentar 

probabilidades previstas através de experimentos 

aleatórios simulações e sucessivos. 

(EF06MA30RS-3) Construir diagramas e árvores de 

possibilidades, a partir de repetições de experimentos 

sucessivos, utilizando material concreto como moedas e 

dados. 

Leitura e interpretação de 

tabelas e gráficos (de 

colunas ou barras simples 

ou múltiplas) referentes a 

variáveis categóricas e 

variáveis numéricas 

 

EF06MA31) Identificar as variáveis e suas 

frequências e (os elementos constitutivos 

(título, eixos, legendas, fontes e datas) em 

diferentes tipos de gráfico. 

(EF06MA31RS-1) Identificar e reconhecer a variável em 

estudo em uma determinada pesquisa estatística, como 

categórica ou numérica, explorando sua frequência. 

(EF06MA31RS-2) Ler, interpretar e reconhecer em 

tabelas e gráficos (de colunas ou barras simples ou 

múltiplas), os elementos constitutivos, como título, 

cabeçalho, legenda, fontes, 

datas e eixo quando se tratar de gráficos. 

(EF06MA32) Interpretar e resolver situações 

que envolvam dados de pesquisas sobre 

contextos ambientais, sustentabilidade, 

trânsito, consumo responsável, entre outros, 

apresentadas pela mídia em tabelas e em 

diferentes tipos de gráficos e redigir textos 

escritos com o objetivo de sintetizar 

conclusões. 

(EF06MA32RS-1) Interpretar, avaliar e resolver situações 

que envolvam dados de pesquisas sobre contextos 

ambientais, sustentabilidade, transito, consumo 

responsável, entre outros, apresentados em tabelas e 

gráficos (barras e colunas simples e múltiplas, setores e 

linhas). 

(EF06MA32RS-2) Explorar dados representados em 

diferentes tipos gráficos divulgados na mídia, 

sintetizando as informações, comunicando-as através 

de textos escritos. 

Coleta de dados, 

organização e registro 

Construção de diferentes 

tipos de gráficos para 

representá-los e 

interpretação das 

informações 

(EF06MA33) Planejar e coletar dados de 

pesquisa referente a práticas sociais 

escolhidas pelos alunos e fazer uso de 

planilhas eletrônicas para registro, 

representação e interpretação das 

informações, em tabelas, vários tipos de 

gráficos e texto. 

(EF06MA33RS-1) Planejar e coletar dados de pesquisas 

sobre temas de relevância social, fazendo uso de 

instrumentos de pesquisa adequado. 

(EF06MA33RS-2) Organizar e registrar dados coletados, 

fazendo uso de planilhas eletrônicas, para análise, 

interpretação e divulgação das informações por 

intermédio de tabelas, gráficos e textos escritos. 
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Diferentes tipos de 

representação de 

informações: gráficos e 

fluxogramas 

 

(EF06MA34) Interpretar e desenvolver 

fluxogramas simples, identificando as 

relações entre os objetos representados 

(por exemplo, posição de cidades 

considerando as estradas que as unem, 

hierarquia dos funcionários de uma 

empresa etc.). 

(EF06MA34RS-1) Interpretar e desenvolver fluxogramas 

simples, identificando as relações entre os objetos 

representados (por exemplo, posição de cidades 

considerando as estradas que as unem, hierarquia dos 

funcionários de uma empresa etc.). 
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MATEMÁTICA 

 

7º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 

RCG 

 

Números 

 

Múltiplos e divisores de um 

número natural 

 

(EF07MA01) Resolver e elaborar problemas 

com números naturais, envolvendo as noções 

de divisor e de múltiplo, podendo incluir 

máximo divisor comum ou mínimo múltiplo 

comum, por meio de estratégias diversas, sem 

a aplicação de algoritmos. 

(EF07MA01RS-1) Interpretar, formular, solucionar e 

socializar problemas com números naturais, 

envolvendo a ideia de múltiplos e 

divisores, por meio de estratégias diversas, sem a 

aplicação de algoritmos. 

(EF07MA01RS-2) Perceber e reconhecer, que o 

máximo divisor comum ou o mínimo múltiplo 

comum, podem auxiliar na resolução de problemas 

associados ao cotidiano. 

(EF07MA01RS-3) Reconhecer e compreender as 

relações de fatoração, associando a aplicação dos 

múltiplos e divisores de números naturais. 

Cálculo de porcentagens e 

de acréscimos e 

decréscimos simples 

 

(EF07MA02) Resolver e elaborar problemas 

que envolvam porcentagens, como os que 

lidam com acréscimos e decréscimos simples, 

utilizando estratégias pessoais, cálculo mental 

e calculadora, no contexto de educação 

financeira, entre outros. 

(EF07MA02RS-1) Interpretar, formular, solucionar e 

socializar problemas em contextos da educação 

financeira, que envolvam a ideia de porcentagem, 

acréscimos e decréscimos simples e validar os 

resultados por meio de estimativas, usando o calculo 

mental ou tecnologias digitais. 

(EF07MA02RS-2) Coletar, descrever, representar, 

calcular e socializar pesquisas de campo sobre preços, 

acréscimos e descontos de mercadorias presentes na 

vida cotidiana e em determinado tempo. 
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(EF07MA02RS-3) Manipular, relacionar e resolver 

problemas envolvendo saldos, juros e multas 

presentes em extratos bancários e contas apagar. 

Números inteiros: usos, 

história, ordenação, 

associação com pontos da 

reta numérica e operações 

( adição, subtração, 

multiplicação, divisão, 

radiciação e potenciação) 

 

 

(EF07MA03) Comparar e ordenar números 

inteiros em diferentes contextos, incluindo o 

histórico, associá-los a pontos da reta 

numérica e utilizá-los em situações que 

envolvam adição e subtração. 

(EF07MA03RS-1) Reconhecer e compreender 

números inteiros positivos e negativos na diversidade 

de situações cotidianas, como aqueles que indicam 

falta, diferença, orientação (origem) e deslocamento 

entre dois pontos e associá-los na reta numérica. 

(EF07MA03RS-2) Reconhecer que a soma e a 

subtração de números inteiros também podem ser 

representadas pelo deslocamento na reta numérica, 

percebendo em qual direção ocorre o deslocamento 

e a distancia entre os dois pontos. 

(EF07MA04) Resolver e elaborar problemas 

que envolvam operações com números 

inteiros. 

 

(EF07MA04RS-1) Compreender estratégias, construir 

e utilizar regras e propriedades matemáticas para 

resolver operações e expressões numéricas com 

números inteiros. 

(EF07MA04RS-2) Organizar números inteiros em 

ordem crescente e decrescente, estabelecendo 

relações com situações do cotidiano, como saldo de 

gols, temperaturas e suas variações, extrato bancário, 

entre outros. 

(EF07MA04RS-3) Resolver, elaborar e socializar 

problemas que envolvam operações com números 

inteiros e suas propriedades, em situações do 

contexto social do convívio do aluno. 

Fração e seus significados: 

como parte de inteiros, 

resultado da divisão, razão 

e operador 

(EF07MA05) Resolver um mesmo problema 

utilizando diferentes algoritmos. 

(EF07MA05RS-1) Discutir, resolver e justificar um 

mesmo problema, utilizando diferentes 

procedimentos e algoritmos que envolvam a 

operação da divisão, razão e operador. 
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(EF07MA05RS-2) Interpretar, avaliar, modelar e 

resolver problemas, que envolvem o uso de frações 

como operador. 

(EF07MA06) Reconhecer que as resoluções de 

um grupo de problemas que têm a mesma 

estrutura podem ser obtidas utilizando os 

mesmos procedimentos. 

(EF07MA06RS-1) Criar e compartilhar meios obtidos 

na solução de um problema a fim de expor diferentes 

caminhos para se obter o mesmo resultado. 

(EF07MA07) Representar por meio de um 

fluxograma os passos utilizados para resolver 

um grupo de problemas. 

 

(EF07MA07RS-1) Compreender a ideia de um 

fluxograma descrevendo as relações existentes entre 

as informações nele contidas e a sequência 

operacional. 

(EF07MA07RS-2) Registrar, em forma de fluxograma, 

estratégias utilizadas durante a resolução de 

situações problemas. 

(EF07MA08) Comparar e ordenar frações 

associadas às ideias de partes de inteiros, 

resultado da divisão, razão e operador. 

(EF07MA08RS-1) Comparar e ordenar frações 

associadas as ideias de partes de inteiros, resultado 

da divisão, razão e operador. 

(EF07MA09) Utilizar, na resolução de 

problemas, a associação entre razão e fração, 

como a fração 2/3 para expressar a razão de 

duas partes de uma grandeza para três partes 

da mesma ou três partes de outra grandeza. 

(EF07MA09RS-1) Identificar e representar oralmente 

ou por escrito uma fração, empregando corretamente 

o nome dos termos, estabelecendo relações com 

outras grandezas para resolver cálculos e problemas 

de diferentes contextos, entre eles o matemático. 

Números racionais na 

representação fracionária e 

na decimal: usos, 

ordenação e associação 

com pontos da reta 

numérica e operações 

 

(EF07MA10) Comparar e ordenar números 

racionais em diferentes contextos e associá-

los a pontos da reta numérica. 

(EF07MA10RS-1) Identificar e ordenar representações 

de números racionais em situações contextualizadas, 

relacionando-as a pontos da reta numérica. 

(EF07MA11) Compreender e utilizar a 

multiplicação e a divisão de números 

racionais, a relação entre elas e suas 

propriedades operatórias. 

(EF07MA11RS-1) Compreender, representar e 

solucionar as operações de multiplicação e divisão de 

números racionais, relacionando as propriedades 

operatórias. 

(EF07MA11RS-2) Resolver potências de base com 

números racionais na forma decimal, através de 
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observações de regularidades criando um fluxograma 

que representa o calculo. 

(EF07MA12) Resolver e elaborar problemas 

que envolvam as operações com números 

racionais. 

(EF07MA12RS-1) Raciocinar, resolver e argumentar 

operações com número racionais presentes em 

diferentes histórias matemáticas com vista a 

resolução de problemas. 

(EF07MA12RS-2) Elaborar, sistematizar e socializar 

conclusões de problemas a partir da realidade e o 

cotidiano de cada um, envolvendo operações com 

números racionais. 

(EF07MA12RS-3) Reconhecer, avaliar e aplicar 

estratégias diversas para ordenar e associar números 

racionais a reta numérica com ou sem uso de 

calculadora. 

Álgebra 

 

Linguagem algébrica: 

variável e incógnita 

 

(EF07MA13) Compreender a ideia de variável, 

representada por letra ou símbolo, para 

expressar relação entre duas grandezas, 

diferenciando-a da ideia de incógnita. 

(EF07MA13RS-1) Reconhecer e descrever a relação 

entre duas grandezas, através de atividades com 

jogos e material concreto. 

(EF07MA13RS-1) Observar e representar 

simbolicamente a relação das grandezas usando as 

letras junto com os números. 

(EF07MA14) Classificar sequências em 

recursivas e não recursivas, reconhecendo que 

o conceito de recursão está presente não 

apenas na matemática, mas também nas artes 

e na literatura. 

(EF07MA14RS-1) Reconhecer, organizar e classificar 

sequencias em recursivas e não recursivas, 

percebendo que o conceito de recursão está presente 

não apenas na matemática, mas também nas artes e 

na literatura. 

(EF07MA14RS-2) Reconhecer, analisar e identificar em 

obras de arte e textos diversos, a presença de 

sequencias recursivas e não recursivas. 

(EF07MA15) Utilizar a simbologia algébrica 

para expressar regularidades encontradas em 

sequências numéricas. 

(EF07MA15RS-1) Observar e reconhecer símbolos 

algébricos como elementos que possam generalizar 

regularidades presentes em sequencias numéricas. 
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(EF07MA15RS-2) Explorar, analisar, criar e socializar 

uma expressão simbólica (algébrica), que determine a 

regularidade de uma sequencia numérica, a partir de 

situações problemas do contexto. 

Equivalência de expressões 

algébricas: identificação da 

regularidade de uma 

sequência numérica 

(EF07MA16) Reconhecer se duas expressões 

algébricas obtidas para descrever a 

regularidade de uma mesma sequência 

numérica são ou não equivalentes. 

(EF07MA16RS-1) Reconhecer, raciocinar e socializar 

formas de identificar quando duas expressões 

algébricas são equivalentes. 

(EF07MA16RS-2) Analisar e descrever, por meio de 

linguagem algébrica, uma expressão geral que 

representa uma sequencia numérica e encontrar a 

ordem dos termos. 

Problemas envolvendo 

grandezas diretamente 

proporcionais e grandezas 

inversamente proporcionais 

(EF07MA17) Resolver e elaborar problemas 

que envolvam variação de proporcionalidade 

direta e de proporcionalidade inversa entre 

duas grandezas, utilizando sentença algébrica 

para expressar a relação entre elas. 

(EF07MA17RS-1) Observar a variação entre 

grandezas, estabelecendo a relação existente entre 

elas e construindo estratégias de solução para 

resolver problemas que envolvam a 

proporcionalidade. 

(EF07MA17RS-2) Reconhecer, identificar e interpretar 

o significado da variação de proporcionalidade direta 

e inversa entre duas grandezas, expressando 

corretamente os termos da proporção, através da 

sentença algébrica. 

(EF07MA17RS-3) Raciocinar, resolver e socializar 

problemas envolvendo grandezas direta e 

inversamente proporcionais, usando o calculo mental, 

a sentença algébrica e a propriedade fundamental 

das proporções. 

Equações polinomiais do 1º 

grau 

(EF07MA18) Resolver e elaborar problemas 

que possam ser representados por equações 

polinomiais de 1º grau, redutíveis à forma ax 

+ b = c, fazendo uso das propriedades da 

igualdade. 

(EF07MA18RS-1) Identificar e reconhecer a 

importância da utilização das expressões algébricas e 

o significado das incógnitas para representar 

situações reais. 

(EF07MA18RS-2) Descrever e solucionar problemas 

em linguagem algébrica, representados por equações 
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polinomiais de 1o grau, fazendo uso das 

propriedades da igualdade. 

(EF07MA18RS-3) Reconhecer e utilizar estratégias e 

procedimentos de resolução de problemas que 

envolvem equações de 1º grau, bem como analisar, 

interpretar e validar o resultado obtido, no contexto 

do problema. 

(EF07MA18RS-4) Explorar e compreender as 

igualdades matemáticas para resolver problemas 

envolvendo equações de 1º grau com o termo 

desconhecido nos dois membros. 

Geometria 

 

Transformações 

geométricas de polígonos 

no plano cartesiano: 

multiplicação das 

coordenadas por um 

número inteiro e obtenção 

de simétricos em relação 

aos eixos e à origem 

 

(EF07MA19) Realizar transformações de 

polígonos representados no plano cartesiano, 

decorrentes da multiplicação das 

coordenadas de seus vértices por um número 

inteiro. 

(EF07MA19RS-1) Classificar polígonos usando 

critérios como número de lados, eixo de simetria e 

comprimento de seus lados e número de ângulos. 

(EF07MA19RS-2) Observar a transformação dos 

polígonos representados no plano cartesiano, a partir 

da multiplicação das coordenadas das vértices por 

um número inteiro e obtenção de simétricos em 

relação aos eixos e a origem, discutindo e 

descrevendo o observado em linguagem corrente. 

(EF07MA20) Reconhecer e representar, no 

plano cartesiano, o simétrico de figuras em 

relação aos eixos e à origem. 

(EF07M20RS-1) Localizar e representar na malha 

quadriculada, o simétrico de figuras em relação aos 

eixos e a origem. 

(EF07M20RS-2) Descrever, interpretar e representar a 

localização ou a movimentação de pontos do plano 

cartesiano, utilizando coordenadas cartesianas. 

Simetrias de translação, 

rotação e reflexão 

(EF07MA21) Reconhecer e construir figuras 

obtidas por simetrias de translação, rotação e 

reflexão, usando instrumentos de desenho ou 

softwares de geometria dinâmica e vincular 

esse estudo a representações planas de obras 

(EF07M21RS-1) Reconhecer, identificar e diferenciar 

os tipos de transformações simétricas de translação, 

rotação e reflexão, usando desenhos e tecnologias 

digitais. 

(EF05MA21RS-2) Identificar e construir 

transformações de uma figura obtida por translação e 
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de arte, elementos arquitetônicos, entre 

outros. 

reflexão, reconhecendo características dessa 

transformação, através de pesquisas vinculadas a 

representações planas de obras de arte, elementos 

arquitetônicos, entre outros. 

A circunferência como 

lugar geométrico 

(EF07MA22) Construir circunferências, 

utilizando compasso, reconhecê-las como 

lugar geométrico e utilizá-las para fazer 

composições artísticas e resolver problemas 

que envolvam objetos equidistantes. 

(EF07MA22RS-1) Reconhecer, identificar e representar 

a circunferência como lugar geométrico dos pontos 

que estão a uma mesma distancia de um ponto 

central, bem como os elementos e as caraterísticas de 

uma circunferência. 

(EF07MA22RS-2) Observar, perceber e reconhecer 

conceitos matemáticos, através da presença da 

circunferência e outras formas 

geométricas nas construções de manifestações 

artísticas. 

Relações entre os ângulos 

formados por retas 

paralelas intersectadas por 

uma transversal 

(EF07MA23) Verificar relações entre os 

ângulos formados por retas paralelas cortadas 

por uma transversal, com e sem uso de 

softwares de geometria dinâmica. 

(EF07MA23RS-1) Identificar as posições das retas num 

plano, reconhecendo e expressando as principais 

características das mesmas, utilizando material 

concreto e tecnologias digitais. 

(EF07MA23RS-2) Reconhecer e relacionar pares de 

ângulos determinados por retas transversais num 

feixe de retas paralelas, considerando a nomenclatura 

correta e as características especificas de cada tipo de 

relação entre pares de ângulos. 

Triângulos: construção, 

condição de existência e 

soma das medidas dos 

ângulos internos 

 

(EF07MA24) Construir triângulos, usando 

régua e compasso, reconhecer a condição de 

existência do triângulo quanto à medida dos 

lados e verificar que a soma das medidas dos 

ângulos internos de um triângulo é 180°. 

(EF05MA24RS-1) Compreender a condição de 

existência de um triângulo quanto a medida dos 

lados, utilizando material concreto e sistematizando 

os conceitos. 

(EF07MA23RS-2) Investigar as propriedades e o 

Teorema da soma dos ângulos internos de um 

triângulo qualquer, discutindo e sistematizando os 

conceitos. 
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(EF07MA25) Reconhecer a rigidez geométrica 

dos triângulos e suas aplicações, como na 

construção de estruturas arquitetônicas 

(telhados, estruturas metálicas e outras) ou 

nas artes plásticas. 

(EF07MA25RS-1) Resolver e socializar problemas 

utilizando argumentos matemáticos com base nas 

propriedades e rigidez geométrica dos triângulos e 

suas aplicações, bem como discutir e validar os 

resultados obtidos de acordo com o contexto do 

problema. 

(EF07MA26) Descrever, por escrito e por meio 

de um fluxograma, um algoritmo para a 

construção de um triângulo qualquer, 

conhecidas as medidas dos três lados. 

(EF07MA26RS-1) Descrever, por escrito e por meio de 

um fluxograma, um algoritmo para a construção, de 

um triângulo qualquer, conhecidas as medidas dos 

três lados. 

Polígonos regulares: 

quadrado e triângulo 

equilátero 

 

(EF07MA27) Calcular medidas de ângulos 

internos de polígonos regulares, sem o uso de 

fórmulas, e estabelecer relações entre ângulos 

internos e externos de polígonos, 

preferencialmente vinculadas à construção de 

mosaicos e de ladrilhamentos. 

(EF07MA27RS-1) Observar e compreender os 

procedimentos, padrões e regularidades que 

permitam o calculo do ângulo interno de um 

polígono regular, utilizando argumentações 

matemáticas. 

(EF07MA27RS-2) Estabelecer e argumentar relações 

entre ângulo interno de um polígono regular, em 

construção de mosaicos e ladrilhamentos. 

(EF07MA28) Descrever, por escrito e por meio 

de um fluxograma, um algoritmo para a 

construção de um polígono regular (como 

quadrado e triângulo equilátero), conhecida a 

medida de seu lado. 

(EF07MA28RS-1) Criar e descrever uma sequência de 

comandos, em forma de fluxograma, para produzir 

um desenho, utilizando a relação entre ângulos 

internos e externos de polígonos. 

Grandezas e medidas 

 

Problemas envolvendo 

medições 

(EF07MA29) Resolver e elaborar problemas 

que envolvam medidas de grandezas 

inseridos em contextos oriundos de situações 

cotidianas ou de outras áreas do 

conhecimento, reconhecendo que toda 

medida empírica é aproximada. 

(EF07MA29RS-1) Interpretar e aplicar o conhecimento 

de diferentes unidades de medida na alimentação e 

na saúde, abordando medidas de volume 

convencionais e não convencionais. 

(EF07MA29RS-2) Explorar, criar e resolver diferentes 

problemas, envolvendo situações de consumo 

consciente e sustentabilidade, usando as unidades de 

medida para estimar e calcular melhores decisões, 
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que geram um efeito ou impacto na vida e no meio 

ambiente. 

Cálculo de volume de 

blocos retangulares, 

utilizando unidades de 

medida convencionais mais 

usuais 

(EF07MA30) Resolver e elaborar problemas de 

cálculo de medida do volume de blocos 

retangulares, envolvendo as unidades usuais 

(metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro 

cúbico). 

(EF07MA30RS-1) Discutir e indicar o volume de um 

recipiente em forma de bloco retangular pela 

contagem de unidades cúbicas de medida. 

(EF07MA30RS-2) Resolver, elaborar e socializar 

problemas de calculo de medida do volume de 

blocos retangulares, envolvendo as unidades usuais 

(metro cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico). 

Equivalência de área de 

figuras planas: cálculo de 

áreas de figuras que 

podem ser decompostas 

por outras, cujas áreas 

podem ser facilmente 

determinadas como 

triângulos e quadriláteros 

 

(EF07MA31) Estabelecer expressões de cálculo 

de área de triângulos e de quadriláteros. 

(EF07MA31RS-1) Resolver e socializar problemas 

contextualizados, envolvendo área de triângulo e 

quadriláteros, através de discussões em grupo, 

sistematizando e registrando as conclusões. 

(EF07MA32) Resolver e elaborar problemas de 

cálculo de medida de área de figuras planas 

que podem ser decompostas por quadrados, 

retângulos e/ou triângulos, utilizando a 

equivalência entre áreas. 

(EF07MA32RS-1) Resolver, elaborar e socializar 

problemas de calculo de medida de área de figuras 

planas que podem ser decompostas por quadrados, 

retângulos e/ou triângulos, utilizando a equivalência 

entre áreas, inclusive as medidas agrárias (hectares). 

Medida do comprimento 

da circunferência 

(EF07MA33) Estabelecer o número π como a 

razão entre a medida de uma circunferência e 

seu diâmetro, para compreender e resolver 

problemas, inclusive os de natureza histórica. 

(EF07MA33RS-1) Reconhecer e estabelecer o número 

a como a razão entre a medida de uma circunferência 

e seu diâmetro, para compreender e resolver 

problemas, inclusive os de natureza histórica. 

Probabilidade e 

estatística 

 

Experimentos aleatórios: 

espaço amostral e 

estimativa de probabilidade 

por meio de frequência de 

ocorrências 

(EF07MA34) Planejar e realizar experimentos 

aleatórios ou simulações que envolvem 

cálculo de probabilidades ou estimativas por 

meio de frequência de ocorrências. 

(EF07MA34RS-1) Discutir e planejar estratégias para 

realizar experimentos aleatórios ou simulações que 

envolvem calculo de probabilidades ou estimativas 

por meio de frequência de ocorrências. 

(EF07MA34RS-2) Realizar um experimento aleatório, 

anotar as frequências obtidas em um determinado 

evento, bem como discutir, avaliar e sintetizar 

conclusões sobre os resultados. 
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Estatística: média e 

amplitude de um conjunto 

de dados 

(EF07MA35) Compreender, em contextos 

significativos, o significado de média 

estatística como indicador da tendência de 

uma pesquisa, calcular seu valor e relacioná-

lo, intuitivamente, com a amplitude do 

conjunto de dados. 

(EF07MA35RS-1) Discutir e construir o conceito de 

media aritmética e suas aplicações, a partir da análise 

de uma informação. 

(EF07MA35RS-2) Compreender o significado da 

media estatística como indicador de tendências de 

uma pesquisa e a amplitude dos dados obtidos. 

Pesquisa amostral e 

pesquisa censitária 

Planejamento de pesquisa, 

coleta e organização dos 

dados, construção de 

tabelas e gráficos e 

interpretação das 

informações 

(EF07MA36) Planejar e realizar pesquisa 

envolvendo tema da realidade social, 

identificando a necessidade de ser censitária 

ou de usar amostra, e interpretar os dados 

para comunicá-los por meio de relatório 

escrito, tabelas e gráficos, com o apoio de 

planilhas eletrônicas. 

(EF07MA36RS-1) Planejar e realizar pesquisa de forma 

coletiva e consensual, envolvendo tema da realidade 

social, identificando a necessidade de ser censitária 

ou de usar amostra, e interpretar os dados para 

comunicá-los por meio de relatório escrito, tabelas e 

gráficos, com o apoio de planilhas eletrônicas. 

Gráficos de setores: 

interpretação, pertinência e 

construção para 

representar conjunto de 

dados 

(EF07MA37) Interpretar e analisar dados 

apresentados em gráfico de setores 

divulgados pela mídia e compreender quando 

é possível ou conveniente sua utilização. 

(EF07MA37RS-1) Ler, raciocinar e interpreta gráficos, 

analisando a coerência entre dados estatísticos e sua 

representação gráfica. 

(EF07MA37RS-2) Interpretar e analisar problemas 

onde o tratamento das informações seja proveniente 

do estado e região a que se refere. 

(EF07MA37RS-3) Analisar criticamente aspectos que 

indicam o grau de confiabilidade de gráficos de 

setores em informações divulgadas pela mídia. 
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MATEMÁTICA 

 

8º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 

RCG 

Números 

 

Notação científica (EF08MA01) Efetuar cálculos com potências de 

expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento 

na representação de números em notação 

científica. 

(EF08MA01-RS1) Representar grandes e pequenos 

números em notação científica através do uso de 

potências. 

(EF08MA01RS-2) Reconhecer, calcular e 

compreender a importância das potências nos 

cálculos eletrônicas. Gráficos de setores: 

interpretação, pertinência e construção para 

representar conjunto de dados. 

Potenciação e radiciação (EF08MA02) Resolver e elaborar problemas 

usando a relação entre potenciação e 

radiciação, para representar uma raiz como 

potência de expoente fracionário. 

(EF08MA02-1) Entender a radiciação e suas 

propriedades a partir da multiplicação de fatores 

iguais e representar raízes como 

potências de expoente fracionário. 

(EF08MA02RS-2) Reconhecer e utilizar as 

propriedades de potenciação e radiciação no 

calculo de expressões numéricas. 

(EF08MA02RS-3) Resolver, elaborar e socializar 

problemas que envolvem situações de diferentes 

contextos, aplicando as operações de potenciação e 

radiciação. 

O princípio multiplicativo 

da contagem 

(EF08MA03) Resolver e elaborar problemas de 

contagem cuja resolução envolva a aplicação 

do princípio multiplicativo. 

(EF08MA03RS-1) Resolver, elaborar e socializar 

problemas representando o princípio multiplicativo 

da contagem, através de tabelas de organização de 

dados e por diagramas de árvores, com ou sem uso 

de tecnologias digitais. 
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Porcentagens (EF08MA04) Resolver e elaborar problemas, 

envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo 

o uso de tecnologias digitais. 

(EF08MA04-RS1) Resolver, elaborar e socializar 

problemas, envolvendo o calculo de porcentagens, 

a partir de temas de diferentes contextos presentes 

em anúncios de jornais e 

propagandas de lojas, incluindo o uso de 

tecnologias digitais. 

(EF08MA04RS-2) Discutir, construir e socializar 

planejamento financeiro individual, familiar, ou de 

grupos distintos, utilizando planilhas eletrônicas. 

Dízimas periódicas: fração 

geratriz 

(EF08MA05) Reconhecer e utilizar 

procedimentos para a obtenção de uma fração 

geratriz para uma dízima periódica. 

(EF08MA05RS-1) Reconhecer que em certas 

divisões não exatas o quociente e um número com 

uma infinidade de casas decimais, das quais se 

repete periodicamente. 

(EF08MA05RS-2) Identificar e utilizar procedimentos 

para a obtenção de uma fração geratriz para uma 

dizima periódica, enfocando também o processo 

inverso. 

(EF08MA05RS-3) Utilizar e compreender a 

simplificação de frações relacionando com o 

conceito de fração geratriz e dizima periódica. 

Álgebra 

 

Valor numérico de 

expressões algébricas 

 

(EF08MA06) Resolver e elaborar problemas que 

envolvam cálculo do valor numérico de 

expressões algébricas, utilizando as 

propriedades das operações. 

(EF08MA06ERS-1) Ler, modelar e expressar 

situações na forma de expressão algébrica, 

levantando e testando hipóteses a partir das 

propriedades das operações e validar a solução no 

contexto proposto. 

Associação de uma equação 

linear de 1º grau a uma reta 

no plano cartesiano 

(EF08MA07) Associar uma equação linear de 1º 

grau com duas incógnitas a uma reta no plano 

cartesiano. 

(EF08MA07RS-1) Associar uma equação linear de 1º 

grau com duas incógnitas a uma reta no plano 

cartesiano, viabilizando comparações gráficas, com 

e sem uso de tecnologias digitais. 

Sistema de equações 

polinomiais de 1º grau: 

resolução algébrica e 

(EF08MA08) Resolver e elaborar problemas 

relacionados ao seu contexto próximo, que 

possam ser representados por sistemas de 

(EF08MA08RS-1) Resolver, elaborar e interpretar 

problemas relacionados a perímetros e áreas de 

figuras geométrica que possam ser representados 
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representação no plano 

cartesiano 

equações de 1º grau com duas incógnitas e 

interpretá-los, utilizando, inclusive, o plano 

cartesiano como recurso. 

por sistemas de equações de 1º grau com duas 

incógnitas, utilizando como recursos o plano 

cartesiano e as tecnologias digitais. 

(EF08MA08RS-2) Discutir, resolver e apresentar 

diferentes soluções algébricas, referentes a um 

sistema de equações lineares com duas incógnitas. 

Equação polinomial de 2º 

grau do tipo ax² = b 

(EF08MA09) Resolver e elaborar, com e sem 

uso de tecnologias, problemas que possam ser 

representados por equações polinomiais de 2º 

grau do tipo ax² = b. 

(EF08MA09RS-1) Modelar, discutir, questionar e 

analisar problemas envolvendo possíveis soluções 

para uma equação na forma az²=b. 

Sequências recursivas e não 

recursivas 

 

(EF08MA10) Identificar a regularidade de uma 

sequência numérica ou figural não recursiva e 

construir um algoritmo por meio de um 

fluxograma que permita indicar os números ou 

as figuras seguintes. 

(EF08MA10RS-1) Observar e reconhecer a 

regularidade de uma sequencia numérica ou figural 

não recursiva, descrevendo de forma oral e escrita. 

(EF08MA10RS-2) Construir um algoritmo por meio 

de um fluxograma que permita indicar os números 

ou as figuras subsequentes de uma sequencia. 

(EF08MA11) Identificar a regularidade de uma 

sequência numérica recursiva e construir um 

algoritmo por meio de um fluxograma que 

permita indicar os números seguintes. 

(EF08MA11RS-1) Construir um algoritmo por meio 

de um fluxograma que permita indicar os números 

subsequentes de uma sequencia. 

 

Variação de grandezas: 

diretamente proporcionais, 

inversamente proporcionais 

ou não proporcionais 

 

(EF08MA12) Identificar a natureza da variação 

de duas grandezas, diretamente, inversamente 

proporcionais ou não proporcionais, 

expressando a relação existente por meio de 

sentença algébrica e representá-la no plano 

cartesiano. 

(EF08MA12RS-1) Interpretar e avaliar a natureza da 

variação de duas grandezas, diretamente, 

inversamente proporcionais ou não proporcionais, 

expressando a relação existente por meio de 

sentença algébrica e representá-la no plano 

cartesiano, com uso ou não de tecnologias digitais. 

(EF08MA12RS-2) Discutir e analisar informações 

envolvendo a variação de grandezas como recurso 

para construção de argumentação, em resoluções 

de problemas contextualizados. 
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(EF08MA13) Resolver e elaborar problemas que 

envolvam grandezas diretamente ou 

inversamente proporcionais, por meio de 

estratégias variadas. 

(EF08MA13RS-1) Resolver, elaborar e socializar 

problemas que envolvam grandezas diretamente ou 

inversamente proporcionais, 

por meio de estratégias variadas, com uso ou não 

de tecnologias digitais. 

(EF08MA13RS-2) Verificar e reconhecer a existência 

de uma constante de proporcionalidade, referente a 

um conjunto de razoes, e observar o sentido direto 

ou inverso da variação que as grandezas 

proporcionais apresentam, interpretando no 

contexto do problema. 

Geometria 

 

Congruência de triângulos e 

demonstrações de 

propriedades de 

quadriláteros 

(EF08MA14) Demonstrar propriedades de 

quadriláteros por meio da identificação da 

congruência de triângulos. 

(EF08MA14RS-1) Compreender o conceito de 

congruência comparando figuras e estabelecendo 

critérios de congruência de triângulos. 

(EF08MA14RS-2) Reconhecer e demonstrar as 

propriedades de quadriláteros por meio da 

identificação da congruência de triângulos, 

utilizando material concreto. 

Construções geométricas: 

ângulos de 90°, 60°, 45° e 

30° e polígonos regulares 

 

(EF08MA15) Construir, utilizando instrumentos 

de desenho ou softwares de geometria 

dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de 90°, 

60°, 45° e 30° e polígonos regulares. 

(EF08MA15RS-1) Conceituar, reconhecer e construir 

ângulos de 30°, 45°, 60° e 90°, utilizando 

instrumentos de desenho ou softwares de 

geometria dinâmica e sistematizando os critérios 

das construções. 

(EF08MA15RS-2) Realizar desenhos utilizando 

instrumentos apropriados ou softwares de 

geometria dinâmica para localizar e identificar a 

mediatriz e bissetriz de ângulos notáveis e ângulo 

reto. 

(EF08MA16) Descrever, por escrito e por meio 

de um fluxograma, um algoritmo para a 

construção de um hexágono regular de 

qualquer área, a partir da medida do ângulo 

(EF08MA16RS-1) Construir figuras geométricas 

planas (polígonos regulares) a partir de ângulos 

notáveis (30°, 45°, 60° e 90°) por meio de 

transferidor e ou tecnologias digitais. 
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central e da utilização de esquadros e 

compasso. 

(EF08MA16RS-2) Explorar as medidas dos lados e 

dos ângulos de polígonos regulares e as posições 

relativas entre seus lados (paralelas, 

perpendiculares e transversais) e classificá-los. 

(EF08MA16RS-3) Resolver, elaborar e socializar 

problemas, de diferentes contextos, que envolvam 

polígonos regulares e ângulos 

notáveis. 

Mediatriz e bissetriz como 

lugares geométricos: 

construção e problemas 

(EF08MA17) Aplicar os conceitos de mediatriz e 

bissetriz como lugares geométricos na 

resolução de problemas. 

(EF08MA17RS-1) Resolver, elaborar e socializar 

problemas com a aplicação do conhecimento de 

bissetriz de um ângulo e suas propriedades, 

congruência de ângulos e segmentos, mediatriz de 

um segmento e lugar geométrico. 

Transformações 

geométricas: simetrias de 

translação, reflexão e 

rotação 

(EF08MA18) Reconhecer e construir figuras 

obtidas por composições de transformações 

geométricas (translação, reflexão e rotação), 

com o uso de instrumentos de desenho ou de 

softwares de geometria dinâmica. 

(EF08MA18-1) Reconhecer e construir figuras 

obtidas por composições de transformações 

geométricas (translação, reflexão e 

rotação), com o uso de instrumentos de desenho 

ou de softwares de geometria dinâmica. 

Grandezas e medidas 

 

Área de figuras planas 

Área do círculo e 

comprimento de sua 

circunferência 

(EF08MA19) Resolver e elaborar problemas que 

envolvam medidas de área de figuras 

geométricas, utilizando expressões de cálculo 

de área (quadriláteros, triângulos e círculos), 

em situações como determinar medida de 

terrenos. 

(EF08MA19RS-1) Resolver, elaborar e socializar 

problemas que envolvam medidas de área de 

figuras geométricas, utilizando expressões de 

calculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), 

em situações reais, com ou sem apoio de 

tecnologias digitais e validar as soluções de acordo 

com o contexto do problema. 

(EF08MA19RS-2) Compreender e utilizar a relação 

entre o comprimento da circunferência e número 

pi(π) na resolução de 

problemas.  

Volume de cilindro reto  

Medidas de capacidade 

(EF08MA20) Reconhecer a relação entre um 

litro e um decímetro cúbico e a relação entre 

(EF08MA20RS-1) Identificar e representar a relação 

entre um litro e um decímetro cúbico e a relação 
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 litro e metro cúbico, para resolver problemas 

de cálculo de capacidade de recipientes. 

entre litro e metro cúbico, utilizando material 

concreto e tecnologias digitais. 

(EF08MA20RS-2) Resolver, criar e socializar 

problemas, envolvendo transformação de medidas 

de volume, utilizando atividade experimental. 

(EF08MA21) Resolver e elaborar problemas que 

envolvam o cálculo do volume de recipiente 

cujo formato é o de um bloco retangular. 

(EF08MA21RS-1) Resolver, elaborar e socializar 

problemas que envolvam o calculo do volume d 

recipiente cujo formato e o de um bloco retangular, 

utilizando expressões de calculo de volume, em 

situações reais de contextos diversos, com ou sem 

apoio de tecnologias digitais. 

Probabilidade e 

estatística 

 

Princípio multiplicativo da 

contagem 

Soma das probabilidades 

de todos os elementos de 

um espaço amostral 

(EF08MA22) Calcular a probabilidade de 

eventos, com base na construção do espaço 

amostral, utilizando o princípio multiplicativo, e 

reconhecer que a soma das probabilidades de 

todos os elementos do espaço amostral é igual 

a 1. 

(EF08MA22RS-1) Explorar e calcular problemas que 

envolvam probabilidade de eventos, a construção 

de espaços amostrais, utilizando o princípio 

multiplicativo, e expressá-la por meio de 

representações fracionarias, decimais e 

porcentagens. 

(EF08MA22RS-2)Representar experimentos 

aleatórios registrando todos os eventos possíveis 

do espaço amostral e demonstrar que a soma das 

probabilidades e igual a 1 ou 100%. 

Gráficos de barras, colunas, 

linhas ou setores e seus 

elementos constitutivos e 

adequação para 

determinado conjunto de 

dados 

(EF08MA23) Avaliar a adequação de diferentes 

tipos de gráficos para representar um conjunto 

de dados de uma pesquisa. 

(EF08MA23RS-1) Compreender e utilizar termos 

como frequência, frequência relativa e amostra de 

uma população para interpretar o 

conjunto de dados ou informações de uma 

pesquisa representadas em diferentes tipos de 

gráficos. 

Organização dos dados de 

uma variável contínua em 

classes 

(EF08MA24) Classificar as frequências de uma 

variável contínua de uma pesquisa em classes, 

de modo que resumam os dados de maneira 

adequada para a tomada de decisões. 

(EF08MA24RS-1) Compreender e realizar a 

distribuição de frequências em classes de uma 

variável continua de uma pesquisa, com ou sem 

apoio de tecnologias digitais, de modo que 
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resumam os dados de maneira adequada para a 

tomada de decisões 

Medidas de tendência 

central e de dispersão 

(EF08MA25) Obter os valores de medidas de 

tendência central de uma pesquisa estatística 

(média, moda e mediana) com a compreensão 

de seus significados e relacioná-los com a 

dispersão de dados, indicada pela amplitude. 

(EF08MA25RS-1) Investigar e resolver medidas de 

tendência central (media, moda e mediana), 

utilizando o rol de dados. 

(EF08MA25RS-2) Compreender e sintetizar 

conclusões sobre os valores de medidas de 

tendência central, relacionando com a dispersão de 

dados, a partir da análise da amplitude. 

Pesquisas censitária ou 

amostral 

Planejamento e execução 

de pesquisa amostral 

 

(EF08MA26) Selecionar razões, de diferentes 

naturezas (física, ética ou econômica), que 

justificam a realização de pesquisas amostrais e 

não censitárias, e reconhecer que a seleção da 

amostra pode ser feita de diferentes maneiras 

(amostra casual simples, sistemática e 

estratificada). 

(EF08MA26RS-1) Selecionar temáticas, de diferentes 

contextos (físico, ético, social, econômica e cultural), 

que justificam a realização de pesquisas amostrais e 

não censitárias. 

(EF08MA26RS-2) Reconhecer as diferentes técnicas 

de amostragens para a seleção de uma amostra, 

identificando a mais adequada para a temática em 

estudo. 

(EF08MA27) Planejar e executar pesquisa 

amostral, selecionando uma técnica de 

amostragem adequada, e escrever relatório que 

contenha os gráficos apropriados para 

representar os conjuntos de dados, destacando 

aspectos como as medidas de tendência 

central, a amplitude e as conclusões. 

(EF08MA27RS-1) Planejar e realizar pesquisa 

amostral sobre costumes e hábitos do Rio Grande 

do Sul e socializar com a comunidade escolar, 

aspectos relevantes da pesquisa, através de 

relatórios, tabelas e gráficos 

(EF08MA27RS-2) Elaborar e resolver problemas 

onde o tratamento das informações seja 

proveniente de temáticas socioculturais, locais, 

regionais e globais. 
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MATEMÁTICA 

 

9º ANO 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 

RCG 

Números 

 

Necessidade dos números 

reais para medir qualquer 

segmento de reta 

Números irracionais: 

reconhecimento e 

localização de alguns na reta 

numérica 

 

(EF09MA01) Reconhecer que, uma vez fixada 

uma unidade de comprimento, existem 

segmentos de reta cujo comprimento não é 

expresso por número racional (como as 

medidas de diagonais de um polígono e 

alturas de um triângulo, quando se toma a 

medida de cada lado como unidade). 

(EF09MA01RS-1) Reconhecer e identificar que além 

dos números inteiros e racionais, temos necessidade 

de outros números, o conjunto dos irracionais. 

(EF09MA01RS-2) Comparar e compreender as 

diferenças entre os números racionais e os irracionais. 

(EF09MA01RS-3) Resolver, elaborar e socializar 

problemas envolvendo temáticas de diferentes 

contextos, como culturais e regionais, utilizando 

estratégias de resolução a partir de demonstrações 

geométricas e seus elementos, entre eles diagonais de 

quadriláteros, diâmetro de circunferência, alturas de 

triângulo cujas medidas são expressas por números 

irracionais. 

  (EF09MA02) Reconhecer um número 

irracional como um número real cuja 

representação decimal é infinita e não 

periódica, e estimar a localização de alguns 

deles na reta numérica. 

(EF09MA02-RS1) Demonstrar que em cada intervalo 

real na reta numérica existem infinitos outros números 

concluindo que, em algum ponto desta reta entre 

antecessor e sucessor, encontram-se números 

irracionais. 

(EF09MA02RS-2) Representar, criar e interpretar os 

diferentes tipos de intervalos, identificados pela 

notação escrita e simbólica. 

(EF09MA02RS-3) Construir e argumentar 

procedimentos de calculo com números irracionais e 
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usar a tecnologia digital para realizar calculo por 

aproxima coes aos números racionais. 

 Potências com expoentes 

negativos e fracionários 

(EF09MA03) Efetuar cálculos com números 

reais, inclusive potências com expoentes 

fracionários. 

(EF09MA03RS-1) Reconhecer potência com expoente 

fracionário como número real, e convertê-la em 

radical. 

(EF09MA03RS-2) Compreender e aplicar a ideia de 

fatoração, soma e subtração de radicais e calculo de 

raízes exatas por fatoração ou mental. 

(EF09MA03RS-3) Discutir, demonstrar e resolver as 

formas de adição, subtração, multiplicação e divisão 

de radicais de mesmo índice. 

 Números reais: notação 

científica e problemas 

(EF09MA04) Resolver e elaborar problemas 

com números reais, inclusive em notação 

científica, envolvendo diferentes operações. 

(EF09MA04RS-1) Analisar, construir e socializar 

estratégias de resolução de problemas com divisão e 

multiplicação de números escritos em notação 

científica. 

(EF09MA04RS-2) Decompor e representar números de 

grandes valores, como produto de números menores 

usando a notação científica. 

(EF09MA04-3) Comparar, interpretar e avaliar 

estratégias para escrever números de pequeno valor 

em notação científica. 

 Porcentagens: problemas 

que envolvem cálculo de 

percentuais sucessivos 

(EF09MA05) Resolver e elaborar problemas 

que envolvam porcentagens, com a ideia de 

aplicação de percentuais sucessivos e a 

determinação das taxas percentuais, 

preferencialmente com o uso de tecnologias 

digitais, no contexto da educação financeira. 

(EF09MA05RS-1) Resolver mentalmente percentuais 

de um valor, utilizando fatores de 

aumento e redução. 

(EF09MA05RS-2) Explorar e argumentar diversas 

formas de resolução de problemas envolvendo 

porcentagem e utilizando tecnologias digitais. 

(EF09MA05RS-3) Analisar, interpretar, formular e 

resolver problemas que envolvam porcentagens com a 

ideia e a determinação das taxas de percentuais e de 

juros simples. 
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Álgebra  

 

Funções: representações 

numérica, algébrica e gráfica 

(EF09MA06) Compreender as funções como 

relações de dependência unívoca entre duas 

variáveis e suas representações numérica, 

algébrica e gráfica e utilizar esse conceito 

para analisar situações que envolvam 

relações funcionais entre duas variáveis. 

(EF09MA06RS-1) Analisar funções e seus respectivos 

gráficos, quanto as relações entre crescimento, 

decrescimento e o coeficiente da variação, bem como 

a interpretação dos resultados no contexto do 

problema. 

(EF09MA06RS-2) Explorar a representação de 

conjuntos por meio de diagramas. 

Razão entre grandezas de 

espécies diferentes 

(EF09MA07) Resolver problemas que 

envolvam a razão entre duas grandezas de 

espécies diferentes, como velocidade e 

densidade demográfica. 

(EF09MA07RS-1) Resolver, elaborar e socializar 

problemas que envolvam a razão entre duas 

grandezas de espécies diferentes como: velocidade, 

densidade demográfica, massa corporal, custo, 

produção, juro e outros. 

(EF09MA07RS-2) Identificar, compreender e explorar 

problemas que envolvam uso da proporcionalidade 

em cálculos de velocidade. 

Grandezas diretamente 

proporcionais e grandezas 

inversamente proporcionais 

(EF09MA08) Resolver e elaborar problemas 

que envolvam relações de 

proporcionalidade direta e inversa entre 

duas ou mais grandezas, inclusive escalas, 

divisão em partes proporcionais e taxa de 

variação, em contextos socioculturais, 

ambientais e de outras áreas. 

(EF09MA08RS-1) Representar a variação de duas 

grandezas, analisando e caracterizando o 

comportamento dessa variação. 

(EF09MA08RS-2) Solucionar problemas que envolvam 

relações de propriedades entre duas grandezas, como 

velocidade, escalas e densidade demográfica. 

Expressões algébricas: 

fatoração e produtos 

notáveis 

Resolução de equações 

polinomiais do 2º grau por 

meio de fatorações 

(EF09MA09) Compreender os processos de 

fatoração de expressões algébricas, com 

base em suas relações com os produtos 

notáveis, para resolver e elaborar problemas 

que possam ser representados por equações 

polinomiais do 2º grau. 

(EF09MA09RS-1) Identificar, interpretar e fatorar 

expressões algébricas valendo-se dos diferentes casos 

dos produtos notáveis. 

(EF09MA09RS-2) Resolver equações de 2° grau 

utilizando-se de diferentes estratégias inclusive o uso 

da formula resolutiva. 

(EF09MA09RS-3) Modelar, resolver e elaborar 

problemas de situações contextualizadas 
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que possam ser representados por equações 

polinomiais de 2º grau, discutindo o significado das 

soluções. 

(EF09MA09RS-4) Relacionar expressões algébricas e 

suas representações gráficas no plano cartesiano, 

explorando os significados de intersecção e declive, 

com uso de tecnologias digitais ou não. 

Geometria 

 

Demonstrações de relações 

entre os ângulos formados 

por retas paralelas 

intersectadas por uma 

transversal 

(EF09MA10) Demonstrar relações simples 

entre os ângulos formados por retas 

paralelas cortadas por uma transversal. 

(EF09MA10RS-1) Utilizar a análise e construção de 

mapas para melhor compreensão sobre retas paralelas 

cortadas por uma transversal, calculando medidas de 

ângulos suplementares com ou sem apoio de 

tecnologias digitais. 

(EF09MA10RS-2) Reconhecer os ângulos formados por 

retas paralelas e transversais, bem como as suas 

congruências. 

Relações entre arcos e 

ângulos na circunferência de 

um círculo 

(EF09MA11) Resolver problemas por meio 

do estabelecimento de relações entre arcos, 

ângulos centrais e ângulos inscritos na 

circunferência, fazendo uso, inclusive, de 

softwares de geometria dinâmica. 

(EF09MA11RS-1) Reconhecer e utilizar arcos, ângulos 

centrais e inscritos em uma circunferência na 

resolução de problemas, estabelecendo algumas 

relações e fazendo uso de tecnologias digitais. 

Semelhança de triângulos (EF09MA12) Reconhecer as condições 

necessárias e suficientes para que dois 

triângulos sejam semelhantes. 

(EF09MA12RS-1) Investigar e expressar as condições 

para que os polígonos sejam semelhantes, explorando 

formas de solução para os problemas, incluindo o 

Teorema de Tales. 

(EF09MA12RS-2) Explorar e representar relações entre 

movimentos de transformação no espaço e 

semelhança de 

triângulos. 

Relações métricas no 

triângulo retângulo 

(EF09MA13) Demonstrar relações métricas 

do triângulo retângulo, entre elas o teorema 

(EF09MA13RS-1) Perceber as regularidades da relação 

métrica em diferentes triângulos retângulos, 
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Teorema de Pitágoras: 

verificações experimentais e 

demonstração 

Retas paralelas cortadas por 

transversais: teoremas de 

proporcionalidade e 

verificações experimentais 

 

de Pitágoras, utilizando, inclusive, a 

semelhança de triângulos. 

relacionando a altura e projeções dos catetos no 

triângulo, através de recortes e dobraduras. 

(EF09MA13RS-2) Identificar, reconhecer e demonstrar 

o triângulo retângulo como o caso em que ocorre a 

igualdade da soma das áreas do quadrado dos lados 

menores (catetos) com a área do quadrado do lado 

maior (hipotenusa). 

(EF09MA13RS-3) Construir e demonstrar o Teorema 

de Pitágoras através da de áreas em malha 

quadriculada. 

(EF09MA14) Resolver e elaborar problemas 

de aplicação do teorema de Pitágoras ou 

das relações de proporcionalidade 

envolvendo retas paralelas cortadas por 

secantes. 

(EF09MA14RS-1) Observar as medidas dos lados e 

ângulos do triângulo com vistas a utilizar as relações 

métricas, entre elas o teorema de Pitágoras e 

semelhança de triângulos, para medir grandes 

distancias, encontrando solução de problemas na 

construção civil, medidas agrárias, entre outros 

contextos. 

Polígonos regulares (EF09MA15) Descrever, por escrito e por 

meio de um fluxograma, um algoritmo para 

a construção de um polígono regular cuja 

medida do lado é conhecida, utilizando 

régua e compasso, como também softwares. 

(EF09MA15RS-1) Descrever, por escrito e por meio de 

um fluxograma, um algoritmo para a construção de 

um polígono regular cuja medida do lado e conhecida, 

utilizando régua e compasso, como também 

softwares. 

Distância entre pontos no 

plano cartesiano 

(EF09MA16) Determinar o ponto médio de 

um segmento de reta e a distância entre 

dois pontos quaisquer, dadas as 

coordenadas desses pontos no plano 

cartesiano, sem o uso de fórmulas, e utilizar 

esse conhecimento para calcular, por 

exemplo, medidas de perímetros e áreas de 

figuras planas construídas no plano. 

(EF09MA16RS-1) Reconhecer e utilizar as relações do 

Teorema de Pitágoras para determinar a distancia 

entre dois pontos no plano cartesiano. 

(EF09MA16RS-2) Construir e aplicar um modelo 

algébrico para o calculo da distancia da linha do 

horizonte a um ponto de visão. 
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Vistas ortogonais de figuras 

espaciais 

(EF09MA17) Reconhecer vistas ortogonais 

de figuras espaciais e aplicar esse 

conhecimento para desenhar objetos em 

perspectiva. 

(EF09MA17RS-1) Visualizar, analisar e reconhecer 

sombras projetadas por objetos em diferentes 

contextos, mostrando assim a representação de vistas 

ortogonais e suas variações de acordo com a posição 

do objeto, para desenhar objetos em perspectiva, com 

ou sem apoio de softwares. 

Grandezas e 

medidas 

 

Unidades de medida para 

medir distâncias muito 

grandes e muito pequenas 

Unidades de medida 

utilizadas na informática 

(EF09MA18) Reconhecer e empregar 

unidades usadas para expressar medidas 

muito grandes ou muito pequenas, tais 

como distância entre planetas e sistemas 

solares, tamanho de vírus ou de células, 

capacidade de armazenamento de 

computadores, entre outros. 

(EF09MA18RS-1) Reconhecer e empregar unidades 

que expressem medidas muito grandes ou muito 

pequenas, fazendo uso da notação científica. 

 

Volume de prismas e 

cilindros 

(EF09MA19) Resolver e elaborar problemas 

que envolvam medidas de volumes de 

prismas e de cilindros retos, inclusive com 

uso de expressões de cálculo, em situações 

cotidianas. 

(EF09MA19-R-1)   Realizar experimentos com volumes 

líquidos, identificando que os volumes podem ser 

idênticos mesmo que os sólidos utilizados tenham 

mesma forma com dimensões diferentes. 

(EF09MA19RS-2) Solucionar, elaborar e discutir 

problemas que envolvam medidas de volumes de 

prismas e de cilindros retos. 

 

Probabilidade e 

estatística 

 

Análise de probabilidade de 

eventos aleatórios: eventos 

dependentes e 

independentes 

(EF09MA20) Reconhecer, em experimentos 

aleatórios, eventos independentes e 

dependentes e calcular a probabilidade de 

sua ocorrência, nos dois casos. 

(EF09MA20RS-1) Reconhecer e discutir a aplicabilidade 

de eventos independentes ou dependentes no 

cotidiano. 

 

Análise de gráficos 

divulgados pela mídia: 

elementos que podem 

induzir a erros de leitura ou 

de interpretação 

(EF09MA21) Analisar e identificar, em 

gráficos divulgados pela mídia, os 

elementos que podem induzir, às vezes 

propositadamente, erros de leitura, como 

escalas inapropriadas, legendas não 

explicitadas corretamente, omissão de 

(EF09MA21RS-1) Organizar, representar e discutir 

dados de problemas analisando-os criticamente por 

meio das medidas de tendência central. 

(EF09MA21RS-2) Analisar, identificar e discutir, a partir 

de gráficos, os elementos que podem induzir a erros 

de leitura, como escalas inapropriadas, legendas não 
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informações importantes (fontes e datas), 

entre outros. 

explicitadas corretamente, omissão de informações 

(fontes e datas), entre outros divulgados pela mídia. 

Leitura, interpretação e 

representação de dados de 

pesquisa expressos em 

tabelas de dupla entrada, 

gráficos de colunas simples e 

agrupadas, gráficos de barras 

e de setores e gráficos 

pictóricos 

(EF09MA22) Escolher e construir o gráfico 

mais adequado (colunas, setores, linhas), 

com ou sem uso de planilhas eletrônicas, 

para apresentar um determinado conjunto 

de dados, destacando aspectos como as 

medidas de tendência central. 

EF09MA22RS-1) Discutir, definir e construir o gráfico 

mais adequado (colunas, setores, linhas), com ou sem 

uso de planilhas eletrônicas, para apresentar um 

determinado conjunto de dado, destacando aspectos 

como as medidas de 

tendência central. 

Planejamento e execução de 

pesquisa amostral e 

apresentação de relatório 

(EF09MA23) Planejar e executar pesquisa 

amostral envolvendo tema da realidade 

social e comunicar os resultados por meio 

de relatório contendo avaliação de medidas 

de tendência central e da amplitude, tabelas 

e gráficos adequados, construídos com o 

apoio de planilhas eletrônicas. 

(EF09MA23-RS1) Tratar informações de dados 

provenientes de pesquisas planejadas e realizadas a 

partir de temáticas sociais, econômicas, financeiras, 

educacionais, culturais e representá-los, em tabelas e 

gráficos adequados, com ou sem uso de planilhas 

eletrônicas, para análise e tomada de decisões. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

1º ANO  

ANO/ 

FAIXA 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 

RCG 

 

1º Todos os campos 

de atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Protocolos de leitura (EF01LP01) Reconhecer que textos 

são lidos e escritos da esquerda para 

a direita e de cima para baixo da 

página. 

(EF01LP01RS-1) Perceber o 

funcionamento do processo de leitura, 

sabendo a direção em que se lê e 

escreve. 

1º Todos os campos 

de atuação 

Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Correspondência fonema-

grafema 

(EF01LP02) Escrever, 

espontaneamente ou por ditado, 

palavras e frases de forma alfabética 

– usando letras/ grafemas que 

representem fonemas. 

(EF01LP02RS-1) Diferenciar letra de 

número e de desenhos.  

(EF01LP02RS-2) Utilizar letras na escrita 

das palavras.  

(EF01LP02RS-3). Reconhecer e escrever o 

próprio nome.  

(EF01LP02RS-4) Organizar palavras e 

imagens de acordo com a ordem 

alfabética. 

1º Todos os campos 

de atuação 

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. 

(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. 

1º Todos os campos 

de atuação 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Conhecimento do alfabeto 

do português do Brasil 

(EF01LP04) Distinguir as letras do 

alfabeto de outros sinais gráficos. 

(EF01LP04RS-1) Identificar em um texto 

a diferença entre letras, números e sinais 

de pontuação. 
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1º Todos os campos 

de atuação 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Construção do sistema 

alfabético 

(EF01LP05) Reconhecer o sistema de 

escrita alfabética como 

representação dos sons da fala. 

(EF01LP05RS-1) Compreender que o que 

está escrito se pode ler e o que se fala 

pode escrever usando as letras. 

1º Todos os campos 

de atuação 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF01LP06) Segmentar oralmente 

palavras em sílabas. 

(EF01LP06RS-1) Identificar sílabas de 

palavras ouvidas e/ou lidas.  

(EF01LP06RS-2) Perceber que há sílabas 

mais fortes na palavra. 

1º Todos os campos 

de atuação 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF01LP07) Identificar fonemas e 

sua representação por letras. 

(EF01LP07RS-1) Compreender que cada 

letra representa um som e assim se 

formam as palavras. 

1º Todos os campos 

de atuação 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF01LP08) Relacionar elementos 

sonoros (sílabas, fonemas, partes de 

palavras) com sua representação 

escrita. 

(EF01LP08RS-1) Perceber que 

determinada parte de uma palavra tem 

um som específico, que é formado por 

letras ou por um grupo de letras.  

(EF01LP08RS2) Relacionar o fonema a 

128 letras ou a um grupo de letras 

correspondentes. 

1º Todos os campos 

de atuação 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF01LP09) Comparar palavras, 

identificando semelhanças e 

diferenças entre sons de sílabas 

iniciais. 

 

1º Todos os campos 

de atuação 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Conhecimento do alfabeto 

do português do Brasil 

(EF01LP10) Nomear as letras do 

alfabeto e recitá-lo na ordem das 

letras. 

(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. 
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1º Todos os campos 

de atuação 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Conhecimento das diversas 

grafias do alfabeto/ 

Acentuação 

(EF01LP11) Conhecer, diferenciar e 

relacionar letras em formato 

imprensa e cursiva, maiúsculas e 

minúsculas. 

 

1º Todos os campos 

de atuação 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Segmentação de palavras/ 

Classificação de palavras por 

número de sílabas 

(EF01LP12) Reconhecer a separação 

das palavras, na escrita, por espaços 

em branco. 

(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). 

1º Todos os campos 

de atuação 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Construção do sistema 

alfabético 

(EF01LP13) Comparar palavras, 

identificando semelhanças e 

diferenças entre sons de sílabas 

mediais e finais. 

(EF01LP13RS-1) Perceber, nas palavras, 

semelhanças e diferenças entre sons de 

sílabas iniciais, mediais e finais. 

1º Todos os campos 

de atuação 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Pontuação (EF01LP14) Identificar outros sinais 

no texto além das letras, como 

pontos finais, de interrogação e 

exclamação e seus efeitos na 

entonação. 

(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. 

1º Todos os campos 

de atuação 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Sinonímia e 

antonímia/Morfologia/ 

Pontuação 

(EF01LP15) Agrupar palavras pelo 

critério de aproximação de 

significado (sinonímia) e separar 

palavras pelo critério de oposição 

de significado (antonímia). 

(EF01LP15RS-1) Entender o significado 

de algumas palavras para poder separá-

las em grupo pelo critério de oposição. 

1º Campo da vida 

cotidiana 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura (EF01LP16) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, quadras, 

(EF01LP16RS-1) Compreender e 

conhecer o repertório de textos de 

tradição oral como parlendas, 
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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. 

quadrinhas, adivinhas, com diversos 

gêneros textuais. 

1º Campo da vida 

cotidiana 

Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Escrita autônoma e 

compartilhada 

(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. 

(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. 

1º Campo da vida 

cotidiana 

Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Escrita autônoma e 

compartilhada 

(EF01LP18) Registrar, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, cantigas, 

quadras, quadrinhas, parlendas, 

trava-línguas, dentre outros 

gêneros do campo da vida 

cotidiana, considerando a situação 

comunicativa e o tema/ 

assunto/finalidade do texto. 

(EF01LP18RS-1) Identificar e escrever na 

ordem os versos, relacionando o que é 

falado com o escrito. 
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1º Campo da vida 

cotidiana 

Oralidade Produção de texto oral (EF01LP19) Recitar parlendas, 

quadras, quadrinhas, trava-línguas, 

com entonação adequada e 

observando as rimas. 

(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 

características da linguagem do texto 

lido pelo professor 

1º Campo da vida 

cotidiana 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Forma de composição do 

texto 

(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. 

(EF01LP20RS-1) Reconhecer na leitura as 

características gráficas que constituem 

cada gênero.  

(EF01LP20RS-2) Produzir, com 

colaboração do professor, legendas para 

fotos de família, palavras-chaves para 

ilustrações. 

1º Campo da vida 

pública 

Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Escrita compartilhada (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. 

(EF01LP21RS-1) Compreender e valorizar 

o uso da escrita com diferentes funções 

e diferentes gêneros textuais. 
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1º Campo das práticas 

de estudo e 

pesquisa 

Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Produção de textos (EF01LP22) Planejar e produzir, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, diagramas, 

entrevistas, curiosidades, dentre 

outros gêneros do campo 

investigativo, digitais ou impressos, 

considerando a situação 

comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto. 

(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. 

1º Campo das práticas 

de estudo e 

pesquisa 

Oralidade Planejamento de texto oral 

Exposição oral 

(EF01LP23) Planejar e produzir, em 

colaboração com os colegas e com a 

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. 

(EF01LP23RS-1) Relatar fatos que 

componham episódios cotidianos, ainda 

que com apoio de recursos e/ou do 

professor 

1º Campo das práticas 

de estudo e 

pesquisa 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Forma de composição dos 

textos/Adequação do texto 

às normas de escrita 

(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. 

(EF01LP24RS-1) Identificar e produzir, 

em colaboração com os colegas, 

gravações de áudio e filmagens de 

entrevistas e curiosidades. 
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1º Campo artístico- 

literário 

Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Escrita autônoma e 

compartilhada 

(EF01LP25) Produzir, tendo o 

professor como escriba, 

recontagens de histórias lidas pelo 

professor, histórias imaginadas ou 

baseadas em livros de imagens, 

observando a forma de composição 

de textos narrativos (personagens, 

enredo, tempo e espaço). 

(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. 

1º Campo artístico- 

literário 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Formas de composição de 

narrativas 

(EF01LP26) Identificar elementos de 

uma narrativa lida ou escutada, 

incluindo personagens, enredo, 

tempo e espaço. 

(EF01LP26RS-1) Elaborar hipóteses sobre 

a leitura realizada pelo professor, 

criando novo início/meio/final, 

introduzindo, retirando, modificando 

personagens. 

1º e 2º Todos os campos 

de atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Decodificação/Fluência de 

leitura 

(EF12LP01) Ler palavras novas com 

precisão na decodificação, no caso 

de palavras de uso frequente, ler 

globalmente, por memorização. 

(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. 

1º e 2º Todos os campos 

de atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação de leitor (EF12LP02) Buscar, selecionar e ler, 

com a mediação do professor 

(leitura compartilhada), textos que 

circulam em meios impressos ou 

digitais, de acordo com as 

necessidades e interesses. 

(EF12LP02RS1-1) 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, 

atribuindo sentido a sua leitura. 
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1º e 2º Todos os campos 

de atuação 

Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Construção do sistema 

alfabético/ Estabelecimento 

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. 

(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. 

1º e 2º Campo da vida 

cotidiana 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

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. 

(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. 
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1º e 2º Campo da vida 

cotidiana 

Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Escrita compartilhada (EF12LP05) Planejar e produzir, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, (re)contagens 

de histórias, poemas e outros textos 

versificados (letras de canção, 

quadrinhas, cordel), poemas visuais, 

tiras e histórias em quadrinhos, 

dentre outros gêneros do campo 

artístico- literário, considerando a 

situação comunicativa e a finalidade 

do texto. 

(EF12LP05RS1-1) Recontar e reescrever, 

com a ajuda do professor, de forma 

coletiva cantigas de roda, parlendas, 

trava-línguas, versos, provérbios e ditos 

populares já lidos e trabalhos na aula, a 

fim de, gradativamente, apropriar-se 

dos elementos constitutivos desses 

gêneros. 

1º e 2º Campo da vida 

cotidiana 

Oralidade Produção de texto oral (EF12LP06) Planejar e produzir, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, recados, avisos, 

convites, receitas, instruções de 

montagem, dentre outros gêneros 

do campo da vida cotidiana, que 

possam ser repassados oralmente 

por meio de ferramentas digitais, 

em áudio ou vídeo, considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto/ finalidade do texto. 

(EF12LP06RS1-1) Usar a língua falada 

em diferentes situações escolares, 

buscando empregar a variedade 

linguística adequada, usando recursos 

de multimídia. 
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1º e 2º Campo da vida 

cotidiana 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Forma de composição 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. 

(EF12LP07RS1-1) Identificar e 

(re)produzir, em cantigas, quadras, 

quadrinhas, parlendas, trava-línguas e 

canções, rimas, aliterações, assonâncias, 

o ritmo de fala relacionado ao ritmo e à 

melodia das músicas e seus efeitos de 

sentido, de modo a adequar, 

progressivamente, seu discurso ao estilo 

do gênero, percebendo o ritmo, a 

fluência e a entonação, por meio da 

leitura feita pelo professor. 

1º e 2º Campo da vida 

pública 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura (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. 

(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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1º e 2º Campo da vida 

pública 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura (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 público infantil, 

dentre outros gêneros do campo 

publicitário, considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto. 

 

1º e 2º Campo da vida 

pública 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura (EF12LP10) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, cartazes, avisos, 

folhetos, regras e regulamentos que 

organizam a vida na comunidade 

escolar, dentre outros gêneros do 

campo da atuação cidadã, 

considerando a situação 

comunicativa e o tema/ assunto do 

texto. 

(EF12LP10RS1-1) Compreender a 

funcionalidade de textos, tais como 

cartazes, avisos, folhetos, regras e 

regulamentos, que ajudam estabelecer 

regras em uma comunidade escolar. 

1º e 2º Campo da vida 

pública 

Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Escrita compartilhada (EF12LP11) Escrever, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, fotolegendas 

em notícias, manchetes e lides em 

notícias, álbum de fotos digital 

noticioso e notícias curtas para 

público infantil, digitais ou 

impressos, dentre outros gêneros 

do campo jornalístico, considerando 

a situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto. 

(EF12LP11RS1-1) Construir coletiva, 

individualmente, em grupo e em duplas 

de palavras, digitais ou impressos, frases 

e pequenos textos significativos, 

contemplando diferentes gêneros 

textuais. 
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1º e 2º Campo da vida 

pública 

Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Escrita compartilhada (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. 

(EF12LP12RS1-1) Escrever e reescrever 

textos publicitários, observando as 

características e finalidades dos 

diferentes gêneros relativos a esse 

segmento. 

1º e 2º Campo da vida 

pública 

Oralidade Produção de texto oral (EF12LP13) Planejar, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, slogans e peça 

de campanha de conscientização 

destinada ao público infantil que 

possam ser repassados oralmente 

por meio de ferramentas digitais, 

em áudio ou vídeo, considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto/ finalidade do texto. 

(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. 

1º e 2º Campo da vida 

pública 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Forma de composição 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. 

(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. 
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1º e 2º Campo da vida 

pública 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Forma de composição do 

texto 

(EF12LP15) Identificar a forma de 

composição de slogans 

publicitários. 

(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. 

1º e 2º Campo da vida 

pública 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Forma de composição do 

texto 

(EF12LP16) Identificar e reproduzir, 

em anúncios publicitários e textos 

de campanhas de conscientização 

destinados ao público infantil (orais 

e escritos, digitais ou impressos), a 

formatação e diagramação 

específica de cada um desses 

gêneros, inclusive o uso de imagens. 

(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. 

1º e 2º Campo das práticas 

de estudo e 

pesquisa 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura (EF12LP17) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, enunciados de 

tarefas escolares, diagramas, 

curiosidades, pequenos relatos de 

experimentos, entrevistas, verbetes 

de enciclopédia infantil, entre 

outros gêneros do campo 

investigativo, considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto. 

(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 e 2º Campo artístico- 

literário 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Apreciação estética/Estilo (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. 

(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. 

1º e 2º Campo artístico- 

literário 

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. 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

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 

mídias impressa, de massa e digital, 

reconhecendo para que foram 

produzidos, onde circulam, quem os 

produziu e a quem se destinam. 
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1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de leitura (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. 

 

1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de leitura (EF15LP03) Localizar informações 

explícitas em textos. 

(EF15LP03RS1-1) Localizar informações 

explícitas em textos, desenvolvendo a 

compreensão leitora. 

1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de leitura (EF15LP04) Identificar o efeito de 

sentido produzido pelo uso de 

recursos expressivos gráfico- visuais 

em textos multissemióticos. 

(EF15LP04RS1-1) Compreender 

gradativamente o uso de recursos 

expressivos gráfico visuais em textos 

multissemióticos, identificando, o efeito 

de sentido produzido pelo seu uso. 
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1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

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 

(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. 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Produção de 

textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Revisão de textos (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. 

 

1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

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. 

(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. 



 

 

 

 

 

586 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

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. 

(EF15LP08RS1-1) Digitar textos 

produzidos em sala de aula utilizando 

todos os recursos disponíveis. 

1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Oralidade Oralidade pública/ 

Intercâmbio conversacional 

em sala de aula 

(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. 

(EF15LP09RS1-1) Utilizar canais de 

comunicação (blogs e redes sociais) para 

disseminar 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. 

1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Oralidade Escuta atenta (EF15LP10) Escutar, com atenção, 

falas de professores e colegas, 

formulando perguntas pertinentes 

ao tema e solicitando 

esclarecimentos sempre que 

necessário. 

(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. 
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1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Oralidade Características da 

conversação espontânea 

(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. 

(EF15LP11RS1-1) 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. 

1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Oralidade Aspectos não linguísticos 

(paralinguísticos) no ato da 

fala 

(EF15LP12) Atribuir significado a 

aspectos não linguísticos 

(paralinguísticos) observados na 

fala, como direção do olhar, riso, 

gestos, movimentos da cabeça (de 

concordância ou discordância), 

expressão corporal, tom de voz. 

(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 

produção de sentido do texto oral. 

1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Oralidade Relato oral/Registro formal 

e informal 

(EF15LP13) Identificar finalidades 

da interação oral em diferentes 

contextos comunicativos (solicitar 

informações, apresentar opiniões, 

informar, relatar experiências etc.). 

(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. 
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1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

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). 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

Campo artístico- 

literário 

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. 

(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, de modo a contribuir para 

sua formação como leitor literário. 

1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Leitura colaborativa e 

autônoma 

(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. 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Apreciação estética/Estilo (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. 
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1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação do leitor 

literário/Leitura 

multissemiótica 

(EF15LP18) Relacionar texto com 

ilustrações e outros recursos 

gráficos. 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Oralidade Contagem de histórias (EF15LP19) Recontar oralmente, 

com e sem apoio de imagem, textos 

literários lidos pelo professor. 

(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. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

2º ANO  

ANO/ 

FAIXA 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 

RCG 

 

 

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 

(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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de interrogação e ponto de 

exclamação. 

2º Todos os campos 

de atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Construção do 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. 

(EF02LP02RS2) Formar palavras, através 

de acréscimo, troca e supressão de 

letras. 

2º Todos os campos 

de atuação 

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). 

(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. 

2º Todos os campos 

de atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF02LP04) Ler e escrever 

corretamente palavras com sílabas 

CV, V, CVC, CCV, identificando que 

existem vogais em todas as sílabas. 

(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. 

2º Todos os campos 

de atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF02LP05) Ler e escrever 

corretamente palavras com marcas 

de nasalidade (til, m, n). 

(EF02LP05RS-1) Representar e 

reconhecer sons nasais (til,m,n) nas 

palavras 

2º Todos os campos 

de atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Conhecimento do alfabeto 

do português do Brasil 

(EF02LP06) Perceber o princípio 

acrofônico que opera nos nomes 

das letras do alfabeto. 

(EF02LP06RS-1) Perceber que cada letras 

tem um nome que tem relação com seu 

som. 
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2º Todos os campos 

de atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Conhecimento das diversas 

grafias do alfabeto/ 

Acentuação 

(EF02LP07) Escrever palavras, frases, 

textos curtos nas formas imprensa e 

cursiva. 

 

2º Todos os campos 

de atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Segmentação de 

palavras/Classificação de 

palavras por número de 

sílabas 

(EF02LP08) Segmentar 

corretamente as palavras ao 

escrever frases e textos. 

(EF02LP08RS-1) Segmentar 

corretamente as palavras ao escrever 

frases e textos. 

2º Todos os campos 

de atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Pontuação (EF02LP09) Usar adequadamente 

ponto final, ponto de interrogação e 

ponto de exclamação. 

(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. 

2º Todos os campos 

de atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Sinonímia e antonímia/ 

Morfologia/ Pontuação 

(EF02LP10) Identificar sinônimos de 

palavras de texto lido, 

determinando a diferença de 

sentido entre eles, e formar 

antônimos de palavras encontradas 

em texto lido pelo acréscimo do 

prefixo de negação in-/im-. 

(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. 

2º Todos os campos 

de atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Morfologia (EF02LP11) Formar o aumentativo e 

o diminutivo de palavras com os 

sufixos -ão e -inho/-zinho. 

(EF02LP11RS-1) Usar os sufixos -ão e -

inho/-zinho formando o aumentativo e 

o diminutivo, a fim de perceber os 

efeitos de sentidos provocados pelos 

seus usos nos palavras. 
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2º Campo da vida 

cotidiana 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura (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. 

(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. 

2º Campo da vida 

cotidiana 

Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Escrita autônoma e 

compartilhada 

(EF02LP13) Planejar e produzir 

bilhetes e cartas, em meio impresso 

e/ou digital, dentre outros gêneros 

do campo da vida cotidiana, 

considerando a situação 

comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto. 

(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/finalidade do texto, a fim 

de demonstrar autonomia na produção 

desses gêneros. 

2º Campo da vida 

cotidiana 

Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Escrita autônoma e 

compartilhada 

(EF02LP14) Planejar e produzir 

pequenos relatos de observação de 

processos, de fatos, de experiências 

pessoais, mantendo as 

características do gênero, 

considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do 

texto. 

(EF02LP14RS-1) Escrever sobre 

experiências cotidianas. (EF02LP14RS-2) 

Planejar e produzir pequenos relatos de 

observação de processos, de fatos, de 

experiências pessoais, mantendo as 

características do gênero, considerando 

a situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto, de modo a 

demonstrar gradativa autonomia na 

produção desses gêneros. 

2º Campo da vida 

cotidiana 

Oralidade Produção de texto oral (EF02LP15) Cantar cantigas e 

canções, obedecendo ao ritmo e à 

melodia. 

(EF02LP15RS-1) Perceber a sonoridade 

presente em cantigas e canções. 
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2º Campo da vida 

cotidiana 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Forma de composição do 

texto 

(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. 

(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. 

2º Campo da vida 

cotidiana 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Forma de composição do 

texto 

(EF02LP17) Identificar e reproduzir, 

em relatos de experiências pessoais, 

a sequência dos fatos, utilizando 

expressões que marquem a 

passagem do tempo (“antes”, 

“depois”, “ontem”, “hoje”, 

“amanhã”, “outro dia”, 

“antigamente”, “há muito tempo” 

etc.), e o nível de informatividade 

necessário. 

(EF02LP17RS-1) Localizar no texto 

marcas de sequência lógico-temporal 

(início, meio e fim; presente, passado, 

futuro). 

2º Campo da vida 

pública 

Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Escrita compartilhada (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. 

(EF02LP18RS-1) Entender, planejar e 

produzir textos de gêneros de 

divulgação de eventos, valendo-se de 

linguagem persuasiva e de recursos 

visuais. 
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2º Campo da vida 

pública 

Oralidade Produção de texto oral (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. 

(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. 

2º Campo das 

práticas de estudo 

e pesquisa 

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). 

(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. 

2º Campo das 

práticas de estudo 

e pesquisa 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Pesquisa (EF02LP21) Explorar, com a 

mediação do professor, textos 

informativos de diferentes 

ambientes digitais de pesquisa, 

conhecendo suas possibilidades. 

(EF02LP21RS-1) Realizar 

progressivamente pesquisas, por meio 

da exploração de textos informativos em 

diferentes mídias 
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2º Campo das 

práticas de estudo 

e pesquisa 

Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Produção de textos (EF02LP22) Planejar e produzir, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, pequenos 

relatos de experimentos, 

entrevistas, verbetes de 

enciclopédia infantil, dentre outros 

gêneros do campo investigativo, 

digitais ou impressos, considerando 

a situação comunicativa e o 

tema/assunto/ finalidade do texto. 

(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/finalidade do texto, a fim de, 

gradativamente, produzir sozinhos este 

tipo de texto. 

2º Campo das 

práticas de estudo 

e pesquisa 

Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Escrita autônoma (EF02LP23) Planejar e produzir, com 

certa autonomia, pequenos 

registros de observação de 

resultados de pesquisa, coerentes 

com um tema investigado. 

(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. 

2º Campo das 

práticas de estudo 

e pesquisa 

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 texto. 

(EF02LP24RS-1) Planejar e produzir 

progressivamente relatos, registros e 

entrevistas.  

(EF02LP24RS-1) Perceber a finalidade do 

texto e planejar textos orais com 

progressiva autonomia. 
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2º Campo das 

práticas de estudo 

e pesquisa 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Forma de composição dos 

textos/Adequação do texto 

às normas de escrita 

(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. 

(EF02LP25RS-1) Conhecer e apropriar-se 

progressivamente da composição e 

estilo dos gêneros relatos de 

experimentos, entrevistas, verbetes de 

enciclopédia infantil, digitais ou 

impressos. 

 

2º Campo artístico- 

literário 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação do leitor literário (EF02LP26) Ler e compreender, com 

certa autonomia, textos literários, 

de gêneros variados, desenvolvendo 

o gosto pela leitura. 

 

 

2º Campo artístico- 

literário 

Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Escrita autônoma e 

compartilhada 

(EF02LP27) Reescrever textos 

narrativos literários lidos pelo 

professor. 

 

(EF02LP27RS-1) Reescrever textos 

narrativos literários lidos pelo professor, 

de modo a promover progressivo 

domínio da escrita. 

2º Campo artístico- 

literário 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Formas de composição de 

narrativas 

(EF02LP28) Reconhecer o conflito 

gerador de uma narrativa ficcional e 

sua resolução, além de palavras, 

expressões e frases que 

caracterizam personagens e 

ambientes. 

(EF02LP28RS-1) Demonstrar progressivo 

domínio dos elementos que compõem a 

narrativa. 

2º Campo artístico- 

literário 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Formas de composição de 

textos poéticos visuais 

(EF02LP29) Observar, em poemas 

visuais, o formato do texto na 

página, as ilustrações e outros 

efeitos visuais. 

(EF02LP29RS-1) Apropriar-se 

gradativamente da composição dos 

textos poéticos. 

1º, 2º Todos os campos 

de atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Decodificação/Fluência de 

leitura 

(EF12LP01) Ler palavras novas com 

precisão na decodificação, no caso 

(EF12LP01RS2-1) Ler, com auxílio do 

professor, diferentes palavras com 

associação de sons iniciais e finais de 
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de palavras de uso frequente, ler 

globalmente, por memorização. 

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. 

1º, 2º Todos os campos 

de atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação de leitor (EF12LP02) Buscar, selecionar e ler, 

com a mediação do professor 

(leitura compartilhada), textos que 

circulam em meios impressos ou 

digitais, de acordo com as 

necessidades e interesses. 

(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. 

(EF12LP02RS2-2) Atribuir sentido à 

leitura, para possibilitar contato com 

diferentes textos, assim ampliar o 

vocabulário. 

1º, 2º Todos os campos 

de atuação 

Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Construção do sistema 

alfabético/ Estabelecimento 

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. 

(EF12LP03RS2-1) Copiar textos breves e 

distribuir a escrita na folha em branco, 

obedecendo ao espaçamento entre 

palavras, utilizando a pontuação 

adequada. 
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1º, 2º Campo da vida 

cotidiana 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

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. 

(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. 

1º, 2º Campo da vida 

cotidiana 

Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Escrita compartilhada (EF12LP05) Planejar e produzir, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, (re)contagens 

de histórias, poemas e outros textos 

versificados (letras de canção, 

quadrinhas, cordel), poemas visuais, 

tiras e histórias em quadrinhos, 

dentre outros gêneros do campo 

artístico- literário, considerando a 

situação comunicativa e a finalidade 

do texto. 

(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. 
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1º, 2º Campo da vida 

cotidiana 

Oralidade Produção de texto oral (EF12LP06) Planejar e produzir, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, recados, avisos, 

convites, receitas, instruções de 

montagem, dentre outros gêneros 

do campo da vida cotidiana, que 

possam ser repassados oralmente 

por meio de ferramentas digitais, 

em áudio ou vídeo, considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto/ finalidade do texto. 

(EF12LP06RS2-1) Produzir e transmitir, 

por meio de ferramentas digitais, 

gêneros de texto tais como recados, 

avisos, convites, receitas, entre outros. 

1º, 2º Campo da vida 

cotidiana 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Forma de composição 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. 

(EF12LP07RS2-1) Ler e reproduzir 

progressivamente o ritmo, a fluência e a 

entonação da leitura em cantigas, 

quadras, quadrinhas, parlendas, 

travalínguas e canções. 

1º, 2º Campo da vida 

pública 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura (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. 

(EF12LP08RS2-1) 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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1º, 2º Campo da vida 

pública 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura (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 público infantil, 

dentre outros gêneros do campo 

publicitário, considerando a 

situação comunicativa e o tema/ 

assunto do texto. 

(EF12LP09RS2-1) Ler e compreender 

linguagem verbal e não verbal por meio 

de textos de campanhas publicitárias, 

slogans, textos de campanhas de 

conscientização destinados ao público 

infantil, dentre outros gêneros do 

campo publicitário.  

(EF12LP09RS2-2) Compreender que tudo 

o que se fala pode ser escrito e conhecer 

os usos e funções sociais da escrita.  

(EF12LP09RS2-3) Relacionar textos, 

histórias e informações com outras 

leituras. 

1º, 2º Campo da vida 

pública 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura (EF12LP10) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, cartazes, avisos, 

folhetos, regras e regulamentos que 

organizam a vida na comunidade 

escolar, dentre outros gêneros do 

campo da atuação cidadã, 

considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do 

texto. 

(EF12LP10RS2-1) Ler e compreender a 

funcionalidade de textos cartazes, 

avisos, folhetos, regras e regulamentos 

que organizam a vida na comunidade 

escolar, dentre outros gêneros do campo 

da atuação cidadã. Utilizar e valorizar os 

modos de produção e de circulação da 

escrita na sociedade 

1º, 2º Campo da vida 

pública 

Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Escrita compartilhada (EF12LP11) Escrever, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, fotolegendas 

em notícias, manchetes e lides em 

notícias, álbum de fotos digital 

noticioso e notícias curtas para 

público infantil, digitais ou 

impressos, dentre outros gêneros 

(EF12LP11RS2-1) Compreender a 

importância de escolher a variedade 

adequada ao gênero de texto produzido 

e aos objetivos que se quer alcançar com 

o texto.  

(EF12LP11RS2-2) Escrever em 

colaboração dos colegas e com ajuda do 

professor, fotolegendas em notícias, 
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do campo jornalístico, considerando 

a situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto. 

manchetes e lides em notícias, álbum de 

fotos digital noticioso e notícias curtas 

para público infantil, digitais ou 

impressos, dentre outros gêneros do 

campo jornalístico, e compreender o uso 

desses gêneros, de forma a efetivar a 

prática da escrita. 

1º, 2º Campo da vida 

pública 

Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Escrita compartilhada (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. 

(EF12LP12RS2-1)Escrever e produzir 

slogans, anúncios publicitários e textos 

de campanhas de conscientização 

destinados ao público infantil, 

identificando sua finalidade. 

1º, 2º Campo da vida 

pública 

Oralidade Produção de texto oral (EF12LP13) Planejar, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, slogans e peça 

de campanha de conscientização 

destinada ao público infantil que 

possam ser repassados oralmente 

por meio de ferramentas digitais, 

em áudio ou vídeo, considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto/ finalidade do texto. 

(EF12LP13RS2-1) Planejar, criar e gravar 

áudios e vídeos com campanhas de 

conscientização destinada ao público 

infantil, considerando sua veiculação em 

meios digitais. 
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1º, 2º Campo da vida 

pública 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Forma de composição 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. 

(EF12LP14RS2-1) Ler e discutir os 

diversos tipos de recursos utilizados em 

cada gênero, a fim de empregá-los nos 

textos a serem produzidos. 

(EF12LP14RS2- 2) Produzir fotolegendas 

de notícias, álbum de fotos digital 

noticioso, cartas de leitor e 

considerando a formatação específica de 

cada um. 

1º, 2º Campo da vida 

pública 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Forma de composição do 

texto 

(EF12LP15) Identificar a forma de 

composição de slogans 

publicitários. 

(EF12LP15RS2-1)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. (EF12LP15RS2-2) 

Entender o objetivo e a função do 

slogan. (EF12LP015RS2-3) Identificar 

ideias implícitas nos slogans. 

1º, 2º Campo da vida 

pública 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Alfabetização) 

Forma de composição do 

texto 

(EF12LP16) Identificar e reproduzir, 

em anúncios publicitários e textos 

de campanhas de conscientização 

destinados ao público infantil (orais 

e escritos, digitais ou impressos), a 

formatação e diagramação 

específica de cada um desses 

gêneros, inclusive o uso de imagens. 

(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). 
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1º, 2º Campo das 

práticas de estudo 

e pesquisa 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura (EF12LP17) Ler e compreender, em 

colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor, enunciados de 

tarefas escolares, diagramas, 

curiosidades, pequenos relatos de 

experimentos, entrevistas, verbetes 

de enciclopédia infantil, entre 

outros gêneros do campo 

investigativo, considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto. 

(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. 

1º, 2º Campo artístico- 

literário 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Apreciação estética/Estilo (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. 

(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. 

1º, 2º Campo artístico- 

literário 

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. 

(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. 
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1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

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 

mídias impressa, de massa e digital, 

reconhecendo para que foram 

produzidos, onde circulam, quem os 

produziu e a quem se destinam. 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de leitura (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. 

(EF15LP02RS2-1) Pesquisa de campo e 

observação de recursos visuais 

envolvendo escrita na comunidade, 

redes sociais, reportagens de jornais, 

folhetos, etc. 

1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de leitura (EF15LP03) Localizar informações 

explícitas em textos. 

(EF15LP03RS2-1) Identificar linguagem 

verbal e não verbal.   
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(EF15LP03RS2-2) Localizar informações 

explícitas em textos, como requisito 

básico para a compreensão leitora. 

1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de leitura (EF15LP04) Identificar o efeito de 

sentido produzido pelo uso de 

recursos expressivos gráfico-visuais 

em textos multissemióticos. 

(EF15LP04RS2-1) Perceber o efeito de 

sentido de imagens em textos. 

1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

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 

(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. 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Produção de textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Revisão de textos (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. 
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1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

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. 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

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. 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Oralidade Oralidade pública/ 

Intercâmbio conversacional 

em sala de aula 

(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. 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Oralidade Escuta atenta (EF15LP10) Escutar, com atenção, 

falas de professores e colegas, 

formulando perguntas pertinentes 

ao tema e solicitando 

esclarecimentos sempre que 

necessário. 

(EF15LP10RS2-1) Compreender que a 

escuta atenta contribui para o 

aprendizado. 
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1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Oralidade Características da 

conversação espontânea 

(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. 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Oralidade Aspectos não linguísticos 

(paralinguísticos) no ato da 

fala 

(EF15LP12) Atribuir significado a 

aspectos não linguísticos 

(paralinguísticos) observados na 

fala, como direção do olhar, riso, 

gestos, movimentos da cabeça (de 

concordância ou discordância), 

expressão corporal, tom de voz. 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Oralidade Relato oral/Registro formal e 

informal 

(EF15LP13) Identificar finalidades 

da interação oral em diferentes 

contextos comunicativos (solicitar 

informações, apresentar opiniões, 

informar, relatar experiências etc.). 

(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. 
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1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

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). 

(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 

que gradativamente aproprie-se da 

linguagem utilizada nesses gêneros. 

1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

Campo artístico- 

literário 

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. 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Leitura colaborativa e 

autônoma 

(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. 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Apreciação estética/Estilo (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. 

 



 

 

 

 

 

609 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação do leitor 

literário/Leitura 

multissemiótica 

(EF15LP18) Relacionar texto com 

ilustrações e outros recursos 

gráficos. 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º e 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Oralidade Contagem de histórias (EF15LP19) Recontar oralmente, 

com e sem apoio de imagem, textos 

literários lidos pelo professor. 

(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. 
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LÍNGUA PORTUGUESA  

3º ANO 

ANO/ 

FAIXA 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 

RCG 

 

3º Todos os campos 

de atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(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). 

 

3º Todos os campos 

de atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF03LP02) Ler e escrever 

corretamente palavras com sílabas 

CV, V, CVC, CCV, VC, VV, CVV, 

identificando que existem vogais 

em todas as sílabas. 

(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. 

3º Todos os campos 

de atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF03LP03) Ler e escrever 

corretamente palavras com os 

dígrafos lh, nh, ch. 

(EF03LP03RS-1) Ler e escrever 

corretamente palavras com os dígrafos 

lh, nh, ch, a fim de apropriar-se dessas 

convenções da escrita. 
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3º Todos os campos 

de atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Conhecimento das diversas 

grafias do alfabeto/ 

Acentuação 

(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. 

(EF03LP04RS-1) Ler e escrever 

observando o uso correto da acentuação 

e a pronúncia correta (sem o uso da 

nomenclatura gramatical, ex.: oxítonas). 

3º Todos os campos 

de atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Segmentação de palavras/ 

Classificação de palavras por 

número de sílabas 

(EF03LP05) Identificar o número de 

sílabas de palavras, classificando-as 

em monossílabas, dissílabas, 

trissílabas e polissílabas. 

 

3º Todos os campos 

de atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Construção do sistema 

alfabético 

(EF03LP06) Identificar a sílaba 

tônica em palavras, classificando-as 

em oxítonas, paroxítonas e 

proparoxítonas. 

 

3º Todos os campos 

de atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Pontuação (EF03LP07) Identificar a função na 

leitura e usar na escrita ponto final, 

ponto de interrogação, ponto de 

exclamação e, em diálogos (discurso 

direto), dois-pontos e travessão. 

(EF03LP07RS-1) Perceber a importância 

da pontuação através de textos com e 

sem pontuação. 

3º Todos os campos 

de atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Morfologia (EF03LP08) Identificar e diferenciar, 

em textos, substantivos e verbos e 

suas funções na oração: agente, 

ação, objeto da ação. 

(EF03LP08RS-1) Identificar e diferenciar, 

em textos, substantivos e verbos e suas 

funções na oração (agente, ação, objeto 

da ação), para aplicar, de forma 

progressiva, esse conhecimento 

gramatical em suas produções. 
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3º Todos os campos 

de atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Morfossintaxe (EF03LP09) Identificar, em textos, 

adjetivos e sua função de atribuição 

de propriedades aos substantivos. 

(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. 

3º Todos os campos 

de atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Morfologia (EF03LP10) Reconhecer prefixos e 

sufixos produtivos na formação de 

palavras derivadas de substantivos, 

de adjetivos e de verbos, utilizando-

os para compreender palavras e 

para formar novas palavras. 

(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. 

3º Campo da vida 

cotidiana 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura (EF03LP11) Ler e compreender, com 

autonomia, textos injuntivos 

instrucionais (receitas, instruções de 

montagem etc.), com a estrutura 

própria desses textos (verbos 

imperativos, indicação de passos a 

ser seguidos) e mesclando palavras, 

imagens e recursos gráfico- visuais, 

considerando a situação 

comunicativa e o tema/ assunto do 

texto. 

(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. 

3º Campo da vida 

cotidiana 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura (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 
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comunicativa e o tema/assunto do 

texto. 

3º Campo da vida 

cotidiana 

Produção de textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Escrita colaborativa (EF03LP13) Planejar e produzir 

cartas pessoais e diários, com 

expressão de sentimentos e 

opiniões, dentre outros gêneros do 

campo da vida cotidiana, de acordo 

com as convenções dos gêneros 

carta e diário e considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto. 

(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 e considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do 

texto, a fim de adequar o discurso às 

especificidades do gênero. 

3º Campo da vida 

cotidiana 

Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Escrita colaborativa (EF03LP14) Planejar e produzir 

textos injuntivos instrucionais, com 

a estrutura própria desses textos 

(verbos imperativos, indicação de 

passos a ser seguidos) e mesclando 

palavras, imagens e recursos 

gráfico-visuais, considerando a 

situação comunicativa e o tema/ 

assunto do texto. 

(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. 

3º Campo da vida 

cotidiana 

Oralidade Produção de texto oral (EF03LP15) Assistir, em vídeo 

digital, a programa de culinária 

infantil e, a partir dele, planejar e 

produzir receitas em áudio ou 

vídeo. 

(EF03LP15RS-1) Produzir receitas em 

vídeos ou áudios com sequência e 

clareza na exposição de ideias. 
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3º Campo da vida 

cotidiana 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Forma de composição do 

texto 

(EF03LP16) Identificar e reproduzir, 

em textos injuntivos instrucionais 

(receitas, instruções de montagem, 

digitais ou impressos), a formatação 

própria desses textos (verbos 

imperativos, indicação de passos a 

ser seguidos) e a diagramação 

específica dos textos desses gêneros 

(lista de ingredientes ou materiais e 

instruções de execução – "modo de 

fazer"). 

(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. 

3º Campo da vida 

cotidiana 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Forma de composição do 

texto 

(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). 

 

3º Campo da vida 

pública 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura (EF03LP18) Ler e compreender, com 

autonomia, cartas dirigidas a 

veículos da mídia impressa ou 

digital (cartas de leitor e de 

reclamação a jornais, revistas) e 

notícias, dentre outros gêneros do 

campo jornalístico, de acordo com 

as convenções do gênero carta e 

considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do 

texto. 

(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. 
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3º Campo da vida 

pública 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura (EF03LP19) Identificar e discutir o 

propósito do uso de recursos de 

persuasão (cores, imagens, escolha 

de palavras, jogo de palavras, 

tamanho de letras) em textos 

publicitários e de propaganda, 

como elementos de convencimento. 

(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. 

3º Campo da vida 

pública 

Produção de textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Escrita colaborativa (EF03LP20) Produzir cartas dirigidas 

a veículos da mídia impressa ou 

digital (cartas do leitor ou de 

reclamação a jornais ou revistas), 

dentre outros gêneros do campo 

político-cidadão, com opiniões e 

críticas, de acordo com as 

convenções do gênero carta e 

considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do 

texto. 

(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 lítico-cidadão, 

com opiniões e críticas. 

3º Campo da vida 

pública 

Produção de textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Escrita colaborativa (EF03LP21) Produzir anúncios 

publicitários, textos de campanhas 

de conscientização destinados ao 

público infantil, observando os 

recursos de persuasão utilizados nos 

textos publicitários e de 

propaganda (cores, imagens, 

slogan, escolha de palavras, jogo de 

palavras, tamanho e tipo de letras, 

diagramação). 

(EF03LP21RS-1) Expressar domínio da 

capacidade de linguagem que o gênero 

requer (argumentar e expor). 
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3º Campo da vida 

pública 

Oralidade Planejamento e produção de 

texto 

(EF03LP22) Planejar e produzir, em 

colaboração com os colegas, 

telejornal para público infantil com 

algumas notícias e textos de 

campanhas que possam ser 

repassados oralmente ou em meio 

digital, em áudio ou vídeo, 

considerando a situação 

comunicativa, a organização 

específica da fala nesses gêneros e o 

tema/assunto/ finalidade dos 

textos. 

 

3º Campo da vida 

pública 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Forma de composição 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. 

(EF03LP23RS-1) Compreender o uso dos 

adjetivos presentes nos textos da esfera 

jornalística e gradativamente empregá-

los em suas produções. 

3º Campo das 

práticas de estudo 

e pesquisa 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura (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. 

(EF03LP24RS-1) Interpretar e analisar da 

fala do outro (interação e sentido). 

3º Campo das 

práticas de estudo 

e pesquisa 

Produção de textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Produção de textos (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 
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comunicativa e o tema/assunto do 

texto. 

3º Campo das 

práticas de estudo 

e pesquisa 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Forma de composição dos 

textos 

Adequação do texto às 

normas de escrita 

(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. 

(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. 

3º Campo artístico-

literário 

Oralidade Performances orais (EF03LP27) Recitar cordel e cantar 

repentes e emboladas, observando 

as rimas e obedecendo ao ritmo e à 

melodia. 

(EF03LP27RS-1) Declamar poesias 

gaúchas, respeitando a entonação e a 

pontuação, descobrindo novas palavras 

do nosso próprio dialeto. 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Decodificação/ 

Fluência de leitura 

(EF35LP01) Ler e compreender, 

silenciosamente e, em seguida, em 

voz alta, com autonomia e fluência, 

textos curtos com nível de 

textualidade adequado. 

(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, a 

modo a aperfeiçoar a proficiência 

leitora. 
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3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação de leitor (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. 

(EF35LP02RS3-1) Estabelecer critérios 

para escolha de um livro. 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão (EF35LP03) Identificar a ideia central 

do texto, demonstrando 

compreensão global. 

(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. 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de leitura (EF35LP04) Inferir informações 

implícitas nos textos lidos. 

(EF35LP04RS3-1) Inferir informações 

implícitas nos textos lidos, para que 

gradativamente atribua significados que 

extrapolem o texto lido. 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

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. 

(EF35LP05RS3-1) Inferir o sentido de 

palavras ou expressões, de modo a 

aprimorar, progressivamente, essa 

capacidade de atribuir sentidos. 
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3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de leitura (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. 

(EF35LP06RS3-1) Utilizar e reconhecer 

os elementos coesivos de um texto, 

assim ampliando o vocabulário. 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Produção de textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Construção do sistema 

alfabético/ Convenções da 

escrita 

(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. 

(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. 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Produção de textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Construção do sistema 

alfabético/ Estabelecimento 

de relações anafóricas na 

referenciação e construção 

da coesão 

(EF35LP08) Utilizar, 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. 

(EF35LP08RS3-1) Produzir pequenos 

textos com coerência, evitando 

redundâncias. 
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3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Produção de textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Planejamento de 

texto/Progressão temática e 

paragrafação 

(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. 

(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. 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Oralidade Forma de composição de 

gêneros orais 

(EF35LP10) Identificar gêneros do 

discurso oral, utilizados em 

diferentes situações e contextos 

comunicativos, e suas características 

linguístico- expressivas e 

composicionais (conversação 

espontânea, conversação telefônica, 

entrevistas pessoais, entrevistas no 

rádio ou na TV, debate, noticiário de 

rádio e TV, narração de jogos 

esportivos no rádio e TV, aula, 

debate etc.). 

(EF35LP10RS3-1) Identificar o gênero e 

adequar o discurso de acordo com o 

interlocutor e a com a situação 

comunicativa. 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Oralidade Variação linguística (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. 

(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. 
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3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF35LP12) Recorrer ao dicionário 

para esclarecer dúvida sobre a 

escrita de palavras, especialmente 

no caso de palavras com relações 

irregulares fonema-grafema. 

(EF35LP12RS3-1) Compreender a 

organização das palavras no dicionário. 

(EF35LP12RS3-2) Usar e reconhecer a 

função do dicionário para auxiliar na 

escrita e leitura. 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF35LP13) Memorizar a grafia de 

palavras de uso frequente nas quais 

as relações fonema-grafema são 

irregulares e com “h” inicial que não 

representa fonema. 

(EF35LP13RS3-1) Reconhecer e aplicar 

corretamente e gradativamente a grafia 

da letra da letra “h”. 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Morfologia (EF35LP14) Identificar em textos e 

usar na produção textual pronomes 

pessoais, possessivos e 

demonstrativos, como recurso 

coesivo anafórico. 

(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. 

3º, 4º, 

5º 

Campo da vida 

pública 

Produção de textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Escrita colaborativa (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. 

(EF35LP15RS3-1) Argumentar, opinar e 

defender ponto de vistas sobre diversos 

temas. 



 

 

 

 

 

622 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

3º, 4º, 

5º 

Campo da vida 

pública 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Forma de composição dos 

textos 

(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. 

(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. 

3º, 4º, 

5º 

Campo das 

práticas de estudo 

e pesquisa 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Pesquisa (EF35LP17) Buscar e selecionar, com 

o apoio do professor, informações 

de interesse sobre fenômenos 

sociais e naturais, em textos que 

circulam em meios impressos ou 

digitais. 

(EF35LP17RS3-1) Buscar, selecionar e 

refletir sobre textos que falem sobre 

fenômenos naturais e sociais da região. 

3º, 4º, 

5º 

Campo das 

práticas de estudo 

e pesquisa 

Oralidade Escuta de textos orais (EF35LP18) Escutar, com atenção, 

apresentações de trabalhos 

realizadas por colegas, formulando 

perguntas pertinentes ao tema e 

solicitando esclarecimentos sempre 

que necessário. 

 

3º, 4º, 

5º 

Campo das 

práticas de estudo 

e pesquisa 

Oralidade Compreensão de textos orais (EF35LP19) Recuperar as ideias 

principais em situações formais de 

escuta de exposições, apresentações 

e palestras. 

(EF35LP19RS3-1) Analisar e perceber as 

intenções na fala do outro. 
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3º, 4º, 

5º 

Campo das 

práticas de estudo 

e pesquisa 

Oralidade Planejamento de texto oral 

Exposição oral 

(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. 

(EF35LP20RS3-1) Conhecer estratégias 

de argumentação, a fim de facilitar a 

oralidade. 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação do leitor literário (EF35LP21) Ler e compreender, de 

forma autônoma, textos literários 

de diferentes gêneros e extensões, 

inclusive aqueles sem ilustrações, 

estabelecendo preferências por 

gêneros, temas, autores. 

(EF35LP21RS3-1) Desenvolver o gosto 

literário apreciando textos de autores 

gaúchos. 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação do leitor literário/ 

Leitura multissemiótica 

(EF35LP22) Perceber diálogos em 

textos narrativos, observando o 

efeito de sentido de verbos de 

enunciação e, se for o caso, o uso de 

variedades linguísticas no discurso 

direto. 

(EF35LP22RS3-1) Compreender a 

variedade linguística e a estrutura usada 

no discurso direto. 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Apreciação estética/Estilo (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. 

(EF35LP23RS3-1) Observar e identificar 

características de poemas e outros 

textos versificados. 
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3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Textos dramáticos (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. 

(EF35LP24RS3-1) Apreciar e 

compreender leituras e apresentações 

de textos dramáticos. 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Produção de textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Escrita autônoma e 

compartilhada 

(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. 

(EF35LP24RS3-1) Reconhecer e utilizar 

gradativamente os marcadores 

temporais e espaciais (advérbios de 

tempo e lugar) na produção textual. 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Produção de textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Escrita autônoma e 

compartilhada 

(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. 

 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

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. 

(EF35LP27RS3-1) Conhecer e utilizar 

gradativamente a linguagem poética. 
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3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Oralidade Declamação (EF35LP28) Declamar poemas, com 

entonação, postura e interpretação 

adequadas. 

(EF35LP28RS3-1) Empregar a articulação 

correta das palavras e utilizando a 

postura adequada para cada situação de 

declamação. 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Formas de composição de 

narrativas 

(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. 

(EF35LP29RS3-1) Reconhecer e 

diferenciar cenário, personagem central, 

conflito gerador, resolução e o ponto de 

vista como base das histórias narradas. 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Discurso direto e indireto (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. 

 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Forma de composição de 

textos poéticos 

(EF35LP31) Identificar, em textos 

versificados, efeitos de sentido 

decorrentes do uso de recursos 

rítmicos e sonoros e de metáforas. 

(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. 
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1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

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 

mídias impressa, de massa e digital, 

reconhecendo para que foram 

produzidos, onde circulam, quem os 

produziu e a quem se destinam. 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de leitura (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. 

(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. 
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1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de leitura (EF15LP03) Localizar informações 

explícitas em textos. 

(EF15LP03RS3-1) Localizar informações 

explícitas em textos. Perceber as 

informações subentendidas nos mais 

diferentes elementos de leitura 

propostos em aula. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de leitura (EF15LP04) Identificar o efeito de 

sentido produzido pelo uso de 

recursos expressivos gráfico-visuais 

em textos multissemióticos. 

(EF15LP04RS3-1) Identificar e relacionar 

o efeito de imagens em textos. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

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 

(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. 

(EF15LP05RS3-1) Produzir textos de 

diferentes gêneros, atendendo a 

diferentes finalidades, por meio da 

atividade de um escriba. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Produção de textos 

(escrita 

compartilhada e 

autônoma) 

Revisão de textos (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, 

(EF15LP06RS3-1) 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. 
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correções de ortografia e 

pontuação. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

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. 

(EF15LP07RS3-1) Perceber a disposição 

gráfica (aspectos estruturantes dos 

gêneros discursivo), para assim 

apropriar-se gradativamente dos 

aspectos estruturantes dos gêneros 

discursivos. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

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. 

(EF15LP08RS3-1) Utilizar software, 

inclusive programas de edição de texto, 

para editar e publicar os textos 

produzidos, explorando os recursos 

multissemióticos disponíveis. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Oralidade Oralidade pública/ 

Intercâmbio conversacional 

em sala de aula 

(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. 

(EF15LP09RS3-1) Utilizar canais de 

comunicação (blogs e redes sociais) para 

disseminar os trabalhos produzidos. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Oralidade Escuta atenta (EF15LP10) Escutar, com atenção, 

falas de professores e colegas, 

formulando perguntas pertinentes 

ao tema e solicitando 

esclarecimentos sempre que 

necessário. 

(EF15LP10RS3-1) Reconhecer que a 

escuta com atenção contribui para o 

aprendizado. 
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1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Oralidade Características da 

conversação espontânea 

(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. 

(EF15LP11RS3-1) Interagir oralmente de 

forma espontânea, respeitando o 

momento de fala e as formas de 

tratamento, de acordo com a situação. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Oralidade Aspectos não linguísticos 

(paralinguísticos) no ato da 

fala 

(EF15LP12) Atribuir significado a 

aspectos não linguísticos 

(paralinguísticos) observados na 

fala, como direção do olhar, riso, 

gestos, movimentos da cabeça (de 

concordância ou discordância), 

expressão corporal, tom de voz. 

(EF15LP12RS3-1)Compreender que esses 

elementos (risos, gestos, fala...) 

colaboram com a produção de sentido 

do texto oral. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Oralidade Relato oral/ 

Registro formal e informal 

(EF15LP13) Identificar finalidades da 

interação oral em diferentes 

contextos comunicativos (solicitar 

informações, apresentar opiniões, 

informar, relatar experiências etc.). 

(EF15LP13RS3-1)Perceber as diferenças 

entre os diversos usos da linguagem, 

levando em conta o contexto em que se 

dá a comunicação. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

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). 

(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. 
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1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

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. 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Leitura colaborativa e 

autônoma 

(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. 

(EF15LP16RS3-1) Ampliar e diversificar 

sua capacidade leitora e atribuir sentido 

ao texto lido. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Apreciação estética/Estilo (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. 

(EF15LP17RS3-1) Compreender, 

gradativamente, as formas de 

representação dos poemas visuais. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação do leitor 

literário/Leitura 

multissemiótica 

(EF15LP18) Relacionar texto com 

ilustrações e outros recursos 

gráficos. 

(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. 
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 Campo artístico- 

literário 

Oralidade Contagem de histórias (EF15LP19) Recontar oralmente, 

com e sem apoio de imagem, textos 

literários lidos pelo professor. 

(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) 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

4º ANO 

ANO/ 

FAIXA 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 

RCG 

LÍNGUA PORTUGUESA 

5º ANO 

4º Todos os campos de 

atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF04LP01) Grafar palavras 

utilizando regras de 

correspondência fonema--grafema 

regulares diretas e contextuais. 

(EF04LP01RS-1) Registrar, com 

autonomia, palavras, usando regras 

de correspondência fonema, grafema 

(sons parecidos) regulares diretas e 

contextuais (em que o contexto da 

palavra determina que letra usar: 

R/RR,M/N, NH). 

4º Todos os campos de 

atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF04LP02) Ler e escrever, 

corretamente, palavras com sílabas 

VV e CVV em casos nos quais a 

combinação VV (ditongo) é 

reduzida na língua oral (ai, ei, ou). 

(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. 
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4º Todos os campos de 

atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Conhecimento do 

alfabeto do português do 

Brasil/Ordem 

alfabética/Polissemia 

(EF04LP03) Localizar palavras no 

dicionário para esclarecer 

significados, reconhecendo o 

significado mais plausível para o 

contexto que deu origem à 

consulta. 

(EF04LP03RS-1) Localizar palavras no 

dicionário para esclarecer 

dúvidas/significados, escolhendo a 

acepção adequada para o contexto 

do texto e reconhecendo os diversos 

significados que a mesma palavra 

pode ter. 

4º Todos os campos de 

atuação 

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). 

(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. 

4º Todos os campos de 

atuação 

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. 

(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. 

4º Todos os campos de 

atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Morfologia/ 

Morfossintaxe 

(EF04LP06) Identificar em textos e 

usar na produção textual a 

concordância entre substantivo ou 

pronome pessoal e verbo 

(concordância verbal). 

(EF04LP06RS-1) Identificar a 

necessidade de estabelecer a 

concordância entre substantivo ou 

pronome pessoal e verbo na 

constituição da coesão e da coerência 

na produção de texto. 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos de 

atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Decodificação/Fluência de 

leitura 

(EF35LP01) Ler e compreender, 

silenciosamente e, em seguida, em 

voz alta, com autonomia e fluência, 

textos curtos com nível de 

textualidade adequado. 

(EF35LP01RS45-1) Ler e 

compreender, silenciosamente e, em 

seguida, em voz alta, demonstrando 

fluência, textos curtos adequados às 

suas possibilidades e interesses. 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos de 

atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação de leitor (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. 

(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. 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos de 

atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão (EF35LP03) Identificar a ideia 

central do texto, demonstrando 

compreensão global. 

(EF35LP03RS45-1) Identificar a ideia 

central do texto, demonstrando 

compreensão global, a partir da 

construção de informações, 

identificando o que é mais relevante. 
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4º Todos os campos de 

atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Morfossintaxe (EF04LP07) Identificar em textos e 

usar na produção textual a 

concordância entre artigo, 

substantivo e adjetivo 

(concordância no grupo nominal). 

(EF04LP07RS-1) Estabelecer a 

concordância nominal entre artigo, 

substantivo e adjetivo, na 

constituição da coesão e coerência 

das produções textuais. 

4º Todos os campos de 

atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Morfologia (EF04LP08) Reconhecer e grafar, 

corretamente, palavras derivadas 

com os sufixos -agem, -oso, -eza, -

izar/-isar (regulares morfológicas). 

 

4º Campo da vida 

cotidiana 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura (EF04LP09) Ler e compreender, 

com autonomia, boletos, faturas e 

carnês, dentre outros gêneros do 

campo da vida cotidiana, de acordo 

com as convenções do gênero 

(campos, itens elencados, medidas 

de consumo, código de barras) e 

considerando a situação 

comunicativa e a finalidade do 

texto. 

(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 

diferentes, estabelecendo 

semelhanças e diferenças. 

4º Campo da vida 

cotidiana 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura (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. 

(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. 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos de 

atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de leitura (EF35LP04) Inferir informações 

implícitas nos textos lidos. 

(EF35LP04RS45-1) Estabelecer, no 

processo de leitura, inferências 

(informações subentendidas e/ou 

pressupostas), com base nos 

conhecimentos prévios ou no 

contexto. 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos de 

atuação 

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. 

(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. 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos de 

atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de leitura (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. 

(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. 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos de 

atuação 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Construção do sistema 

alfabético/ Convenções da 

escrita 

(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. 

(EF35LP07RS45-1) Utilizar 

conhecimentos linguísticos e 

gramaticais básicos necessários para 

a produção de texto. 
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4º Campo da vida 

cotidiana 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Escrita colaborativa (EF04LP11) Planejar e produzir, 

com autonomia, cartas pessoais de 

reclamação, dentre outros gêneros 

do campo da vida cotidiana, de 

acordo com as convenções do 

gênero carta e com a estrutura 

própria desses textos (problema, 

opinião, argumentos), 

considerando a situação 

comunicativa e o tema/ 

assunto/finalidade do texto. 

(EF04LP11RS-1) Planejar e produzir, 

com autonomia, cartas pessoais e de 

reclamação, considerando 

situação/tema ou assunto/ finalidade. 

4º Campo da vida 

cotidiana 

Oralidade Produção de texto oral (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. 

(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. 

4º Campo da vida 

cotidiana 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Forma de composição do 

texto 

(EF04LP13) Identificar e reproduzir, 

em textos injuntivos instrucionais 

(instruções de jogos digitais ou 

impressos), a formatação própria 

desses textos (verbos imperativos, 

indicação de passos a ser seguidos) 

e formato específico dos textos 

orais ou escritos desses gêneros 

(lista/ apresentação de materiais e 

instruções/passos de jogo). 

(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. 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos de 

atuação 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Construção do sistema 

alfabético/ 

Estabelecimento de 

relações anafóricas na 

referenciação e 

construção da coesão 

(EF35LP08) Utilizar, 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. 

(EF35LP08RS45-1) Produzir textos, 

utilizando recursos de referenciação, 

observando os efeitos de sentido 

pretendidos, coesão e coerência, com 

nível suficiente de informatividade. 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos de 

atuação 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Planejamento de 

texto/Progressão temática 

e paragrafação 

(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. 

(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. 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos de 

atuação 

Oralidade Forma de composição de 

gêneros orais 

(EF35LP10) Identificar gêneros do 

discurso oral, utilizados em 

diferentes situações e contextos 

comunicativos, e suas 

características linguístico- 

expressivas e composicionais 

(conversação espontânea, 

conversação telefônica, entrevistas 

pessoais, entrevistas no rádio ou na 

TV, debate, noticiário de rádio e TV, 

(EF35LP10RS45-1) Identificar as 

características de gêneros do discurso 

oral, a situação comunicativa e as 

marcas linguísticas apresentadas. 
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4º Campo da vida 

pública 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura (EF04LP14) Identificar, em notícias, 

fatos, participantes, local e 

momento/tempo da ocorrência do 

fato noticiado. 

(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. 

4º Campo da vida 

pública 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura (EF04LP15) Distinguir fatos de 

opiniões/sugestões em textos 

(informativos, jornalísticos, 

publicitários etc.). 

(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. 

4º Campo da vida 

pública 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Escrita colaborativa (EF04LP16) Produzir notícias sobre 

fatos ocorridos no universo escolar, 

digitais ou impressas, para o jornal 

da escola, noticiando os fatos e 

seus atores e comentando 

decorrências, de acordo com as 

convenções do gênero notícia e 

considerando a situação 

comunicativa e o tema/ assunto do 

texto. 

(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. 

narração de jogos esportivos no 

rádio e TV, aula, debate etc.). 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos de 

atuação 

Oralidade Variação linguística (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. 

(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. 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos de 

atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF35LP12) Recorrer ao dicionário 

para esclarecer dúvida sobre a 

escrita de palavras, especialmente 

no caso de palavras com relações 

irregulares fonema-grafema. 

(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. 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos de 

atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF35LP13) Memorizar a grafia de 

palavras de uso frequente nas quais 

as relações fonema-grafema são 

irregulares e com h inicial que não 

representa fonema. 

(EF35LP13RS45-1) Memorizar os 

registros corretos das grafias de 

algumas ocorrências irregulares 

presentes na língua. 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos de 

atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Morfologia (EF35LP14) Identificar em textos e 

usar na produção textual pronomes 

pessoais, possessivos e 

demonstrativos, como recurso 

coesivo anafórico. 

(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. 
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4º Campo da vida 

pública 

Oralidade Planejamento e produção 

de 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. 

(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. 

4º Campo da vida 

pública 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Forma de composição dos 

textos 

(EF04LP18) Analisar o padrão 

entonacional e a expressão facial e 

corporal de âncoras de jornais 

radiofônicos ou televisivos e de 

entrevistadores/entrevistados. 

(EF04LP18RS-1) Analisar os usos 

sociais e culturais das expressões 

orais observando a que contexto 

estão inseridos. 

4º Campo das práticas 

de estudo e pesquisa 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura (EF04LP19) Ler e compreender 

textos expositivos de divulgação 

científica para crianças, 

considerando a situação 

comunicativa e o tema/ assunto do 

texto. 

(EF04LP19RS-1) Ler e compreender 

textos expositivos de divulgação 

científica para crianças, de forma 

colaborativa, identificando as 

características do gênero. 

4º Campo das práticas 

de estudo e pesquisa 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Imagens analíticas em 

textos 

(EF04LP20) Reconhecer a função de 

gráficos, diagramas e tabelas em 

textos, como forma de 

apresentação de dados e 

informações. 

(EF04LP20RS-1)Reconhecer que os 

textos podem ser compostos por 

diferentes recursos, que servem para 

uma melhor compreensão da questão 

neles expostas. 

3º, 4º, 

5º 

Campo da vida 

pública 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Escrita colaborativa (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. 

(EF35LP15RS45-1) Expressar pontos 

de vista sobre temas controversos da 

vivência do aluno na escola e/ou 

comunidade, utilizando 

adequadamente o registro formal e 

os recursos de argumentação para 

legitimar as opiniões, de forma ética 

e respeitável. 

3º, 4º, 

5º 

Campo da vida 

pública 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Forma de composição dos 

textos 

(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. 

(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. 

3º, 4º, 

5º 

Campo das práticas 

de estudo e pesquisa 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Pesquisa (EF35LP17) Buscar e selecionar, 

com o apoio do professor, 

informações de interesse sobre 

fenômenos sociais e naturais, em 

textos que circulam em meios 

impressos ou digitais. 

(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. 

3º, 4º, 

5º 

Campo das práticas 

de estudo e pesquisa 

Oralidade Escuta de textos orais (EF35LP18) Escutar, com atenção, 

apresentações de trabalhos 

realizadas por colegas, formulando 

perguntas pertinentes ao tema e 

solicitando esclarecimentos sempre 

que necessário. 

(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. 
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4º Campo das práticas 

de estudo e pesquisa 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Produção de textos (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. 

(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. 

4º Campo das práticas 

de estudo e pesquisa 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Escrita autônoma (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. 

(EF04LP22RS-1) Planejar e produzir, 

com certa autonomia, verbetes de 

enciclopédia infantil, digitais ou 

impressos, considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto/ 

finalidade do texto, a partir do 

estudo de ambientes digitais, 

construindo registros que possam 

repertoriar a produção. 

4º Campo das práticas 

de estudo e pesquisa 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Forma de composição dos 

textos 

Coesão e articuladores 

(EF04LP23) Identificar e reproduzir, 

em verbetes de enciclopédia 

infantil, digitais ou impressos, a 

formatação e diagramação 

específica desse gênero (título do 

verbete, definição, detalhamento, 

curiosidades), considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto. 

(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. 

3º, 4º, 

5º 

Campo das práticas 

de estudo e pesquisa 

Oralidade Compreensão de textos 

orais 

(EF35LP19) Recuperar as ideias 

principais em situações formais de 

escuta de exposições, 

apresentações e palestras. 

(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. 

3º, 4º, 

5º 

Campo das práticas 

de estudo e pesquisa 

Oralidade Planejamento de texto 

oral 

Exposição oral 

(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. 

(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. 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação do leitor 

literário 

(EF35LP21) Ler e compreender, de 

forma autônoma, textos literários 

de diferentes gêneros e extensões, 

inclusive aqueles sem ilustrações, 

estabelecendo preferências por 

gêneros, temas, autores. 

(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. 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação do leitor 

literário/ Leitura 

multissemiótica 

(EF35LP22) Perceber diálogos em 

textos narrativos, observando o 

efeito de sentido de verbos de 

enunciação e, se for o caso, o uso 

de variedades linguísticas no 

discurso direto. 

(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. 
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ANO/F

AIXA 

CAMPOS DE 

ATUAÇÃO 

PRÁTICAS DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 

RCG 

 

4º Campo das práticas 

de estudo e pesquisa 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Forma de composição dos 

textos 

Adequação do texto às 

normas de escrita 

(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. 

(EF04LP24RS-1) Identificar e 

reproduzir, em seu formato, tabelas, 

diagramas e gráficos em relatórios de 

observação e pesquisa. 

4º Campo das práticas 

de estudo e pesquisa 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Escrita autônoma (EF04LP25) Representar cenas de 

textos dramáticos, reproduzindo as 

falas das personagens, de acordo 

com as rubricas de interpretação e 

movimento indicadas pelo autor. 

(EF04LP25RS-1) Representar cenas de 

textos dramáticos, a partir da leitura 

e estudos prévios do texto a ser 

representado, enfatizando as 

indicações autorais constantes das 

rubricas. 

4º Campo artístico- 

literário 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Forma de composição de 

textos poéticos visuais 

(EF04LP26) Observar, em poemas 

concretos, o formato, a distribuição 

e a diagramação das letras do texto 

na página. 

(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. 

4º Campo artístico- 

literário 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Forma de composição de 

textos dramáticos 

(EF04LP27) Identificar, em textos 

dramáticos, marcadores das falas 

das personagens e de cena. 

(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. 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Apreciação estética/ Estilo (EF35LP23) Apreciar poemas e 

outros textos versificados, 

observando rimas, alterações e 

diferentes modos de divisão dos 

versos, estrofes e refrões e seu 

efeito de sentido. 

(EF35LP23RS45-1) Apreciar poemas e 

outros textos versificados, 

observando os diferentes modos de 

divisão dos versos e os efeitos de 

sentido produzidos. 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Textos dramáticos (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. 

 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Escrita autônoma e 

compartilhada 

(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. 

(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. 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Escrita autônoma e 

compartilhada 

(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. 

(EF35LP26RS45-1) Ler e 

compreender, com certa autonomia, 

narrativas ficcionais, analisando sua 

organização (enredo/personagens/ 

tempo / espaço/discurso reportado) 

na constituição do texto. 
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3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

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. 

(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.) 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Oralidade Declamação (EF35LP28) Declamar poemas, com 

entonação, postura e interpretação 

adequadas. 

(EF35LP28RS45-1) Declamar poemas 

com entonação, postura e 

interpretação adequadas, 

demonstrando sentimento/ 

envolvimento, atenção e 

concentração. 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Formas de composição de 

narrativas 

(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. 

(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. 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Discurso direto e indireto (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. 

(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. 
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3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Forma de composição de 

textos poéticos 

(EF35LP31) Identificar, em textos 

versificados, efeitos de sentido 

decorrentes do uso de recursos 

rítmicos e sonoros e de metáforas. 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos de 

atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

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 

mídias impressa, de massa e digital, 

reconhecendo para que foram 

produzidos, onde circulam, quem 

os produziu e a quem se destinam. 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos de 

atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de leitura (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.), 

(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 
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confirmando antecipações e 

inferências realizadas antes e 

durante a leitura de textos, 

checando a adequação das 

hipóteses realizadas. 

antes e durante a leitura de textos, 

checando a adequação das hipóteses 

levantadas. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos de 

atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de leitura (EF15LP03) Localizar informações 

explícitas em textos. 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos de 

atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de leitura (EF15LP04) Identificar o efeito de 

sentido produzido pelo uso de 

recursos expressivos gráfico-visuais 

em textos multissemióticos. 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos de 

atuação 

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 

(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, 

(EF15LP05RS45-1) Produzir textos de 

diferentes gêneros, atendendo a 

diferentes finalidades, realizando 

diferentes pesquisas antes de iniciar a 

escrita. 
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informações necessárias à 

produção do texto, organizando 

em tópicos os dados e as fontes 

pesquisadas. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos de 

atuação 

Produção de textos 

(escrita compartilhada e 

autônoma) 

Revisão de textos (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. 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos de 

atuação 

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. 

(EF15LP07RS45-1) Perceber a 

disposição gráfica (aspectos 

estruturantes dos gêneros 

discursivo), para assim apropriar-se 

gradativamente dos aspectos 

estruturantes dos gêneros 

discursivos, atendendo às variadas 

finalidades. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos de 

atuação 

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. 

(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. 
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1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos de 

atuação 

Oralidade Oralidade pública/ 

Intercâmbio 

conversacional em sala de 

aula 

(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. 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos de 

atuação 

Oralidade Escuta atenta (EF15LP10) Escutar, com atenção, 

falas de professores e colegas, 

formulando perguntas pertinentes 

ao tema e solicitando 

esclarecimentos sempre que 

necessário. 

(EF15LP10RS45-1) Desenvolver a 

escuta atenta, observando a situação 

comunicativa, tomando notas e 

solicitando formalmente a 

intervenção, quando apropriada. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos de 

atuação 

Oralidade Características da 

conversação espontânea 

(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. 

(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). 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos de 

atuação 

Oralidade Aspectos não linguísticos 

(paralinguísticos) no ato 

da fala 

(EF15LP12) Atribuir significado a 

aspectos não linguísticos 

(paralinguísticos) observados na 

fala, como direção do olhar, riso, 

gestos, movimentos da cabeça (de 

concordância ou discordância), 

expressão corporal, tom de voz. 

(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. 
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1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos de 

atuação 

Oralidade Relato oral/Registro 

formal e informal 

(EF15LP13) Identificar finalidades 

da interação oral em diferentes 

contextos comunicativos (solicitar 

informações, apresentar opiniões, 

informar, relatar experiências etc.). 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

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). 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

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. 

(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 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. 
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1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Leitura colaborativa e 

autônoma 

(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. 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Apreciação estética/ Estilo (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. 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação do leitor 

literário/Leitura 

multissemiótica 

(EF15LP18) Relacionar texto com 

ilustrações e outros recursos 

gráficos. 

(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. 
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5º Todos os campos 

de atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF05LP01) Grafar palavras 

utilizando regras de 

correspondência fonema-grafema 

regulares, contextuais e 

morfológicas e palavras de uso 

frequente com correspondências 

irregulares. 

(EF05LP01RS-1) Compreender e 

registrar palavras fazendo a 

correspondência fonema grafema 

regulares, contextuais e morfológicas e 

palavras de uso frequente com 

correspondências irregulares, 

analisando as ocorrências para a 

construção da regra. 

5º Todos os campos 

de atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Conhecimento do 

alfabeto do português do 

Brasil/ 

Ordem alfabética/ 

Polissemia 

(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. 

(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. 

5º Todos os campos 

de atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Conhecimento das 

diversas grafias do 

alfabeto/ Acentuação 

(EF05LP03) Acentuar corretamente 

palavras oxítonas, paroxítonas e 

proparoxítonas. 

(EF05LP03RS-1) Identificar a tonicidade 

nas palavras, empregando a acentuação 

corretamente. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Oralidade Contagem de histórias (EF15LP19) Recontar oralmente, 

com e sem apoio de imagem, 

textos literários lidos pelo 

professor. 

(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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5º Todos os campos 

de atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Pontuação (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. 

(EF05LP04RS-1) Enfatizar a entonação 

de voz na leitura, respeitando os 

diferentes sinais de pontuação. 

5º Todos os campos 

de atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Morfologia (EF05LP05) Identificar a expressão 

de presente, passado e futuro em 

tempos verbais do modo indicativo. 

(EF05LP05RS-1) Utilizar corretamente os 

verbos, nos diferentes tempos do modo 

indicativo, na linguagem oral e escrita. 

5º Todos os campos 

de atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Morfologia (EF05LP06) Flexionar, 

adequadamente, na escrita e na 

oralidade, os verbos em 

concordância com pronomes 

pessoais/nomes sujeitos da oração. 

(EF05LP06RS-1) Identificar a 

necessidade de estabelecer a 

concordância verbal na construção da 

coesão e da coerência do texto, 

flexionando os verbos corretamente. 

5º Todos os campos 

de atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Morfologia (EF05LP07) Identificar, em textos, o 

uso de conjunções e a relação que 

estabelecem entre partes do texto: 

adição, oposição, tempo, causa, 

condição, finalidade. 

(EF05LP07RS-1) Compreender as 

relações estabelecidas pelas conjunções, 

entre os segmentos do texto, 

observando que seu uso inadequado 

pode produzir sentidos não desejados. 

5º Todos os campos 

de atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Morfologia (EF05LP08) Diferenciar palavras 

primitivas, derivadas e compostas, e 

derivadas por adição de prefixo e de 

sufixo. 

(EF05LP08RS-1) Diferenciar 

substantivos primitivos, derivados e 

compostos, elaborando o entendimento 

da formação das palavras. 
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5º Campo da vida 

cotidiana 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura (EF05LP09) Ler e compreender, com 

autonomia, textos instrucional de 

regras de jogo, dentre outros 

gêneros do campo da vida cotidiana, 

de acordo com as convenções do 

gênero e considerando a situação 

comunicativa e a finalidade do 

texto. 

(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. 

5º Campo da vida 

cotidiana 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura (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. 

(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. 

5º Campo da vida 

cotidiana 

Produção de textos 

(escrita compartilhada 

e autônoma) 

Escrita colaborativa (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. 

(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. 

5º Campo da vida 

cotidiana 

Escrita 

(compartilhada e 

autônoma) 

Escrita colaborativa (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 

(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 
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comunicativa e a finalidade do 

texto. 

explicitar suas características na 

organização das ideias. 

5º Campo da vida 

cotidiana 

Oralidade Produção de texto oral (EF05LP13) Assistir, em vídeo digital, 

a postagem de vlog infantil de 

críticas de brinquedos e livros de 

literatura infantil e, a partir dele, 

planejar e produzir resenhas digitais 

em áudio ou vídeo. 

(EF05LP13RS-1) Praticar a expressão 

oral, com o uso das diversas mídias, 

planejando criteriosamente e com 

criticidade gêneros que circulam neste 

domínio, tendo em vista o público alvo 

e meio de circulação. 

5º Campo da vida 

cotidiana 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Forma de composição do 

texto 

(EF05LP14) Identificar e reproduzir, 

em textos de resenha crítica de 

brinquedos ou livros de literatura 

infantil, a formatação própria desses 

textos (apresentação e avaliação do 

produto). 

(EF05LP14RS-1) Reconhecer, no 

processo de leitura, recursos linguísticos 

e discursivos que constituem os gêneros 

previstos, de modo que seja possível 

empregá-los adequadamente nos textos 

a serem produzidos. 

5º Campo da vida 

pública 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura (EF05LP15) Ler/assistir e 

compreender, com autonomia, 

notícias, reportagens, vídeos em 

vlogs argumentativos, dentre outros 

gêneros do campo político-cidadão, 

de acordo com as convenções dos 

gêneros e considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto do 

texto. 

(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. 

5º Campo da vida 

pública 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão em leitura (EF05LP16) Comparar informações 

sobre um mesmo fato veiculadas em 

diferentes mídias e concluir sobre 

qual é mais confiável e por quê. 

(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. 
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5º Campo da vida 

pública 

Produção de textos 

(escrita compartilhada 

e autônoma) 

Escrita colaborativa (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. 

(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. 

5º Campo da vida 

pública 

Oralidade Planejamento e produção 

de texto 

(EF05LP18) Roteirizar, produzir e 

editar vídeo para vlogs 

argumentativos sobre produtos de 

mídia para público infantil (filmes, 

desenhos animados, HQs, games 

etc.), com base em conhecimentos 

sobre os mesmos, de acordo com as 

convenções do gênero e 

considerando a situação 

comunicativa e o tema/ assunto/ 

finalidade do texto. 

(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 

conteúdo temático, de acordo com as 

convenções do gênero e considerando a 

situação em que irá circular. 

5º Campo da vida 

pública 

Oralidade Produção de 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. 

(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. 
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5º Campo da vida 

pública 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Forma de composição dos 

textos 

(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. 

(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. 

5º Campo da vida 

pública 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Forma de composição dos 

textos 

(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. 

(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. 

5º Campo das 

práticas de estudo 

e pesquisa 

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. 

(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. 

5º Campo das 

práticas de estudo 

e pesquisa 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Imagens analíticas em 

textos 

(EF05LP23) Comparar informações 

apresentadas em gráficos ou 

tabelas. 

(EF05LP23RS-1) Ler e interpretar dados 

de gráficos e tabelas, compreendendo 

as diferenças e semelhanças de 

apresentação correspondentes a cada 

um.  
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5º Campo das 

práticas de estudo 

e pesquisa 

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. 

(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. 

5º Campo artístico- 

literário 

Oralidade Performances orais (EF05LP25) Planejar e produzir, com 

certa autonomia, verbetes de 

dicionário, digitais ou impressos, 

considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto/ 

finalidade 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. 

5º Campo das 

práticas de estudo 

e pesquisa 

Análise linguística/ 

semiótica 

(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. 

(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. 
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5º Campo das 

práticas de estudo 

e pesquisa 

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. 

(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. 

5º Campo artístico- 

literário 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Forma de composição de 

textos poéticos visuais 

(EF05LP28) Observar, em 

ciberpoemas e mini contos infantis 

em mídia digital, os recursos 

multissemióticos presentes nesses 

textos digitais. 

(EF05LP28RS-1) Identificar de que modo 

o espaço é ocupado por ciberpoemas e 

mini contos 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. 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Decodificação/ Fluência 

de leitura 

(EF35LP01) Ler e compreender, 

silenciosamente e, em seguida, em 

voz alta, com autonomia e fluência, 

textos curtos com nível de 

textualidade adequado. 

(EF35LP01RS45-1) Ler e compreender, 

silenciosamente e, em seguida, em voz 

alta, demonstrando fluência, em textos 

curtos adequados às suas possibilidades 

e interesses. 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação de leitor (EF35LP02) Selecionar livros da 

biblioteca e/ou do cantinho de 

leitura da sala de aula e/ou 

disponíveis em meios digitais para 

(EF35LP02RS45-1) Selecionar materiais 

para leitura individual, justificando a 

escolha de acordo com os critérios de 

apreciação pessoal e, posteriormente, 
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leitura individual, justificando a 

escolha e compartilhando com os 

colegas sua opinião, após a leitura. 

compartilhando sua opinião a respeito 

dos textos lidos. 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Compreensão (EF35LP03) Identificar a ideia central 

do texto, demonstrando 

compreensão global. 

(EF35LP03RS45-1) Identificar a ideia 

central do texto, demonstrando 

compreensão global, a partir da 

construção de informações, 

identificando o que é mais relevante. 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de leitura (EF35LP04) Inferir informações 

implícitas nos textos lidos. 

(EF35LP04RS45-1) Estabelecer, no 

processo de leitura, inferências 

(informações subentendidas e/ou 

pressupostas), com base nos 

conhecimentos prévios ou no contexto. 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

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. 

(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. 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de leitura (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. 

(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. 
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3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Produção de textos 

(escrita compartilhada 

e autônoma) 

Construção do sistema 

alfabético/ Convenções da 

escrita 

(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. 

(EF35LP07RS45-1) Utilizar 

conhecimentos linguísticos e 

gramaticais básicos necessários para a 

produção de texto. 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Produção de textos 

(escrita compartilhada 

e autônoma) 

Construção do sistema 

alfabético/ 

Estabelecimento de 

relações anafóricas na 

referenciação e 

construção da coesão 

(EF35LP08) Utilizar, 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. 

(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. 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Produção de textos 

(escrita compartilhada 

e autônoma) 

Planejamento de texto/ 

Progressão temática e 

paragrafação 

(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. 

(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. 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Oralidade Forma de composição de 

gêneros orais 

(EF35LP10) Identificar gêneros do 

discurso oral, utilizados em 

diferentes situações e contextos 

(EF35LP10RS45-1) Identificar as 

características, a situação comunicativa 
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comunicativos, e suas características 

linguístico-expressivas e 

composicionais (conversação 

espontânea, conversação telefônica, 

entrevistas pessoais, entrevistas no 

rádio ou na TV, debate, noticiário de 

rádio e TV, narração de jogos 

esportivos no rádio e TV, aula, 

debate etc.). 

e as marcas linguísticas de gêneros do 

discurso oral. 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Oralidade Variação linguística (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. 

(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. 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF35LP12) Recorrer ao dicionário 

para esclarecer dúvida sobre a 

escrita de palavras, especialmente 

no caso de palavras com relações 

irregulares fonema-grafema. 

(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. 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Construção do sistema 

alfabético e da ortografia 

(EF35LP13) Memorizar a grafia de 

palavras de uso frequente nas quais 

as relações fonema-grafema são 

irregulares e com h inicial que não 

representa fonema. 

(EF35LP13RS45-1) Memorizar os 

registros corretos das grafias de 

algumas ocorrências irregulares 

presentes na língua. 
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3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Morfologia (EF35LP14) Identificar em textos e 

usar na produção textual pronomes 

pessoais, possessivos e 

demonstrativos, como recurso 

coesivo anafórico. 

(EF35LP14RS45-1) Identificar em textos 

e usar na produção textual pronomes 

pessoais, possessivos e demonstrativos, 

percebendo os papeis que 

desempenham na constituição da 

coesão do texto. 

 Campo da vida 

pública 

Produção de textos 

(escrita compartilhada 

e autônoma) 

Escrita colaborativa (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. 

(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. 

3º, 4º, 

5º 

Campo da vida 

pública 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Forma de composição dos 

textos 

(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. 

(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. 

3º, 4º, 

5º 

Campo das 

práticas de estudo 

e pesquisa 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Pesquisa (EF35LP17) Buscar e selecionar, com 

o apoio do professor, informações 

de interesse sobre fenômenos 

sociais e naturais, em textos que 

circulam em meios impressos ou 

digitais. 

(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. 
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3º, 4º, 

5º 

Campo das 

práticas de estudo 

e pesquisa 

Oralidade Escuta de textos orais (EF35LP18) Escutar, com atenção, 

apresentações de trabalhos 

realizadas por colegas, formulando 

perguntas pertinentes ao tema e 

solicitando esclarecimentos sempre 

que necessário. 

(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. 

3º, 4º, 

5º 

Campo das 

práticas de estudo 

e pesquisa 

Oralidade Compreensão de textos 

orais 

(EF35LP19) Recuperar as ideias 

principais em situações formais de 

escuta de exposições, apresentações 

e palestras. 

(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. 

3º, 4º, 

5º 

Campo das 

práticas de estudo 

e pesquisa 

Oralidade Planejamento de texto 

oral 

Exposição oral 

(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. 

(EF35LP20RS45-1) Expor trabalhos 

pesquisa em contextos escolares, 

reconhecendo a articulação entre fala e 

o uso de roteiro escrito e de recursos 

multissemióticos próprios ou 

compatíveis com o gênero previsto. 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação do leitor 

literário 

(EF35LP21) Ler e compreender, de 

forma autônoma, textos literários de 

diferentes gêneros e extensões, 

inclusive aqueles sem ilustrações, 

estabelecendo preferências por 

gêneros, temas, autores. 

(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. 
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3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação do leitor 

literário/ Leitura 

multissemiótica 

(EF35LP22) Perceber diálogos em 

textos narrativos, observando o 

efeito de sentido de verbos de 

enunciação e, se for o caso, o uso de 

variedades linguísticas no discurso 

direto. 

(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. 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Apreciação estética/Estilo (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. 

(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. 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Textos dramáticos (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. 

(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 

(inicialmente) com a leitura individual e 

colaborativa (posteriormente), para 

uma melhor compreensão. 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Produção de textos 

(escrita compartilhada 

e autônoma) 

Escrita autônoma e 

compartilhada 

(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. 

(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. 
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3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Produção de textos 

(escrita compartilhada 

e autônoma) 

Escrita autônoma e 

compartilhada 

(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. 

(EF35LP26RS45-1) Ler e compreender, 

com certa autonomia, narrativas 

ficcionais, analisando sua organização 

(enredo/personagens/ tempo 

/espaço/discurso reportado) na 

constituição do texto. 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

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. 

(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.) 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Oralidade Declamação (EF35LP28) Declamar poemas, com 

entonação, postura e interpretação 

adequadas. 

(EF35LP28RS451)Declamar poemas com 

entonação, postura e interpretação 

adequadas, com atenção e 

concentração. 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Formas de composição de 

narrativas 

(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. 

(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. 
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3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Discurso direto e indireto (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. 

(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. 

3º, 4º, 

5º     

Campo artístico- 

literário 

Análise linguística/ 

semiótica 

(Ortografização) 

Forma de composição de 

textos poéticos 

(EF35LP31) Identificar, em textos 

versificados, efeitos de sentido 

decorrentes do uso de recursos 

rítmicos e sonoros e de metáforas. 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

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 

mídias impressa, de massa e digital, 

reconhecendo para que foram 

produzidos, onde circulam, quem os 

produziu e a quem se destinam. 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de leitura (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 

(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 
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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. 

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. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de leitura (EF15LP03) Localizar informações 

explícitas em textos. 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Estratégia de leitura (EF15LP04) Identificar o efeito de 

sentido produzido pelo uso de 

recursos expressivos gráfico- visuais 

em textos multissemióticos. 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

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 (onde o texto 

vai circular); o suporte (qual é o 

(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. 
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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. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Produção de textos 

(escrita compartilhada 

e autônoma) 

Revisão de textos (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. 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

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. 

(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 

finalidades. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

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. 

(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. 
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1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Oralidade Oralidade pública/ 

Intercâmbio 

conversacional em sala de 

aula 

(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. 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Oralidade Escuta atenta (EF15LP10) Escutar, com atenção, 

falas de professores e colegas, 

formulando perguntas pertinentes 

ao tema e solicitando 

esclarecimentos sempre que 

necessário. 

(EF15LP10RS45-1) Desenvolver a escuta 

atenta, observando a situação 

comunicativa, tomando notas e 

solicitando formalmente a intervenção, 

quando apropriada. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Oralidade Características da 

conversação espontânea 

(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. 

(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). 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Oralidade Aspectos não linguísticos 

(paralinguísticos) no ato 

da fala 

(EF15LP12) Atribuir significado a 

aspectos não linguísticos 

(paralinguísticos) observados na 

fala, como direção do olhar, riso, 

gestos, movimentos da cabeça (de 

concordância ou discordância), 

expressão corporal, tom de voz. 

 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Todos os campos 

de atuação 

Oralidade Relato oral/Registro 

formal e informal 

(EF15LP13) Identificar finalidades da 

interação oral em diferentes 

contextos comunicativos (solicitar 

(EF15LP13RS45-1) Perceber as 

diferenças entre os diversos usos da 

linguagem, levando em conta a 
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informações, apresentar opiniões, 

informar, relatar experiências etc.). 

variedade linguística (na oralidade) e 

formalidade/escrita padrão (na escrita) 

na construção dos sentidos do texto. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

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). 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

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. 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Leitura colaborativa e 

autônoma 

(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. 

(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. 
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1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Apreciação estética/Estilo (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. 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Leitura/escuta 

(compartilhada e 

autônoma) 

Formação do leitor 

literário/Leitura 

multissemiótica 

(EF15LP18) Relacionar texto com 

ilustrações e outros recursos 

gráficos. 

(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. 

1º, 2º, 

3º, 4º, 

5º 

Campo artístico- 

literário 

Oralidade Contagem de histórias (EF15LP19) Recontar oralmente, 

com e sem apoio de imagem, textos 

literários lidos pelo professor. 

(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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6º Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Leitura Reconstrução do contexto de 

produção, circulação e recepção 

de textos 

Caracterização do campo 

jornalístico e relação entre os 

gêneros em circulação, mídias e 

práticas da cultura digital 

(EF06LP01) Reconhecer a 

impossibilidade de uma neutralidade 

absoluta no relato de fatos e 

identificar diferentes graus de 

parcialidade/ imparcialidade dados 

pelo recorte feito e pelos efeitos de 

sentido advindos de escolhas feitas 

pelo autor, de forma a poder 

desenvolver uma atitude crítica 

frente aos textos jornalísticos e 

tornar-se consciente das escolhas 

feitas enquanto produtor de textos. 

(EF06LP01RS-1)Comparar, com 

criticidade, notícias que se referem a 

um mesmo fato ou assunto, relatado 

de formas diferentes, refletindo 

sobre parcialidade/ imparcialidade 

em textos dessa esfera, 

considerando imagens e recursos de 

outras linguagens que integram 

esses textos. 

6º Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Leitura Reconstrução do contexto de 

produção, circulação e recepção 

de textos 

Caracterização do campo 

jornalístico e relação entre os 

gêneros em circulação, mídias e 

práticas da cultura digital 

(EF06LP02) Estabelecer relação entre 

os diferentes gêneros jornalísticos, 

compreendendo a centralidade da 

notícia. 

(EF0LP02RS-1) Estabelecer 

relações entre os diferentes gêneros 

jornalísticos (crônica, charge, 

reportagem, editorial, artigo de 

opinião, carta de leitor etc.), como 

produções que mantêm relações de 

intertextualidade com o que foi 

noticiado, compreendendo a 

centralidade da notícia e as 

características de cada um desses 

gêneros de texto. 

6º Todos os 

campos de 

atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

Léxico/morfologia (EF06LP03) Analisar diferenças de 

sentido entre palavras de uma série 

sinonímica. 

(EF06LP03RS-1) Analisar as 

diferenças de sentido entre 

palavras de uma série sinonímica, 

observando as relações semânticas 

que podem se estabelecer entre as 

palavras da língua, percebendo-as 

como uma relação de proximidade 

de sentido (e não de equivalência), 

Analisando comparativamente 
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textos em que a palavra possa ser 

compreendida na acepção adequada. 

6º Todos os 

campos de 

atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

Morfossintaxe (EF06LP04) Analisar a função e as 

flexões de substantivos e adjetivos e 

de verbos nos modos Indicativo, 

Subjuntivo e Imperativo: afirmativo 

e negativo. 

(EF06LP04RS-1) Analisar a função e 

as flexões de substantivos, 

adjetivos e o emprego de verbos 

nos modos Indicativo, Subjuntivo e 

Imperativo: afirmativo e negativo, 

reconhecendo os efeitos de sentido 

na construção do texto, 

considerando a organização 

temporal de diferentes gêneros 

em distintas condições de 

produção e circulação. 

6º Todos os 

campos de 

atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

Morfossintaxe (EF06LP05) Identificar os efeitos de 

sentido dos modos verbais, 

considerando o gênero textual e a 

intenção comunicativa. 

(EF06LP05RS-1) Identificar a função 

exercida pelos modos e tempos 

verbais nos diferentes gêneros de 

texto, considerando a 

Intenção comunicativa. 

6º Todos os 

campos de 

atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

Morfossintaxe (EF06LP06) Empregar, 

adequadamente, as regras de 

concordância nominal (relações 

entre os substantivos e seus 

determinantes) e as regras de 

concordância verbal (relações entre 

o verbo e o sujeito simples e 

composto). 

(EF06LP06RS-1) Empregar 

adequadamente a concordância 

nominal e verbal em situações que o 

uso da norma-padrão é requerido, 

como na escrita e reescrita de textos 

e na oralidade, em momentos que 

exigem maior formalidade. 

6º Todos os 

campos de 

atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

Morfossintaxe (EF06LP07) Identificar, em textos, 

períodos compostos por orações 

separadas por vírgula sem a 

utilização de conectivos, nomeando-

(EF06LP07RS-1) Identificar, em 

textos, os diferentes sentidos que as 

orações assumem com a aplicação da 

vírgula, percebendo 

seu papel na construção dos 
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os como períodos compostos por 

coordenação. 

sentidos do texto, constituindo 

períodos compostos. 

6º Todos os 

campos de 

atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

Morfossintaxe (EF06LP08) Identificar, em texto ou 

sequência textual, orações como 

unidades constituídas em torno de 

um núcleo verbal e períodos como 

conjunto de orações conectadas. 

(EF06LP08RS-1) Identificar, em texto 

ou sequência textual, orações 

como unidades constituídas em 

torno de um núcleo verbal e 

períodos como conjunto de 

orações conectadas das unidades 

básicas da organização sintática do 

texto, percebendo seu papel na 

construção e na produção de 

efeitos de sentido determinados. 

6º Todos os 

campos de 

atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

Morfossintaxe (EF06LP09) Classificar, em texto ou 

sequência textual, os períodos 

simples compostos. 

(EF06LP09RS-1) Classificar, em texto 

ou sequência textual, os períodos 

simples e os compostos, 

observando a organização e seu 

papel na (re)construção do texto e 

na produção de efeitos de sentido 

determinados. 

6º Todos os 

campos de 

atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

Sintaxe (EF06LP10) Identificar sintagmas 

nominais e verbais como 

constituintes imediatos da oração. 

(EF06LP10RS-1) Identificar 

sintagmas nominais e verbais 

(sujeito/predicado) como 

constituintes imediatos da oração, 

reconhecendo o papel da sintaxe no 

funcionamento da língua e 

analisando os efeitos de sentido 

que essas estruturas sintáticas 

podem produzir. 
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6º Todos os 

campos de 

atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

Elementos notacionais da 

escrita/morfossintaxe 

(EF06LP11) Utilizar, ao produzir 

texto, conhecimentos linguísticos e 

gramaticais: tempos verbais, 

concordância nominal e verbal, 

regras ortográficas, pontuação etc. 

(EF06LP11RS-1) Produzir textos, 

Mobilizando conhecimentos 

linguísticos e gramaticais 

específicos, como a utilização 

adequada de tempos verbais, 

concordância, ortografia, pontuação 

etc., nos mais diversos 

gêneros e campos de atuação. 

6º Todos os 

campos de 

atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

Semântica Coesão (EF06LP12) Utilizar, ao produzir 

texto, recursos de coesão referencial 

(nome e pronomes), recursos 

semânticos de sinonímia, antonímia 

e homonímia e mecanismos de 

representação de diferentes vozes 

(discurso direto e indireto). 

(EF06LP12RS-1) Produzir textos, 

Utilizando adequadamente os 

recursos de coesão referencial (nome 

e pronomes), recursos 

semânticos de sinonímia, 

antonímia, homonímia e 

mecanismos de representação de 

diferentes vozes, fazendo a análise 

da situação de comunicação das 

características do gênero e das 

intenções, refletindo sobre a 

adequação dos recursos utilizados. 

6º, 7º Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Leitura Reconstrução do contexto de 

produção, circulação e recepção 

de textos 

Caracterização do campo 

jornalístico e relação entre os 

gêneros em circulação, mídias e 

práticas da cultura digital 

(EF67LP01) Analisar a estrutura e 

funcionamento dos hiperlinks em 

textos noticiosos publicados na Web 

e vislumbrar possibilidades de uma 

escrita hipertextual. 

(EF67LP01RS-1) Analisar a estrutura 

e funcionamento dos hiperlinks em 

textos noticiosos 

publicados na Web e vislumbrar 

possibilidades de uma escrita 

hipertextual, observando a 

relevância e a relação entre os 

textos. 
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6º, 7º Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Leitura Apreciação e réplica (EF67LP02) Explorar o espaço 

reservado ao leitor nos jornais, 

revistas, impressos e on-line, sites 

noticiosos etc., destacando notícias, 

fotorreportagens, entrevistas, 

charges, assuntos, temas, debates 

em foco, posicionando-se de 

maneira ética e respeitosa frente a 

esses textos e opiniões a eles 

relacionadas, e publicar notícias, 

notas jornalísticas, fotorreportagem 

de interesse geral nesses espaços do 

leitor. 

(EF67LP02RS-1) Explorar o espaço 

reservado ao leitor nos jornais, 

revistas, impressos e online, sites 

noticiosos etc., analisando textos de 

gêneros próprios desse campo (dos 

mais informativos aos mais 

argumentativos) quanto a sua 

confiabilidade, manifestando-se de 

maneira ética e respeitosa a esses 

textos e opiniões a eles relacionadas. 

6º, 7º Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Leitura Relação entre textos (EF67LP03) Comparar informações 

sobre um mesmo fato divulgadas em 

diferentes veículos e mídias, 

analisando e avaliando a 

confiabilidade. 

(EF67LP03RS-1) Comparar 

informações que se referem a um 

mesmo fato ou assunto, relatado de 

formas diferentes, analisando o tipo 

de veículo ou mídia abordado e os 

efeitos de sentido produzidos pelos 

recursos linguísticos usados, 

analisando a confiabilidade dos 

mesmos. 

6º, 7º Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Leitura Estratégia de leitura Distinção de 

fato e opinião 

(EF67LP04) Distinguir, em 

segmentos descontínuos de textos, 

fato da opinião enunciada em 

relação a esse mesmo fato. 

(EF67LP04RS-1) Diferenciar fato de 

opinião, reconhecendo recursos 

linguísticos que possibilitem 

identificar o que é apreciação e o 

que é fato. 
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6º, 7º Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Leitura Estratégia de leitura: identificação 

de teses e argumentos 

Apreciação e réplica 

(EF67LP05) Identificar e avaliar 

teses/opiniões/posicionamentos 

explícitos e argumentos em textos 

argumentativos (carta de leitor, 

comentário, artigo de opinião, 

resenha crítica etc.), manifestando 

concordância ou discordância. 

(EF67LP05RS-1) Identificar e avaliar 

teses/opiniões/ posicionamentos 

explícitos e argumentos (carta de 

leitor, comentário, artigo de opinião, 

resenha crítica etc.), posicionando-se 

criticamente sobre o que foi 

lido/escutado, manifestando sua 

concordância ou 

discordância. 

6º, 7º Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Leitura Efeitos de sentido (EF67LP06) Identificar os efeitos de 

sentido provocados pela seleção 

lexical, topicalização de elementos e 

seleção e hierarquização de 

informações, uso de 3ª pessoa etc. 

(EF67LP06RS-1) Reconhecer os 

efeitos de sentido provocados por 

recursos léxicos, analisando os 

valores ideológicos que orientaram 

as escolhas lexicais e sintáticas, a 

coerência desses efeitos tanto em 

relação às intenções presumidas do 

texto quanto à finalidade do gênero 

e características dos espaços de 

circulação do texto. 

6º, 7º Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Leitura Efeitos de sentido (EF67LP07) Identificar o uso de 

recursos persuasivos em textos 

argumentativos diversos (como a 

elaboração do título, escolhas 

lexicais, construções metafóricas, a 

explicitação ou a ocultação de fontes 

de informação) e perceber seus 

efeitos de sentido. 

(EF67LP07RS-1) Identificar o uso de 

Recursos persuasivos em textos 

Argumentativos diversos (como a 

elaboração do título, escolhas 

lexicais, construções metafóricas, a 

explicitação ou ocultação de fontes 

de informação) e perceber seus 

efeitos de sentido, reconhecendo a 

força que um argumento usado 

para sustentar uma opinião pode 

trazer ao texto. 
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6º, 7º Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Leitura Efeitos de sentido Exploração da 

multissemiose 

(EF67LP08) Identificar os efeitos de 

sentido devidos à escolha de 

imagens estáticas, sequenciação ou 

sobreposição de imagens, definição 

de figura/fundo, ângulo, 

profundidade e foco, cores/ 

tonalidades, relação com o escrito 

(relações de reiteração, 

complementação ou oposição) etc. 

em notícias, reportagens, 

fotorreportagens, foto-denúncias, 

memes, gifs, anúncios publicitários e 

propagandas publicados em jornais, 

revistas, sites na internet etc. 

(EF67LP08RS-1) Identificar os efeitos 

de sentido produzidos, 

considerando o texto verbal e a(s) 

imagem(s) selecionada(s) para 

compor a notícia, percebendo se as 

escolhas feitas nessa composição e 

as intenções contidas podem 

reiterar ou se contrapor ao que é 

noticiado. 

6º, 7º Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Produção de textos Estratégias de produção: 

planejamento de textos 

informativos 

(EF67LP09) Planejar notícia impressa 

e para circulação em outras mídias 

(rádio ou TV/vídeo), tendo em vista 

as condições de produção, do texto – 

objetivo, leitores/espectadores, 

veículos e mídia de circulação etc. –, 

a partir da escolha do fato a ser 

noticiado (de relevância para a 

turma, escola ou comunidade), do 

levantamento de dados e 

informações sobre o fato – que pode 

envolver entrevistas com envolvidos 

ou com especialistas, consultas a 

fontes, análise de documentos, 

cobertura de eventos etc.–, do 

registro dessas informações e dados, 

da escolha de fotos ou imagens a 

produzir ou a utilizar etc. e a 

(EF67LP09RS-1) Planejar notícia 

impressa e para circulação em outras 

mídias (rádio ou TV/vídeo), 

considerando as condições de 

produção e circulação, decisões 

quanto ao fato/assunto e seu 

recorte e os objetivos, além do 

uso de procedimentos e estratégias 

de curadoria de informação. 
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previsão de uma estrutura 

hipertextual (no caso de publicação 

em sites ou blogs noticiosos). 

6º, 7º Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Produção de textos Textualização, tendo em vista 

suas condições de produção, as 

características do gênero em 

questão, o estabelecimento de 

coesão, adequação à norma- 

padrão e o uso adequado de 

ferramentas de edição 

(EF67LP10) Produzir notícia impressa 

tendo em vista características do 

gênero – título ou manchete com 

verbo no tempo presente, linha fina 

(opcional), lide, progressão dada 

pela ordem decrescente de 

importância dos fatos, uso de 3ª 

pessoa, de palavras que indicam 

precisão –, e o estabelecimento 

adequado de coesão e produzir 

notícia para TV, rádio e internet, 

tendo em vista, além das 

características do gênero, os 

recursos de mídias disponíveis e o 

manejo de recursos de captação e 

edição de áudio e imagem. 

(EF67LP10RS-1) Produzir notícia 

para diferentes suportes, 

considerando o modo como se 

organiza o gênero textual e os 

recursos de linguagem válidos (a 

verbal, a imagética - imagens 

estáticas e em movimento 

presentes em fotos, vídeos, 

infográficos etc.), tento em vista 

a construção do texto. 



 

 

 

 

 

677 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

6º, 7º Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Produção de textos Estratégias de produção: 

planejamento de textos 

argumentativos e apreciativos 

(EF67LP11) Planejar resenhas, vlogs, 

vídeos e podcasts variados, e textos 

e vídeos de apresentação e 

apreciação próprios das culturas 

juvenis (algumas possibilidades: 

fanzines, fanclipes, e-zines, 

gameplay, detonado etc.), dentre 

outros, tendo em vista as condições 

de produção do texto – objetivo, 

leitores/espectadores, veículos e 

mídia de circulação etc. –, a partir da 

escolha de uma produção ou evento 

cultural para analisar – livro, filme, 

série, game, canção, videoclipe, 

fanclipe, show, saraus, slams etc. – 

da busca de informação sobre a 

produção ou evento escolhido, da 

síntese de informações sobre a 

obra/evento e do elenco/seleção de 

aspectos, elementos ou recursos que 

possam ser destacados positiva ou 

negativamente ou da roteirização do 

passo a passo do game para 

posterior gravação dos vídeos. 

(EF67LP11RS-1) Planejar resenhas, 

vlogs, vídeos e podcasts variados, e 

textos e vídeos de apresentação e 

apreciação próprios das culturas 

juvenis e de entretenimento, 

selecionando fato/assunto/objeto 

cultural a ser tratado, curadoria da 

informação, elaboração de esquema 

de texto a ser produzido parte a 

parte, posicionando-se de maneira 

crítica e ética, preparando os 

argumentos e analisando os recursos 

linguísticos e semióticos próprios 

desses gêneros. 

6º, 7º Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Produção de textos Textualização de textos 

argumentativos e apreciativos 

(EF67LP12) Produzir resenhas 

críticas, vlogs, vídeos, podcasts 

variados e produções e gêneros 

próprios das culturas juvenis 

(algumas possibilidades: fanzines, 

fanclipes, e-zines, gameplay, 

detonado etc.), que apresentem/ 

descrevam e/ou avaliem produções 

(EF67LP12RS-1) Produzir resenhas 

críticas, vlogs, vídeos, podcasts 

variados e produções e gêneros 

próprios das culturas juvenis, tendo 

em vista o contexto de produção 

dado, as características do gênero, 

os recursos das mídias envolvidas e a 



 

 

 

 

 

678 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

culturais (livro, filme, série, game, 

canção, disco, videoclipe etc.) ou 

evento (show, sarau, slam etc.), 

tendo em vista o contexto de 

produção dado, as características do 

gênero, os recursos das mídias 

envolvidas e a textualização 

adequada dos textos e/ou 

produções. 

construção adequada dos textos, 

com tratamento ético em relação à 

informação e o posicionamento 

crítico/argumentativo. 

6º, 7º Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Produção de textos Produção e edição de textos 

publicitários 

(EF67LP13) Produzir, revisar e editar 

textos publicitários, levando em 

conta o contexto de produção dado, 

explorando recursos 

multissemióticos, relacionando 

elementos verbais e visuais, 

utilizando adequadamente 

estratégias discursivas de persuasão 

e/ou convencimento e criando título 

ou slogan que façam o leitor 

motivar-se a interagir com o texto 

produzido e se sinta atraído pelo 

serviço, ideia ou produto em 

questão. 

(EF67LP13RS-1) Produzir, revisar e 

editar textos publicitários, 

considerando o contexto de 

produção e a esquematização, a 

aplicação de recursos linguísticos 

e semióticos na elaboração desses 

gêneros, analisando a relação entre a 

esfera publicitária e jornalística. 

6º, 7º Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Oralidade Planejamento e produção de 

entrevistas orais 

(EF67LP14) Definir o contexto de 

produção da entrevista (objetivos, o 

que se pretende conseguir, porque 

aquele entrevistado etc.), levantar 

informações sobre o entrevistado e 

sobre o acontecimento ou tema em 

questão, preparar o roteiro de 

perguntar e realizar entrevista oral 

com envolvidos ou especialistas 

(EF67LP14RS-1) Expressar a 

oralidade, argumentação e 

escrita, compreendendo a 

complexidade do gênero discursivo 

entrevista e suas variações, 

definindo o meio de veiculação de 

acordo com o contexto e o resultado 

almejado, analisando o público alvo 

e a relevância do tema. 
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relacionados com o fato noticiado 

ou com o tema em pauta, usando 

roteiro previamente elaborado e 

formulando outras perguntas a 

partir das respostas dadas e, quando 

for o caso, selecionar partes, 

transcrever e proceder a uma edição 

escrita do texto, adequando-o a seu 

contexto de publicação, à construção 

composicional do gênero e 

garantindo a relevância das 

informações mantidas e a 

continuidade temática. 

 Campo de 

atuação na 

vida pública 

Leitura Estratégias e procedimentos de 

leitura em textos legais e 

normativos 

(EF67LP15) Identificar a proibição 

imposta ou o direito garantido, bem 

como as circunstâncias de sua 

aplicação, em artigos relativos a 

normas, regimentos escolares, 

regimentos e estatutos da sociedade 

civil, regulamentações para o 

mercado publicitário, Código de 

Defesa do Consumidor, Código 

Nacional de Trânsito, ECA, 

Constituição, dentre outros. 

(EF67LP15RS-1) Distinguir o que é 

proibição imposta do que são 

direitos garantidos e compreender 

os contextos de aplicação da norma 

de direito em textos 

jurídicos, normativos e reguladores 

elaborados para diferentes âmbitos 

da sociedade. 

6º, 7º Campo de 

atuação na 

vida pública 

Leitura Contexto de produção, circulação 

e recepção de textos e práticas 

relacionadas à defesa de direitos e 

à participação social 

(EF67LP16) Explorar e analisar 

espaços de reclamação de direitos e 

de envio de solicitações (tais como 

ouvidorias, SAC, canais ligados a 

órgãos públicos, plataformas do 

consumidor, plataformas de 

reclamação), bem como de textos 

pertencentes a gêneros que circulam 

(EF67LP16RS-1) Explorar e analisar 

as características e procedimentos 

Convencionados para a apresentação 

das solicitações e/ou reclamações de 

direitos, a 

participação da vida em 

comunidade, do estado ou país, 

organizando o discurso com os 
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nesses espaços, reclamação ou carta 

de reclamação, solicitação ou carta 

de solicitação, como forma de 

ampliar as possibilidades de 

produção desses textos em casos 

que remetam a reivindicações que 

envolvam a escola, a comunidade ou 

algum de seus membros como forma 

de se engajar na busca de solução de 

problemas pessoais, dos outros e 

coletivos. 

Recursos adequados, com vistas a 

atingir seus objetivos. 

6º, 7º Campo de 

atuação na 

vida pública 

Leitura Relação entre contexto de 

produção e características 

composicionais e estilísticas dos 

gêneros (carta de solicitação, 

carta de reclamação, petição on-

line, carta aberta, abaixo-

assinado, proposta etc.) 

Apreciação e réplica 

(EF67LP17) Analisar, a partir do 

contexto de produção, a forma de 

organização das cartas de solicitação 

e de reclamação (datação, forma de 

início, apresentação contextualizada 

do pedido ou da reclamação, em 

geral, acompanhada de explicações, 

argumentos e/ou relatos do 

problema, fórmula de finalização 

mais ou menos cordata, dependendo 

do tipo de carta e subscrição) e 

algumas das marcas linguísticas 

relacionadas à argumentação, 

explicação ou relato de fatos, como 

forma de possibilitar a escrita 

fundamentada de cartas como essas 

ou de postagens em canais próprios 

de reclamações e solicitações em 

situações que envolvam questões 

relativas à escola, à comunidade ou a 

algum dos seus membros. 

(EF67LP17RS-1) Analisar cartas de 

solicitação e reclamação, 

considerando a forma de 

organização e seus mecanismos 

argumentativos, a ordem de 

apresentação das informações e 

ideia, coesão e coerência, 

Considerando situações que 

envolvam questões relativas à 

escola, à comunidade ou a 

algum de seus membros e 

analisando a pertinência das 

reclamações e/ou solicitações. 
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6º, 7º Campo de 

atuação na 

vida pública 

Leitura Estratégias, procedimentos de 

leitura em textos reivindicatórios 

ou propositivos 

(EF67LP18) Identificar o objeto da 

reclamação e/ou da solicitação e sua 

sustentação, explicação ou 

justificativa, de forma a poder 

analisar a pertinência da solicitação 

ou justificação. 

(EF67LP18RS-1) Identificar o objeto 

da reclamação e/ou da solicitação e 

sua sustentação, explicação ou 

justificativa, de forma a poder 

analisar a pertinência da 

solicitação ou justificação, 

considerando o contexto de 

produção: quem e para quem se 

reclama/solicita, quais os interesses 

em jogo etc. 

6º, 7º Campo de 

atuação na 

vida pública 

Produção de textos Estratégia de produção: 

planejamento de textos 

reivindicatórios ou propositivos 

(EF67LP19) Realizar levantamento de 

questões, problemas que requeiram 

a denúncia de desrespeito a direitos, 

reivindicações, reclamações, 

solicitações que contemplem a 

comunidade escolar ou algum de 

seus membros e examinar normas e 

legislações. 

(EF67LP19RS-1) Realizar 

levantamento de questões ou de 

problemas que requeiram denúncia 

de desrespeito a direitos, 

reivindicações, reclamações, 

solicitações que contemplem a 

comunidade escolar ou algum de 

seus membros e examinar normas e 

legislações, por meio de textos 

normativos, tomada de notas, 

sínteses de leituras, elaboração de 

entrevistas, enquetes etc., 

percebendo diferentes pontos de 

vista sobre temas controversos e de 

relevância social. 

6º, 7º Campo das 

práticas de 

estudo e 

pesquisa 

Leitura Curadoria de informação (EF67LP20) Realizar pesquisa, a 

partir de recortes e questões 

definidos previamente, usando 

fontes indicadas e abertas. 

(EF67LP20RS-1) Realizar pesquisa, a 

partir de recortes e questões 

definidos previamente, usando 

fontes indicadas e abertas, 

verificando a fidedignidade das 

fontes ao buscar e/ou selecionar as 

informações que podem solucionar 
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um problema proposto etc. 

6º, 7º Campo das 

práticas de 

estudo e 

pesquisa 

Produção de textos Estratégias de escrita: 

textualização, revisão e edição 

(EF67LP21) Divulgar resultados de 

pesquisas por meio de apresentações 

orais, painéis, artigos de divulgação 

científica, verbetes de enciclopédia, 

podcasts científicos etc. 

(EF67LP21RS-1) Divulgar resultados 

de pesquisas por meio de 

apresentações orais, painéis, 

artigos de divulgação científica, 

verbetes de enciclopédia, podcasts 

científicos etc., considerando a 

natureza dos resultados, as 

intencionalidades e o público. 

6º, 7º Campo das 

práticas de 

estudo e 

pesquisa 

Produção de textos Estratégias de escrita: 

textualização, revisão e edição 

(EF67LP22) Produzir resumos, a 

partir das notas e/ou esquemas 

feitos, com o uso adequado de 

paráfrases e citações. 

(EF67LP22RS-1) Produzir resumos, a 

partir das notas e/ou esquemas 

feitos, com o uso adequado de 

paráfrases e citações,   incorporando 

ao texto as vozes dos 

outros, com vistas à outra produção 

ou para o estudo de apropriação de 

conceitos que serão aplicados em 

outros contextos. 
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6º, 7º Campo das 

práticas de 

estudo e 

pesquisa 

Oralidade Conversação espontânea (EF67LP23) Respeitar os turnos de 

fala, na participação em 

conversações e em discussões ou 

atividades coletivas, na sala de aula e 

na escola e formular perguntas 

coerentes e adequadas em 

momentos oportunos em situações 

de aulas, apresentação oral, 

seminário etc. 

(EF67LP23RS-1) Respeitar os turnos 

de fala, na participação em 

conversações e em discussões ou 

atividades coletivas, relacionando a 

outras informações para, a partir 

disso, elaborar perguntas sobre 

possíveis dúvidas ou se posicionar e 

argumentar, de forma ética, em 

relação ao que foi dito. 

6º, 7º Campo das 

práticas de 

estudo e 

pesquisa 

Oralidade Procedimentos de apoio à 

compreensão Tomada de nota 

(EF67LP24) Tomar nota de aulas, 

apresentações orais, entrevistas (ao 

vivo, áudio, TV, vídeo), identificando 

e hierarquizando as informações 

principais, tendo em vista apoiar o 

estudo e a produção de sínteses e 

reflexões pessoais ou outros 

objetivos em questão. 

(EF67LP24RS-1) Registrar aulas, 

apresentações orais, entrevistas 

(ao vivo, áudio, TV, vídeo), 

identificando informações 

relevantes e sintetizando-as de 

modo coerente, garantindo a 

possibilidade de retomada das ideias 

pelo(a) seu(sua) autor(a). 

6º, 7º Campo das 

práticas de 

estudo e 

pesquisa 

Análise linguística/ 

semiótica 

Textualização Progressão 

temática 

(EF67LP25) Reconhecer e utilizar os 

critérios de organização tópica (do 

geral para o específico, do específico 

para o geral etc.), as marcas 

linguísticas dessa organização 

(marcadores de ordenação e 

enumeração, de explicação, 

definição e exemplificação, por 

exemplo) e os mecanismos de 

paráfrase, de maneira a organizar 

mais adequadamente a coesão e a 

progressão temática de seus textos. 

(EF67LP25RS-1) Reconhecer e 

utilizar os critérios de organização 

interna dos textos, estabelecendo as 

relações adequadas entre as 

informações, identificando as 

marcas linguísticas utilizadas, 

fazendo uso dos mecanismos de 

paráfrase, de maneira coesa e 

coerente. 
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6º, 7º Campo das 

práticas de 

estudo e 

pesquisa 

Análise linguística/ 

semiótica 

Textualização (EF67LP26) Reconhecer a estrutura 

de hipertexto em textos de 

divulgação científica e proceder à 

remissão a conceitos e relações por 

meio de notas de rodapés ou boxes. 

(EF67LP26RS-1) Reconhecer a 

estrutura de hipertexto em textos 

de divulgação científica, assim como 

a capacidade de acessar e 

articular textos periféricos, como 

notas de rodapé e boxes com o texto 

principal, compreendendo que eles 

mantêm uma relação de 

Complementaridade e/ou 

contraponto, usados na construção 

dos sentidos do texto. 

6º, 7º Campo 

artístico- 

literário 

Leitura Relação entre textos (EF67LP27) Analisar, entre os textos 

literários e entre estes e outras 

manifestações artísticas (como 

cinema, teatro, música, artes visuais 

e midiáticas), referências explícitas 

ou implícitas a outros textos, quanto 

aos temas, personagens e recursos 

literários e semióticos 

(EF67LP27RS-1) Analisar obras 

literárias entre si e com outras 

manifestações de arte, no que diz 

respeito às relações interdiscursivas 

e intertextuais (os 

diálogos) entre esses diferentes 

textos, ampliando seu repertório e 

construindo mais sentido em suas 

leituras. 

6º, 7º Campo 

artístico- 

literário 

Leitura Estratégias de leitura Apreciação e 

réplica 

(EF67LP28) Ler, de forma autônoma, 

e compreender – selecionando 

procedimentos e estratégias de 

leitura adequados a diferentes 

objetivos e levando em conta 

características dos gêneros e 

suportes –, romances infantojuvenis, 

contos populares, contos de terror, 

lendas brasileiras, indígenas e 

africanas, narrativas de aventuras, 

narrativas de enigma, mitos, 

crônicas, autobiografias, histórias 

(EF67LP28RS-1) Ler, com autonomia, 

compreendendo e 

apreciando diferentes gêneros 

literários, considerando as 

suas marcas específicas, adquirindo 

fruição literária, por meio de práticas 

variadas, ampliando seu 

repertório cultural e consciência 

multicultural. 
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em quadrinhos, mangás, poemas de 

forma livre e fixa (como sonetos e 

cordéis), vídeo-poemas, poemas 

visuais, dentre outros, expressando 

avaliação sobre o texto lido e 

estabelecendo preferências por 

gêneros, temas, autores. 

6º, 7º Campo 

artístico- 

literário 

Leitura Reconstrução da textualidade 

Efeitos de sentidos provocados 

pelos usos de recursos linguísticos 

e multissemióticos 

(EF67LP29) Identificar, em texto 

dramático, personagem, ato, cena, 

fala e indicações cênicas e a 

organização do texto: enredo, 

conflitos, ideias principais, pontos de 

vista, universos de referência. 

(EF67LP29RS-1) Distinguir os 

elementos constitutivos do 

gênero texto dramático, seja em 

relação à sua forma e aos recursos 

usados nessa forma de se estruturar 

(as rubricas, a 

marcação das personagens, a 

divisão das cenas e atos etc.), seja 

em relação ao conteúdo (quem são 

essas personagens, que ideias e 

visões de mundo defendem, como se 

relacionam, que conflitos são 

gerados nessa relação etc.). 

6º, 7º Campo 

artístico- 

literário 

Produção de textos Construção da textualidade 

Relação entre textos 

(EF67LP30) Criar narrativas 

ficcionais, tais como contos 

populares, contos de suspense, 

mistério, terror, humor, narrativas 

de enigma, crônicas, histórias em 

quadrinhos, dentre outros, que 

utilizem cenários e personagens 

realistas ou de fantasia, observando 

os elementos da estrutura narrativa 

próprios ao gênero pretendido, tais 

como enredo, personagens, tempo, 

espaço e narrador, utilizando tempos 

(EF67LP30RS-1) Criar narrativas 

ficcionais, tais como contos 

populares, contos de suspense, 

mistério, terror, humor, narrativas de 

enigma, crônicas, histórias em 

quadrinhos, dentre outros, 

analisando os elementos da 

estrutura e os recursos usados na 

produção de sentido nos textos 

desse gênero, planejando de acordo 

com as características do 

texto escolhido. 
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verbais adequados à narração de 

fatos passados, empregando 

conhecimentos sobre diferentes 

modos de se iniciar uma história e de 

inserir os discursos direto e indireto. 

6º, 7º Campo 

artístico- 

literário 

Produção de textos Construção da textualidade 

Relação entre textos 

(EF67LP31) Criar poemas compostos 

por versos livres e de forma fixa 

(como quadras e sonetos), utilizando 

recursos visuais, semânticos e 

sonoros, tais como cadências, ritmos 

e rimas, e poemas visuais e vídeo-

poemas, explorando as relações 

entre imagem e texto verbal, a 

distribuição da mancha gráfica 

(poema visual) e outros recursos 

visuais e sonoros. 

(EF67LP31RS-1) Criar poemas 

compostos por versos livres e de 

forma fixa, identificando e 

utilizando recursos usados na 

produção de sentidos, nos gêneros 

literários líricos. 

6º, 7º Todos os 

campos de 

atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

Fono-ortografia (EF67LP32) Escrever palavras com 

correção ortográfica, obedecendo as 

convenções da língua escrita. 

(EF67LP32RS-1) Grafar palavras, 

com correção ortográfica, em 

contextos de produção e revisão 

de textos escritos, obedecendo às 

convenções ortográficas da 

língua escrita. 

6º, 7º Todos os 

campos de 

atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

Elementos notacionais da escrita (EF67LP33) Pontuar textos 

adequadamente. 

(EF67LP33RS-1) Empregar, 

adequadamente, as regras e normas 

de pontuação de textos 

de qualquer gênero ou campo de 

atuação. 
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6º, 7º Todos os 

campos de 

atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP34) Formar antônimos com 

acréscimo de prefixos que 

expressam noção de negação. 

(EF67LP34RS-1) Formar antônimos 

com acréscimo de prefixos que 

expressam noção de negação, 

compreendendo as relações 

semânticas que podem se 

estabelecer entre as palavras. 

6º, 7º Todos os 

campos de 

atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP35) Distinguir palavras 

derivadas por acréscimo de afixos e 

palavras compostas. 

(EF67LP35RS-1) Distinguir palavras 

derivadas por acréscimo de afixos e 

palavras compostas, compreendendo 

os diferentes 

processos morfológicos e 

semânticos de formação das 

palavras, e relacionando o sentido 

dos afixos na composição de 

diferentes morfemas. 

6º, 7º Todos os 

campos de 

atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

Coesão (EF67LP36) Utilizar, ao produzir 

texto, recursos de coesão referencial 

(léxica e pronominal) e sequencial e 

outros recursos expressivos 

adequados ao gênero textual. 

(EF67LP36RS-1) Utilizar, ao produzir 

texto, recursos de coesão 

(referencial e sequencial), 

adequando os recursos que pretende 

empregar ao gênero que será 

produzido, considerando a situação 

de comunicação e as 

intenções e/ou objetivos a serem 

alcançados. 

6º, 7º Todos os 

campos de 

atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

Sequências textuais (EF67LP37) Analisar, em diferentes 

textos, os efeitos de sentido 

decorrentes do uso de recursos 

linguístico-discursivos de prescrição, 

causalidade, sequências descritivas e 

expositivas e ordenação de eventos. 

(EF67LP37RS-1) Reconhecer, na 

leitura ou na produção/revisão de 

textos, a presença e/ou o emprego 

de recursos linguístico- discursivos 

de prescrição, causalidade, 

sequências descritivas e expositivas e 

ordenação de eventos. 
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6º, 7º Todos os 

campos de 

atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

Figuras de linguagem (EF67LP38) Analisar os efeitos de 

sentido do uso de figuras de 

linguagem, como comparação, 

metáfora, metonímia, 

personificação, hipérbole, dentre 

outras. 

(EF67LP38RS-1) Analisar os efeitos 

de sentido do uso das figuras de 

linguagem, em gêneros e textos de 

qualquer campo de atuação, e 

também interpretando os 

mecanismos de (re)construção do 

texto e de seus sentidos. 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Leitura Apreciação e réplica 

Relação entre gêneros e mídias 

(EF69LP01) Diferenciar liberdade de 

expressão de discursos de ódio, 

posicionando-se contrariamente a 

esse tipo de discurso e vislumbrando 

possibilidades de denúncia quando 

for o caso. 

 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Leitura Apreciação e réplica 

Relação entre gêneros e mídias 

(EF69LP02) Analisar e comparar 

peças publicitárias variadas 

(cartazes, folhetos, outdoor, 

anúncios e propagandas em 

diferentes mídias, spots, jingle, 

vídeos etc.), de forma a perceber a 

articulação entre elas em 

campanhas, as especificidades das 

várias semioses e mídias, a 

adequação dessas peças ao público-

alvo, aos objetivos do anunciante 

e/ou da campanha e à construção 

composicional e estilo dos gêneros 

em questão, como forma de ampliar 

suas possibilidades de compreensão 

(e produção) de textos pertencentes 

a esses gêneros. 

(EF69LP02RS-1) Analisar e comparar 

peças publicitárias 

variadas, de forma a perceber a 

articulação entre elas em 

campanhas, as especificidades 

das várias semioses e mídias, a 

adequação dessas peças ao público- 

alvo, aos objetivos 

do anunciante e/ou da campanha e à 

construção composicional e estilo 

dos gêneros em questão, 

considerando as linguagens formal e 

informal, bem como as variedades 

linguísticas, como 

forma de ampliar suas possibilidades 

de compreensão (e 

produção) de textos pertencentes a 

esses gêneros. 
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6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Leitura Estratégia de leitura: apreender os 

sentidos globais do texto 

(EF69LP03) Identificar, em notícias, o 

fato central, suas principais 

circunstâncias e eventuais 

decorrências; em reportagens e 

fotorreportagens o fato ou a 

temática retratada e a perspectiva de 

abordagem, em entrevistas os 

principais temas/subtemas 

abordados, explicações dadas ou 

teses defendidas em relação a esses 

subtemas; em tirinhas, memes, 

charge, a crítica, ironia ou humor 

presente. 

(EF69LP03RS-1) Manusear os 

diferentes textos jornalísticos nos 

variados meios em que são 

vinculados para, com leituras e 

análise, identificar os temas globais 

do texto. 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Leitura Efeitos de sentido (EF69LP04) Identificar e analisar os 

efeitos de sentido que fortalecem a 

persuasão nos textos publicitários, 

relacionando as estratégias de 

persuasão e apelo ao consumo com 

os recursos linguístico- discursivos 

utilizados, como imagens, tempo 

verbal, jogos de palavras, figuras de 

linguagem etc., com vistas a 

fomentar práticas de consumo 

conscientes. 

(EF69LP04RS-1) Reconhecer o efeito 

de sentido e o poder 

de persuasão sobre o leitor de 

acordo com a linguagem utilizada, 

seja ela verbal ou não verbal. 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Leitura Efeitos de sentido (EF69LP05) Inferir e justificar, em 

textos multissemióticos – tirinhas, 

charges, memes, gifs etc. –, o efeito 

de humor, ironia e/ou crítica pelo 

uso ambíguo de palavras, expressões 

ou imagens ambíguas, de clichês, de 

recursos iconográficos, de 

pontuação etc. 
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6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Produção de textos Relação do texto com o contexto 

de produção e experimentação de 

papéis sociais 

(EF69LP06) Produzir e publicar 

notícias, fotodenúncias, 

fotorreportagens, reportagens, 

reportagens multimidiáticas, 

infográficos, podcasts noticiosos, 

entrevistas, cartas de leitor, 

comentários, artigos de opinião de 

interesse local ou global, textos de 

apresentação e apreciação de 

produção cultural – resenhas e 

outros próprios das formas de 

expressão das culturas juvenis, tais 

como vlogs e podcasts culturais, 

gameplay, detonado etc.– e cartazes, 

anúncios, propagandas, spots, 

jingles de campanhas sociais, dentre 

outros em várias mídias, vivenciando 

de forma significativa o papel de 

repórter, de comentador, de analista, 

de crítico, de editor ou articulista, de 

booktuber, de vlogger (vlogueiro) 

etc., como forma de compreender as 

condições de produção que 

envolvem a circulação desses textos 

e poder participar e vislumbrar 

possibilidades de participação nas 

práticas de linguagem do campo 

jornalístico e do campo midiático de 

forma ética e responsável, levando-

se em consideração o contexto da 

Web 2.0, que amplia a possibilidade 

de circulação desses textos e “funde” 

(EF69LP06RS-1) Analisar, planejar e 

produzir textos jornalísticos, 

considerando os diferentes suportes, 

objetivos, público- alvo e circulação, 

tendo em vista o 

público leitor. 
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os papéis de leitor e autor, de 

consumidor e produtor. 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Produção de textos Textualização (EF69LP07) Produzir textos em 

diferentes gêneros, considerando 

sua adequação ao contexto 

produção e circulação – os 

enunciadores envolvidos, os 

objetivos, o gênero, o suporte, a 

circulação -, ao modo (escrito ou 

oral; imagem estática ou em 

movimento etc.), à variedade 

linguística e/ou semiótica 

apropriada a esse contexto, à 

construção da textualidade 

relacionada às propriedades textuais 

e do gênero), utilizando estratégias 

de planejamento, elaboração, 

revisão, edição, reescrita/redesign e 

avaliação de textos, para, com a 

ajuda do professor e a colaboração 

dos colegas, corrigir e aprimorar as 

produções realizadas, fazendo 

cortes, acréscimos, reformulações, 

correções de concordância, 

ortografia, pontuação em textos e 

editando imagens, arquivos sonoros, 

fazendo cortes, acréscimos, ajustes, 

acrescentando/ alterando efeitos, 

ordenamentos etc. 

(EF69LP07RS-1) Produzir textos em 

diferentes gêneros, observando os 

aspectos lexicais, considerando sua 

adequação ao contexto, produção e 

circulação, ao modo, à variedade 

linguística e/ou semiótica 

apropriada a esse contexto, à 

construção da textualidade 

relacionada às propriedades 

textuais e do gênero, utilizando 

estratégias de planejamento, 

elaboração, revisão, edição, 

reescrita/redesign e avaliação de 

textos, para corrigir e aprimorar as 

produções realizadas, fazendo 

alterações necessárias, utilizando a 

linguagem adequada em cada 

situação. 

(EF69LP07RS-2) Escrever e 

reescrever textos relativos à cultura 

gaúcha, considerando 

aspectos e variações linguísticas 

regionais, tais como, trovas, causos, 

lendas, cancioneiros 

regionais etc. 
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6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Produção de textos Revisão/edição de texto 

informativo e opinativo 

(EF69LP08) Revisar/editar o texto 

produzido – notícia, reportagem, 

resenha, artigo de opinião, dentre 

outros –, tendo em vista sua 

adequação ao contexto de produção, 

a mídia em questão, características 

do gênero, aspectos relativos à 

textualidade, a relação entre as 

diferentes semioses, a formatação e 

uso adequado das ferramentas de 

edição (de texto, foto, áudio e vídeo, 

dependendo do caso) e adequação à 

norma culta. 

 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Produção de textos Planejamento de textos de peças 

publicitárias de campanhas sociais 

(EF69LP09) Planejar uma campanha 

publicitária sobre questões/ 

problemas, temas, causas 

significativas para a escola e/ou 

comunidade, a partir de um 

levantamento de material sobre o 

tema ou evento, da definição do 

público-alvo, do texto ou peça a ser 

produzido – cartaz, banner, folheto, 

panfleto, anúncio impresso e para 

internet, spot, propaganda de rádio, 

TV etc. –, da ferramenta de edição de 

texto, áudio ou vídeo que será 

utilizada, do recorte e enfoque a ser 

dado, das estratégias de persuasão 

que serão utilizadas etc. 

(EF69LP09RS-1) Planejar e produzir 

textos publicitários de maneira clara, 

abordando temas de 

campanhas sociais de sua realidade. 
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6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Oralidade 

*Considerar todas as 

habilidades dos eixos 

leitura e produção 

que se referem a 

textos ou produções 

orais, em áudio ou 

vídeo 

Produção de textos jornalísticos 

orais 

(EF69LP10) Produzir notícias para 

rádios, TV ou vídeos, podcasts 

noticiosos e de opinião, entrevistas, 

comentários, vlogs, jornais 

radiofônicos e televisivos, dentre 

outros possíveis, relativos a fato e 

temas de interesse pessoal, local ou 

global e textos orais de apreciação e 

opinião – podcasts e vlogs 

noticiosos, culturais e de opinião, 

orientando-se por roteiro ou texto, 

considerando o contexto de 

produção e demonstrando domínio 

dos gêneros. 

(EF69LP10RS-1) Produzir notícias 

nos variados meios de comunicação 

relativos a fato e 

temas de interesse pessoal, local ou 

global, e textos orais de apreciação e 

opinião, considerando o contexto de 

produção e os recursos das 

diferentes linguagens e 

demonstrando domínio dos 

gêneros, tendo em vista a 

textualização. 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Oralidade 

*Considerar todas as 

habilidades dos eixos 

leitura e produção 

que se referem a 

textos ou produções 

orais, em áudio ou 

vídeo 

Produção de textos jornalísticos 

orais 

(EF69LP11) Identificar e analisar 

posicionamentos defendidos e 

refutados na escuta de interações 

polêmicas em entrevistas, discussões 

e debates (televisivo, em sala de 

aula, em redes sociais etc.), entre 

outros, e se posicionar frente a eles. 

(EF69LP11RS-1) Identificar e analisar 

posicionamentos 

defendidos e refutados na escuta 

de interações polêmicas em 

entrevistas, discussões e debates, 

entre outros, posicionando-se e 

expressando sua opinião frente a 

eles de maneira clara e objetiva. 

(EF69LP11RS-2) Valorizar a 

expressão do outro, apreciando 

opiniões de diferentes fatos e temas. 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Oralidade 

*Considerar todas as 

habilidades dos eixos 

leitura e produção 

que se referem a 

textos ou produções 

Planejamento e produção de 

textos jornalísticos orais 

(EF69LP12) Desenvolver estratégias 

de planejamento, elaboração, 

revisão, edição, reescrita/ redesign 

(esses três últimos quando não for 

situação ao vivo) e avaliação de 

textos orais, áudio e/ou vídeo, 

considerando sua adequação aos 

(EF69LP12RS-1) Desenvolver 

estratégias de planejamento, 

elaboração, revisão, edição, 

reescrita/ redesign e avaliação 

de textos orais, áudio e/ou vídeo, 

considerando sua adequação aos 
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orais, em áudio ou 

vídeo 

contextos em que foram produzidos, 

à forma composicional e estilo de 

gêneros, a clareza, progressão 

temática e variedade linguística 

empregada, os elementos 

relacionados à fala, tais como 

modulação de voz, entonação, ritmo, 

altura e intensidade, respiração etc., 

os elementos cinésicos, tais como 

postura corporal, movimentos e 

gestualidade significativa, expressão 

facial, contato de olho com plateia 

etc. 

contextos em que foram produzidos, 

à forma composicional 

e estilo de gêneros, a clareza, 

progressão temática e variedade 

linguística empregada, os elementos 

relacionados à fala, 

os elementos cinésicos, de modo 

a perceber os diferentes processos 

no desenvolvimento da oralidade 

nos diferentes gêneros.   

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Oralidade Participação em discussões orais 

de temas controversos de 

interesse da turma e/ou de 

relevância social 

(EF69LP13) Engajar-se e contribuir 

com a busca de conclusões comuns 

relativas a problemas, temas ou 

questões polêmicas de interesse da 

turma e/ou de relevância social. 

(EF69LP13RS-1) Engajar-se e 

contribuir com a busca de 

conclusões comuns relativas a 

problemas, temas ou questões 

polêmicas de interesse da turma 

e/ou de relevância social para 

compreendê-los e tomar uma 

posição em discussões a respeito. 

(EF69LP13RS-2) Ouvir as diferentes 

opiniões e destacar a importância do 

ato de ouvir, e respeito aos 

diferentes pontos de vista. 
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6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Oralidade Participação em discussões orais 

de temas controversos de 

interesse da turma e/ou de 

relevância social 

(EF69LP14) Formular perguntas e 

decompor, com a ajuda dos colegas 

e dos professores, tema/questão 

polêmica, explicações e ou 

argumentos relativos ao objeto de 

discussão para análise mais 

minuciosa e buscar em fontes 

diversas informações ou dados que 

permitam analisar partes da questão 

e compartilhá-los com a turma. 

(EF69LP14RS-1) Formular perguntas, 

expressando-se com clareza e 

coerência, e decompor, com a ajuda 

dos colegas e dos professores, 

tema/questão polêmica, explicações 

e ou 

argumentos relativos ao objeto 

de discussão para análise mais 

minuciosa e buscar em fontes 

diversas informações ou dados que 

permitam analisar partes da questão. 

(EF69LP14RS-2) Pesquisar, refletir e 

elaborar pontos de vista sobre os 

conteúdos. 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Oralidade Participação em discussões orais 

de temas controversos de 

interesse da turma e/ou de 

relevância social 

(EF69LP15) Apresentar argumentos e 

contra-argumentos coerentes, 

respeitando os turnos de fala, na 

participação em discussões sobre 

temas controversos e/ou polêmicos. 

(EF69LP15RS-1) Articular 

argumentos e contra-argumentos 

coerentes, respeitando os turnos de 

fala, na participação em 

discussões sobre temas controversos 

e/ou polêmicos, 

posicionando-se criticamente. 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Análise linguística/ 

semiótica 

Construção composicional (EF69LP16) Analisar e utilizar as 

formas de composição dos gêneros 

jornalísticos da ordem do relatar, 

tais como notícias (pirâmide 

invertida no impresso X blocos 

noticiosos hipertextuais e 

hipermidiáticos no digital, que 

também pode contar com imagens 

de vários tipos, vídeos, gravações de 

áudio etc.), da ordem do 

argumentar, tais como artigos de 

(EF69LP16RS-1) Analisar e utilizar as 

formas de composição dos 

gêneros jornalísticos da ordem do 

relatar, tais como notícias, da ordem 

do argumentar, tais 

como artigos de opinião e editorial e 

das entrevistas: apresentação e 

contextualização do entrevistado e 

do tema, estrutura pergunta e 

resposta etc., para compreender a 

forma de composição desses 
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opinião e editorial (contextualização, 

defesa de tese/opinião e uso de 

argumentos) e das entrevistas: 

apresentação e contextualização do 

entrevistado e do tema, estrutura 

pergunta e resposta etc. 

gêneros. 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Análise linguística/ 

semiótica 

Estilo (EF69LP17) Perceber e analisar os 

recursos estilísticos e semióticos dos 

gêneros jornalísticos e publicitários, 

os aspectos relativos ao tratamento 

da informação em notícias, como a 

ordenação dos eventos, as escolhas 

lexicais, o efeito de imparcialidade 

do relato, a morfologia do verbo, em 

textos noticiosos e argumentativos, 

reconhecendo marcas de pessoa, 

número, tempo, modo, a 

distribuição dos verbos nos gêneros 

textuais (por exemplo, as formas de 

pretérito em relatos; as formas de 

presente e futuro em gêneros 

argumentativos; as formas de 

imperativo em gêneros 

publicitários), o uso de recursos 

persuasivos em textos 

argumentativos diversos (como a 

elaboração do título, escolhas 

lexicais, construções metafóricas, a 

explicitação ou a ocultação de fontes 

de informação) e as estratégias de 

persuasão e apelo ao consumo com 

os recursos linguístico-discursivos 

(EF69LP17RS-1) Reconhecer e 

analisar os recursos estilísticos e 

semióticos dos gêneros jornalísticos 

e publicitários, os 

aspectos relativos ao tratamento da 

informação em notícias, como a 

ordenação dos eventos, as escolhas 

lexicais, o efeito de 

imparcialidade do relato, a 

morfologia do verbo, em textos 

noticiosos e argumentativos, 

Reconhecendo marcas de pessoa, 

número, tempo, modo, a 

distribuição dos verbos nos gêneros 

textuais, o uso de recursos 

persuasivos em textos 

argumentativos diversos e as 

estratégias de persuasão e apelo 

ao consumo com os recursos 

linguístico- discursivos utilizados, de 

modo a identificar intencionalidades 

variadas presentes em textos desses 

gêneros. 
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utilizados (tempo verbal, jogos de 

palavras, metáforas, imagens). 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Análise linguística/ 

semiótica 

Estilo (EF69LP18) Utilizar, na escrita/ 

reescrita de textos argumentativos, 

recursos linguísticos que marquem 

as relações de sentido entre 

parágrafos e enunciados do texto e 

operadores de conexão adequados 

aos tipos de argumento e à forma de 

composição de textos 

argumentativos, de maneira a 

garantir a coesão, a coerência e a 

progressão temática nesses textos 

(“primeiramente, mas, no entanto, 

em primeiro/segundo/terceiro lugar, 

finalmente, em conclusão” etc.). 

(EF69LP18RS-1) Utilizar, na 

escrita/reescrita de textos 

argumentativos, de maneira a 

garantir a progressão e a unidade 

temática, recursos linguísticos 

que marquem as relações de sentido 

entre parágrafos e 

enunciados do texto e operadores de 

conexão adequados aos tipos de 

argumento e à forma de composição 

de textos argumentativos. 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Análise linguística/ 

semiótica 

Efeito de sentido (EF69LP19) Analisar, em gêneros 

orais que envolvam argumentação, 

os efeitos de sentido de elementos 

típicos da modalidade falada, como 

a pausa, a entonação, o ritmo, a 

gestualidade e expressão facial, as 

hesitações etc. 

(EF69LP19RS-1) Analisar, em 

gêneros orais que envolvam 

argumentação, os efeitos de sentido 

de elementos típicos da 

modalidade falada, como a pausa, a 

entonação, o ritmo, a gestualidade e 

expressão facial, as 

hesitações, etc., percebendo as 

implicações que produzem em 

diferentes situações de comunicação. 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo de 

atuação na 

vida pública 

Leitura Reconstrução das condições de 

produção e circulação e 

adequação do texto à construção 

(EF69LP20) Identificar, tendo em 

vista o contexto de produção, a 

forma de organização dos textos 

(EF69LP20RS-1) Identificar, tendo 

em vista o contexto de produção, a 
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composicional e ao estilo de 

gênero 

(Lei, código, estatuto, código, 

regimento etc.) 

normativos e legais, a lógica de 

hierarquização de seus itens e 

subitens e suas partes: parte inicial 

(título – nome e data – e ementa), 

blocos de artigos (parte, livro, 

capítulo, seção, subseção), artigos 

(caput e parágrafos e incisos) e parte 

final (disposições pertinentes à sua 

implementação) e analisar efeitos de 

sentido causados pelo uso de 

vocabulário técnico, pelo uso do 

imperativo, de palavras e expressões 

que indicam circunstâncias, como 

advérbios e locuções adverbiais, de 

palavras que indicam generalidade, 

como alguns pronomes indefinidos, 

de forma a poder compreender o 

caráter imperativo, coercitivo e 

generalista das leis e de outras 

formas de regulamentação. 

forma de organização dos textos 

normativos e legais, a lógica de 

hierarquização de seus itens, 

subitens e outras partes. 

(EF69LP20RS-2) Analisar os efeitos 

de sentido causados pelo uso de 

vocabulário técnico, pelo uso do 

imperativo, de palavras e expressões 

que indicam 

circunstâncias ou generalidade, de 

forma a poder compreender o 

caráter imperativo, coercitivo e 

generalista das leis e de outras 

formas de regulamentação. 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo de 

atuação na 

vida pública 

Leitura Apreciação e réplica (EF69LP21) Posicionar-se em relação 

a conteúdos veiculados em práticas 

não institucionalizadas de 

participação social, sobretudo 

àquelas vinculadas a manifestações 

artísticas, produções culturais, 

intervenções urbanas e práticas 

próprias das culturas juvenis que 

pretendam denunciar, expor uma 

problemática ou “convocar” para 

uma reflexão/ação, relacionando 

esse texto/produção com seu 

(EF69LP21RS-1) Posicionar-se em 

relação a conteúdos veiculados em 

práticas não institucionalizadas 

de participação social, sobretudo 

àquelas vinculadas a manifestações 

artísticas, produções culturais, 

Intervenções urbanas e práticas 

próprias das culturas juvenis e das 

regiões onde estão inseridos. 

(EF69LP21RS-2) Emitir parecer e 

apreciação de produções culturais 

com criticidade respeitando a 
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contexto de produção e 

relacionando as partes e semioses 

presentes para a construção de 

sentidos. 

argumentação e contra 

argumentação, posicionando-se 

frente aos fatos discutidos. 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo de 

atuação na 

vida pública 

Produção de textos Textualização, revisão e edição (EF69LP22) Produzir, revisar e editar 

textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre problemas que 

afetam a vida escolar ou da 

comunidade, justificando pontos de 

vista, reivindicações e detalhando 

propostas (justificativa, objetivos, 

ações previstas etc.), levando em 

conta seu contexto de produção e as 

características dos gêneros em 

questão. 

(EF69LP22RS-1) Produzir, revisar e 

editar textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre problemas que 

afetam a vida escolar ou da 

comunidade, levando em conta 

seu contexto de produção e as 

características dos gêneros em 

questão, detalhando propostas que 

melhorem a vida da comunidade 

onde estão inseridos. 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo de 

atuação na 

vida pública 

Produção de textos Textualização, revisão e edição (EF69LP23) Contribuir com a escrita 

de textos normativos, quando 

houver esse tipo de demanda na 

escola – regimentos e estatutos de 

organizações da sociedade civil do 

âmbito da atuação das crianças e 

jovens (grêmio livre, clubes de 

leitura, associações culturais etc.) – e 

de regras e regulamentos nos vários 

âmbitos da escola – campeonatos, 

festivais, regras de convivência etc., 

levando em conta o contexto de 

produção e as características dos 

gêneros em questão. 

(EF69LP23RS-1) Contribuir com a 

escrita de textos normativos, quando 

houver esse tipo de 

demanda na escola, e de regras e 

regulamentos nos vários âmbitos da 

escola, levando em conta o contexto 

de produção e as 

características dos gêneros em 

questão, evidenciando a participação 

que envolve direitos e 

responsabilidades. 
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6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo de 

atuação na 

vida pública 

Oralidade Discussão oral (EF69LP24) Discutir casos, reais ou 

simulações, submetidos a juízo, que 

envolvam (supostos) desrespeitos a 

artigos, do ECA, do Código de 

Defesa do Consumidor, do Código 

Nacional de Trânsito, de 

regulamentações do mercado 

publicitário etc., como forma de criar 

familiaridade com textos legais – seu 

vocabulário, formas de organização, 

marcas de estilo etc. -, de maneira a 

facilitar a compreensão de leis, 

fortalecer a defesa de direitos, 

fomentar a escrita de textos 

normativos (se e quando isso for 

necessário) e possibilitar a 

compreensão do caráter 

interpretativo das leis e as várias 

perspectivas que podem estar em 

jogo. 

 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo de 

atuação na 

vida pública 

Oralidade Discussão oral (EF69LP25) Posicionar-se de forma 

consistente e sustentada em uma 

discussão, assembleia, reuniões de 

colegiados da escola, de 

agremiações e outras situações de 

apresentação de propostas e defesas 

de opiniões, respeitando as opiniões 

contrárias e propostas alternativas e 

fundamentando seus 

posicionamentos, no tempo de fala 

previsto, valendo-se de sínteses e 

propostas claras e justificadas. 

(EF69LP25RS-1) Participar de 

momentos de debate, refletindo 

temas atuais, sociais, analisando 

fatos, acontecimentos, textos, 

notícias e informações, 

compreendendo-os para posicionar-

se perante as questões 

sociais de maneira respeitosa. 
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6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo de 

atuação na 

vida pública 

Oralidade Registro (EF69LP26) Tomar nota em 

discussões, debates, palestras, 

apresentação de propostas, reuniões, 

como forma de documentar o 

evento e apoiar a própria fala (que 

pode se dar no momento do evento 

ou posteriormente, quando, por 

exemplo, for necessária a retomada 

dos assuntos tratados em outros 

contextos públicos, como diante dos 

representados). 

(EF69LP26RS-1) Tomar nota em 

discussões, debates, palestras, 

apresentação de propostas, reuniões, 

como forma de documentar o 

evento, resgatar as 

proposições e apoiar a própria fala 

(quando houver). 

(EF69LP26RS-2) Registrar as 

diversas opiniões relatadas pelos 

colegas e fazer apreciação dos 

casos bem como sugerir pontos a 

serem melhorados. 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo de 

atuação na 

vida pública 

Análise linguística/ 

semiótica 

Análise de textos 

legais/normativos, propositivos e 

reivindicatórios 

(EF69LP27) Analisar a forma 

composicional de textos 

pertencentes a gêneros normativos/ 

jurídicos e a gêneros da esfera 

política, tais como propostas, 

programas políticos 

(posicionamento quanto a diferentes 

ações a serem propostas, objetivos, 

ações previstas etc.), propaganda 

política (propostas e sua 

sustentação, posicionamento quanto 

a temas em discussão) e textos 

reivindicatórios: cartas de 

reclamação, petição (proposta, suas 

justificativas e ações a serem 

adotadas) e suas marcas linguísticas, 

de forma a incrementar a 

compreensão de textos pertencentes 

a esses gêneros e a possibilitar a 

produção de textos mais adequados 

(EF69LP27RS-1) Analisar a forma 

composicional de textos 

pertencentes a gêneros 

normativos e jurídicos e a gêneros 

da esfera política e suas marcas 

linguísticas, de forma a incrementar 

a compreensão de 

textos pertencentes a esses gêneros 

e a possibilitar a produção de textos 

mais adequados e/ou 

fundamentados quando isso for 

requerido, tendo em vista os 

objetivos pretendidos. 
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e/ou fundamentados quando isso 

for requerido. 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo de 

atuação na 

vida pública 

Análise linguística/ 

semiótica 

Modalização (EF69LP28) Observar os mecanismos 

de modalização adequados aos 

textos jurídicos, as modalidades 

deônticas, que se referem ao eixo da 

conduta 

(obrigatoriedade/permissibilidade) 

como, por exemplo: Proibição: “Não 

se deve fumar em recintos 

fechados.”; Obrigatoriedade: “A vida 

tem que valer a pena.”; 

Possibilidade: “É permitido a entrada 

de menores acompanhados de 

adultos responsáveis”, e os 

mecanismos de modalização 

adequados aos textos políticos e 

propositivos, as modalidades 

apreciativas, em que o locutor 

exprime um juízo de valor (positivo 

ou negativo) acerca do que enuncia. 

Por exemplo: “Que belo discurso!”, 

“Discordo das escolhas de Antônio.” 

“Felizmente, o buraco ainda não 

causou acidentes mais graves.” 

(EF69LP28RS-1) Observar os 

mecanismos de modalização 

adequados aos textos jurídicos, as 

modalidades deônticas, que se 

referem ao eixo da conduta e os 

mecanismos de modalização 

adequados aos textos políticos e 

propositivos, as modalidades 

apreciativas, em que o locutor 

exprime um juízo de valor acerca do 

que enuncia. 

(EF69LP28RS-2) Reconhecer os 

recursos linguísticos empregados, 

compreendendo os efeitos de 

sentido produzidos e analisar a 

coerência desses efeitos tanto 

com as intenções de significação 

pretendidas quanto com a 

especificidade do gênero, 

considerando o campo de atuação, 

finalidade e espaço circulação. 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo das 

práticas de 

estudo e 

pesquisa 

Leitura Reconstrução das condições de 

produção e recepção dos textos e 

adequação do texto à construção 

composicional e ao estilo de 

gênero 

(EF69LP29) Refletir sobre a relação 

entre os contextos de produção dos 

gêneros de divulgação científica – 

texto didático, artigo de divulgação 

científica, reportagem de divulgação 

científica, verbete de enciclopédia 

(impressa e digital), esquema, 

(EF69LP29RS-1) Refletir sobre a 

relação entre os contextos de 

produção dos gêneros de 

divulgação científica e os aspectos 

relativos à construção composicional 

e às marcas linguísticas 
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infográfico (estático e animado), 

relatório, relato multimidiático de 

campo, podcasts e vídeos variados 

de divulgação científica etc. – e os 

aspectos relativos à construção 

composicional e às marcas 

linguística características desses 

gêneros, de forma a ampliar suas 

possibilidades de compreensão (e 

produção) de textos pertencentes a 

esses gêneros. 

características desses gêneros, de 

forma a ampliar 

suas possibilidades de compreensão 

(e produção) de textos pertencentes 

a esses gêneros. 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo das 

práticas de 

estudo e 

pesquisa 

Leitura Relação entre textos (EF69LP30) Comparar, com a ajuda 

do professor, conteúdos, dados e 

informações de diferentes fontes, 

levando em conta seus contextos de 

produção e referências, 

identificando coincidências, 

complementaridades e contradições, 

de forma a poder identificar 

erros/imprecisões conceituais, 

compreender e posicionar-se 

criticamente sobre os conteúdos e 

informações em questão. 

(EF69LP30RS-1) Comparar 

conteúdos, dados e informações de 

diferentes fontes, levando em conta 

seus contextos de produção e 

referências, Identificando 

coincidências, complementaridade  

se contradições, de forma a poder 

Identificar erros/imprecisões  

conceituais, compreender e 

posicionar-se criticamente sobre 

os conteúdos e informações em 

questão. 

(EF69LP30RS-2) Desenvolver 

estratégias e ferramentas de 

curadoria: busca e seleção de fontes 

confiáveis, usos de recursos de apoio 

à compreensão e análise das 

informações e generalizações. 
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6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo das 

práticas de 

estudo e 

pesquisa 

Leitura Apreciação e réplica (EF69LP31) Utilizar pistas linguísticas 

– tais como “em primeiro/ segundo/ 

terceiro lugar”, “por outro lado”, 

“dito de outro modo”, isto é”, “por 

exemplo” – para compreender a 

hierarquização das proposições, 

sintetizando o conteúdo dos textos. 

(EF69LP31RS-1) Utilizar pistas 

linguísticas inerentes aos textos 

para compreender a hierarquização 

das proposições, 

sintetizando o conteúdo dos textos 

e favorecendo a percepção das 

informações, bem como a 

identificação das ideias centrais e 

periféricas. 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo das 

práticas de 

estudo e 

pesquisa 

Leitura Estratégias e procedimentos de 

leitura Relação do verbal com 

outras semioses 

Procedimentos e gêneros de 

apoio à compreensão 

(EF69LP32) Selecionar informações e 

dados relevantes de fontes diversas 

(impressas, digitais, orais etc.), 

avaliando a qualidade e a utilidade 

dessas fontes, e organizar, 

esquematicamente, com ajuda do 

professor, as informações 

necessárias (sem excedê-las) com ou 

sem apoio de ferramentas digitais, 

em quadros, tabelas ou gráficos. 

(EF69LP32RS-1) Selecionar 

informações e dados relevantes de 

fontes diversas, avaliando a 

qualidade e a utilidade dessas 

fontes e organizar, 

esquematicamente, as informações 

necessárias com ou sem apoio de 

ferramentas digitais, em quadros, 

tabelas ou gráficos. 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo das 

práticas de 

estudo e 

pesquisa 

Leitura Estratégias e procedimentos de 

leitura Relação do verbal com 

outras semioses 

Procedimentos e gêneros de 

apoio à compreensão 

(EF69LP33) Articular o verbal com os 

esquemas, infográficos, imagens 

variadas etc. na (re)construção dos 

sentidos dos textos de divulgação 

científica e retextualizar do 

discursivo para o esquemático – 

infográfico, esquema, tabela, 

gráfico, ilustração etc. – e, ao 

contrário, transformar o conteúdo 

das tabelas, esquemas, infográficos, 

ilustrações etc. em texto discursivo, 

como forma de ampliar as 

(EF69LP33RS-1) Articular o verbal 

com os esquemas, infográficos, 

imagens variadas, etc. na 

(re)construção dos  sentidos dos 

textos de divulgação científica e 

retextualizar do discursivo para o 

esquemático e, ao contrário, 

transformar o esquematizado em 

texto discursivo, como forma de 

ampliar as possibilidades de 

Compreensão desses textos e 

analisar as características das 
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possibilidades de compreensão 

desses textos e analisar as 

características das multissemioses e 

dos gêneros em questão. 

multissemioses e dos gêneros em 

questão, identificando a relação de 

sentido que estabelecem entre as 

partes e possibilitando a apropriação 

de diferentes formas de dizer 

recorrendo a diferentes 

linguagens. 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo das 

práticas de 

estudo e 

pesquisa 

Leitura Estratégias e procedimentos de 

leitura Relação do verbal com 

outras semioses 

Procedimentos e gêneros de 

apoio à compreensão 

(EF69LP34) Grifar as partes 

essenciais do texto, tendo em vista 

os objetivos de leitura, produzir 

marginálias (ou tomar notas em 

outro suporte), sínteses organizadas 

em itens, quadro sinóptico, quadro 

comparativo, esquema, resumo ou 

resenha do texto lido (com ou sem 

comentário/análise), mapa 

conceitual, dependendo do que for 

mais adequado, como forma de 

possibilitar uma maior compreensão 

do texto, a sistematização de 

conteúdos e informações e 

(EF69LP34RS-1) Grifar as partes 

essenciais do texto, tendo em vista 

os objetivos de leitura, produzir 

notas, sínteses organizadas em 

itens, quadro sinóptico, quadro 

comparativo, esquema, resumo 

ou resenha do texto lido, mapa 

conceitual, dependendo do que 

for mais adequado, como forma de 

possibilitar uma maior compreensão 

do texto, a sistematização de 

conteúdos e 

informações e o posicionamento 

frente aos textos, se esse for o caso, 

apropriando-se de uso de estratégias 

e procedimentos 

envolvidos na leitura para estudo. 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo das 

práticas de 

estudo e 

pesquisa 

Produção de textos Consideração das condições de 

produção de textos de divulgação 

científica  

Estratégias de escrita 

(EF69LP35) Planejar textos de 

divulgação científica, a partir da 

elaboração de esquema que 

considere as pesquisas feitas 

(EF69LP35RS-1) Planejar textos de 

divulgação científica, a partir da 

elaboração de esquema que 

considere as pesquisas feitas 
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anteriormente, de notas e sínteses 

de leituras ou de registros de 

experimentos ou de estudo de 

campo, produzir, revisar e editar 

textos voltados para a divulgação do 

conhecimento e de dados e 

resultados de pesquisas, tais como 

artigo de divulgação científica, 

artigo de opinião, reportagem 

científica, verbete de enciclopédia, 

verbete de enciclopédia digital 

colaborativa , infográfico, relatório, 

relato de experimento científico, 

relato (multimidiático) de campo, 

tendo em vista seus contextos de 

produção, que podem envolver a 

disponibilização de informações e 

conhecimentos em circulação em um 

formato mais acessível para um 

público específico ou a divulgação 

de conhecimentos advindos de 

pesquisas bibliográficas, 

experimentos científicos e estudos 

de campo realizados. 

anteriormente, de notas e sínteses 

de leituras ou de registros de 

experimentos ou de estudo de 

campo. 

(EF69LP35RS-2) Produzir, revisar e 

editar textos voltados para a 

divulgação do conhecimento e de 

dados e resultados de pesquisas, 

tendo em vista seus contextos de 

produção, que podem envolver a 

disponibilização de informações e 

conhecimentos em circulação ou a 

divulgação de conhecimentos 

advindos de pesquisas bibliográficas, 

experimentos 

científicos e estudos de campo 

realizados. 
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6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo das 

práticas de 

estudo e 

pesquisa 

Produção de textos Estratégias de escrita: 

textualização, revisão e edição 

(EF69LP36) Produzir, revisar e editar 

textos voltados para a divulgação do 

conhecimento e de dados e 

resultados de pesquisas, tais como 

artigos de divulgação científica, 

verbete de enciclopédia, infográfico, 

infográfico animado, podcast ou 

vlog científico, relato de 

experimento, relatório, relatório 

multimidiático de campo, dentre 

outros, considerando o contexto de 

produção e as regularidades dos 

gêneros em termos de suas 

construções composicionais e estilos. 

(EF69LP36RS-1) Produzir, revisar e 

editar textos voltados para a 

divulgação do conhecimento e de 

dados e resultados de pesquisas, 

tendo em vista o contexto 

de produção e as regularidades dos 

gêneros em termos de suas 

construções composicionais e 

estilos. 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo das 

práticas de 

estudo e 

pesquisa 

Produção de textos Estratégias de produção (EF69LP37) Produzir roteiros para 

elaboração de vídeos de diferentes 

tipos (vlog científico, vídeo-minuto, 

programa de rádio, podcasts) para 

divulgação de conhecimentos 

científicos e resultados de pesquisa, 

tendo em vista seu contexto de 

produção, os elementos e a 

construção composicional dos 

roteiros. 

(EF69LP37RS-1) Produzir roteiros 

para elaboração de vídeos de 

diferentes tipos (vlog científico, 

vídeo-minuto, programa de rádio, 

podcasts) para divulgação de 

conhecimentos científicos e 

resultados de pesquisa, tendo em 

vista seu contexto de produção, os 

elementos e a construção 

composicional dos roteiros, com 

planejamento prévio 

compreendendo um processo 

envolvendo diferentes etapas. 
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6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo das 

práticas de 

estudo e 

pesquisa 

Oralidade Estratégias de produção: 

planejamento e produção de 

apresentações orais 

(EF69LP38) Organizar os dados e 

informações pesquisados em painéis 

ou slides de apresentação, levando 

em conta o contexto de produção, o 

tempo disponível, as características 

do gênero apresentação oral, a 

multissemiose, as mídias e 

tecnologias que serão utilizadas, 

ensaiar a apresentação, 

considerando também elementos 

paralinguísticos e cinésicos e 

proceder à exposição oral de 

resultados de estudos e pesquisas, 

no tempo determinado, a partir do 

planejamento e da definição de 

diferentes formas de uso da fala – 

memorizada, com apoio da leitura 

ou fala espontânea. 

(EF69LP38RS-1) Organizar dados e 

Informações pesquisadas em 

painéis ou slides de apresentação, 

levando em conta o contexto de 

produção, o tempo disponível, as 

características do gênero 

apresentação oral, a multissemiose, 

as mídias e tecnologias que serão 

utilizadas. 

(EF69LP38RS-2) Ensaiar a 

apresentação, considerando os 

Elementos paralinguísticos e 

cinésicos e procedendo à 

exposição oral dos resultados de 

estudos e pesquisas, a partir 

do planejamento e da definição de 

diferentes formas de uso da fala. 

(EF69LP38RS-3) Exercitar a 

oralidade. 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo das 

práticas de 

estudo e 

pesquisa 

Oralidade Estratégias de produção (EF69LP39) Definir o recorte 

temático da entrevista e o 

entrevistado, levantar informações 

sobre o entrevistado e sobre o tema 

da entrevista, elaborar roteiro de 

perguntas, realizar entrevista, a 

partir do roteiro, abrindo 

possibilidades para fazer perguntas a 

partir da resposta, se o contexto 

permitir, tomar nota, gravar ou 

salvar a entrevista e usar 

adequadamente as informações 

(EF69LP39RS-1) Planejar e realizar 

entrevistas, definindo o recorte 

temático e o entrevistado, 

levantando informações sobre o 

entrevistado e sobre o tema, 

elaborando roteiro de perguntas, 

abrindo possibilidades para 

fazê-las a partir da resposta, se o 

contexto permitir, usando-a como 

um instrumento para coletar dados 

no interior de uma pesquisa. 

(EF69LP39RS-2) Usar 

adequadamente as informações 



 

 

 

 

 

709 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

obtidas, de acordo com os objetivos 

estabelecidos. 

obtidas em uma entrevista, de 

acordo com objetivos estabelecidos 

previamente. 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo das 

práticas de 

estudo e 

pesquisa 

Análise linguística/ 

semiótica 

Construção composicional  

Elementos paralinguísticos e 

cinésicos Apresentações orais 

(EF69LP40) Analisar, em gravações 

de seminários, conferências rápidas, 

trechos de palestras, dentre outros, a 

construção composicional dos 

gêneros de apresentação – 

abertura/saudação, introdução ao 

tema, apresentação do plano de 

exposição, desenvolvimento dos 

conteúdos, por meio do 

encadeamento de temas e subtemas 

(coesão temática), síntese final e/ou 

conclusão, encerramento –, os 

elementos paralinguísticos (tais 

como: tom e volume da voz, pausas 

e hesitações – que, em geral, devem 

ser minimizadas –, modulação de voz 

e entonação, ritmo, respiração etc.) e 

cinésicos (tais como: postura 

corporal, movimentos e gestualidade 

significativa, expressão facial, 

contato de olho com plateia, 

modulação de voz e entonação, 

sincronia da fala com ferramenta de 

apoio etc.), para melhor performar 

apresentações orais no campo da 

divulgação do conhecimento. 

(EF69LP40RS-1) Analisar, em 

gravações de seminários, 

conferências rápidas, trechos de 

palestras, dentre outros, a 

construção composicional dos 

gêneros de apresentação, os 

elementos paralinguísticos e 

cinésicos, para melhor performar 

apresentações orais no campo da 

divulgação do conhecimento com 

vistas a utilização em apresentações 

próprias. 
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6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo das 

práticas de 

estudo e 

pesquisa 

Análise linguística/ 

semiótica 

Usar adequadamente ferramentas 

de apoio a apresentações orais 

(EF69LP41) Usar adequadamente 

ferramentas de apoio a 

apresentações orais, escolhendo e 

usando tipos e tamanhos de fontes 

que permitam boa visualização, 

topicalizando e/ou organizando o 

conteúdo em itens, inserindo de 

forma adequada imagens, gráficos, 

tabelas, formas e elementos gráficos, 

dimensionando a quantidade de 

texto (e imagem) por slide, usando 

progressivamente e de forma 

harmônica recursos mais sofisticados 

como efeitos de transição, slides 

mestres, layouts personalizados etc. 

(EF69LP41RS-1) Usar 

adequadamente ferramentas de 

apoio a apresentações orais, 

articulando oralidade e escrita, 

escolhendo e utilizando tipos 

adequados de suporte de 

apresentações, com o uso dos 

aplicativos disponíveis. 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo das 

práticas de 

estudo e 

pesquisa 

Análise linguística/ 

semiótica 

Construção composicional e estilo 

Gêneros de divulgação científica 

(EF69LP42) Analisar a construção 

composicional dos textos 

pertencentes a gêneros relacionados 

à divulgação de conhecimentos: 

título, (olho), introdução, divisão do 

texto em subtítulos, imagens 

ilustrativas de conceitos, relações, ou 

resultados complexos (fotos, 

ilustrações, esquemas, gráficos, 

infográficos, diagramas, figuras, 

tabelas, mapas) etc., exposição, 

contendo definições, descrições, 

comparações, enumerações, 

exemplificações e remissões a 

conceitos e relações por meio de 

notas de rodapé, boxes ou links; ou 

título, contextualização do campo, 

(EF69LP42RS-1) Analisar a 

construção composicional dos 

textos pertencentes a gêneros 

relacionados à divulgação de 

Conhecimentos como forma de 

ampliar suas capacidades de 

compreensão e produção de textos 

nesses gêneros. 

(EF69LP42RS-2) Possibilitar práticas 

de leitura de variados gêneros 

textuais, a fim de que possam 

reconhecê-los, diferenciá-los e 

produzi-los de forma adequada ao 

contexto comunicativo. 
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ordenação temporal ou temática por 

tema ou subtema, intercalação de 

trechos verbais com fotos, 

ilustrações, áudios, vídeos etc. e 

reconhecer traços da linguagem dos 

textos de divulgação científica, 

fazendo uso consciente das 

estratégias de impessoalização da 

linguagem (ou de pessoalização, se o 

tipo de publicação e objetivos assim 

o demandarem, como em alguns 

podcasts e vídeos de divulgação 

científica), 3ª pessoa, presente 

atemporal, recurso à citação, uso de 

vocabulário técnico/especializado 

etc., como forma de ampliar suas 

capacidades de compreensão e 

produção de textos nesses gêneros. 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo das 

práticas de 

estudo e 

pesquisa 

Análise linguística/ 

semiótica 

Marcas linguísticas 

Intertextualidade 

(EF69LP43) Identificar e utilizar os 

modos de introdução de outras 

vozes no texto – citação literal e sua 

formatação e paráfrase –, as pistas 

linguísticas responsáveis por 

introduzir no texto a posição do 

autor e dos outros autores citados 

(“Segundo X; De acordo com Y; De 

minha/nossa parte, penso/amos 

que”...) e os elementos de 

normatização (tais como as regras 

de inclusão e formatação de citações 

e paráfrases, de organização de 

referências bibliográficas) em textos 

(EF69LP43RS-1) Identificar e utilizar 

os modos de introdução de outras 

vozes em textos, desenvolvendo 

reflexão sobre o modo como a 

intertextualidade e a retextualização 

ocorrem nesses 

textos, articulando leitura e 

produção textual. 
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científicos, desenvolvendo reflexão 

sobre o modo como a 

intertextualidade e a retextualização 

ocorrem nesses textos. 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo 

artístico- 

literário 

Leitura Reconstrução das condições de 

produção, circulação e recepção 

Apreciação e réplica 

(EF69LP44) Inferir a presença de 

valores sociais, culturais e humanos 

e de diferentes visões de mundo, em 

textos literários, reconhecendo 

nesses textos formas de estabelecer 

múltiplos olhares sobre as 

identidades, sociedades e culturas e 

considerando a autoria e o contexto 

social e histórico de sua produção. 

(EF69LP44RS-1) Identificar e analisar 

a presença de valores sociais, 

culturais e humanos e de diferentes 

visões de mundo, em textos 

literários, reconhecendo 

nesses textos formas de estabelecer 

múltiplos olhares 

sobre as identidades, sociedades e 

culturas, considerando a autoria e o 

contexto social e histórico de sua 

produção. 

(EF69LP44RS-2) Reconhecer a 

linguagem utilizada nos textos 

literários regionais relacionando-os 

às demais realidades linguísticas. 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo 

artístico- 

literário 

Leitura Reconstrução das condições de 

produção, circulação e recepção 

Apreciação e réplica 

(EF69LP45) Posicionar-se 

criticamente em relação a textos 

pertencentes a gêneros como 

quarta-capa, programa (de teatro, 

dança, exposição etc.), sinopse, 

resenha crítica, comentário em 

blog/vlog cultural etc., para 

selecionar obras literárias e outras 

manifestações artísticas (cinema, 

teatro, exposições, espetáculos, 

CD´s, DVD´s etc.), diferenciando as 

sequências descritivas e avaliativas e 

(EF69LP45RS-1) Posicionar-se 

criticamente em relação a textos que 

descrevem ou opinam sobre obras 

literárias e de outras 

linguagens para selecionar as obras e 

outras manifestações artísticas, 

diferenciando as sequências 

descritivas e avaliativas e 

reconhecendo-os como gêneros que 

apoiam a escolha do livro ou 

produção cultural e consultando-os 
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reconhecendo-os como gêneros que 

apoiam a escolha do livro ou 

produção cultural e consultando-os 

no momento de fazer escolhas, 

quando for o caso. 

no momento de fazer escolhas, 

quando for o caso. 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo 

artístico- 

literário 

Leitura Reconstrução das condições de 

produção, circulação e recepção 

Apreciação e réplica 

(EF69LP46) Participar de práticas de 

compartilhamento de 

leitura/recepção de obras literárias/ 

manifestações artísticas, como rodas 

de leitura, clubes de leitura, eventos 

de contação de histórias, de leituras 

dramáticas, de apresentações 

teatrais, musicais e de filmes, 

cineclubes, festivais de vídeo, saraus, 

slams, canais de booktubers, redes 

sociais temáticas (de leitores, de 

cinéfilos, de música etc.), dentre 

outros, tecendo, quando possível, 

comentários de ordem estética e 

afetiva 

(EF69LP46RS-1) Participar de 

práticas de compartilhamento de 

leitura/recepção de obras literárias/ 

manifestações artísticas, tecendo, 

quando possível, comentários de 

ordem estética e afetiva e 

justificando sua apreciação, 

escrevendo comentários e 

resenhas com vistas a práticas de 

apreciação e de manifestação da 

cultura de fãs. 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo 

artístico- 

literário 

Leitura Reconstrução da textualidade e 

compreensão dos efeitos de 

sentidos provocados pelos usos 

de recursos linguísticos e 

multissemióticos 

(EF69LP47) Analisar, em textos 

narrativos ficcionais, as diferentes 

formas de composição próprias de 

cada gênero, os recursos coesivos 

que constroem a passagem do 

tempo e articulam suas partes, a 

escolha lexical típica de cada gênero 

para a caracterização dos cenários e 

dos personagens e os efeitos de 

sentido decorrentes dos tempos 

verbais, dos tipos de discurso, dos 

verbos de enunciação e das 

(EF69LP47RS-1) Analisar, em textos 

narrativos ficcionais, as diferentes 

formas de composição próprias de 

cada gênero, percebendo como se 

estrutura a narrativa nos diferentes 

gêneros e os efeitos de sentido 

decorrentes do foco narrativo. 
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variedades linguísticas (no discurso 

direto, se houver) empregados, 

identificando o enredo e o foco 

narrativo e percebendo como se 

estrutura a narrativa nos diferentes 

gêneros e os efeitos de sentido 

decorrentes do foco narrativo típico 

de cada gênero, da caracterização 

dos espaços físico e psicológico e 

dos tempos cronológico e 

psicológico, das diferentes vozes no 

texto (do narrador, de personagens 

em discurso direto e indireto), do 

uso de pontuação expressiva, 

palavras e expressões conotativas e 

processos figurativos e do uso de 

recursos linguístico-gramaticais 

próprios a cada gênero narrativo. 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo 

artístico- 

literário 

Leitura Reconstrução da textualidade e 

compreensão dos efeitos 

de sentidos provocados pelos 

usos de recursos linguísticos e 

multissemióticos 

(EF69LP48) Interpretar, em poemas, 

efeitos produzidos pelo uso de 

recursos expressivos sonoros 

(estrofação, rimas, aliterações etc), 

semânticos (figuras de linguagem, 

por exemplo), gráfico- espacial 

(distribuição da mancha gráfica no 

papel), imagens e sua relação com o 

texto verbal. 

(EF69LP48RS-1) Interpretar, em 

poemas, efeitos produzidos pelo uso 

de recursos expressivos 

sonoros, semânticos, gráfico- 

espacial, imagens e sua relação com 

o texto verbal, como forma de 

apropriação desse texto literário. 
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6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo 

artístico- 

literário 

Leitura Adesão às práticas de leitura (EF69LP49) Mostrar-se interessado e 

envolvido pela leitura de livros de 

literatura e por outras produções 

culturais do campo e receptivo a 

textos que rompam com seu 

universo de expectativas, que 

representem um desafio em relação 

às suas possibilidades atuais e suas 

experiências anteriores de leitura, 

apoiando-se nas marcas linguísticas, 

em seu conhecimento sobre os 

gêneros e a temática e nas 

orientações dadas pelo professor. 

(EF69LP49RS-1) Realizar leitura de 

livros de literatura e de outras 

produções culturais do campo, 

sendo receptivo a textos que 

rompam com seu universo de 

expectativas e que representem um 

desafio em relação às suas 

possibilidades atuais e suas 

Experiências anteriores de leitura, 

apoiando-se nas marcas linguísticas, 

em seu conhecimento sobre os 

gêneros e a temática, de modo a 

promover a formação leitora. 

(EF69LP49RS-2) Ler e interpretar 

textos variados sobre o folclore 

gaúcho - contos e lendas - com a 

finalidade de conhecer a cultura 

gaúcha e produzir textos de diversos 

gêneros. 

(EF69LP49RS-3) Refletir a 

intertextualidade da região gaúcha, 

utilizando poemas, crônicas e contos 

de autores gaúchos. 

 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo 

artístico- 

literário 

Produção de textos Relação entre textos (EF69LP50) Elaborar texto teatral, a 

partir da adaptação de romances, 

contos, mitos, narrativas de enigma 

e de aventura, novelas, biografias 

romanceadas, crônicas, dentre 

outros, indicando as rubricas para 

caracterização do cenário, do 

espaço, do tempo; explicitando a 

(EF69LP50RS-1) Produzir texto 

teatral, a partir da adaptação de 

textos referentes à cultura gaúcha, 

indicando a apropriação da 

estrutura composicional 

desse gênero.  
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caracterização física e psicológica 

dos personagens e dos seus modos 

de ação; reconfigurando a inserção 

do discurso direto e dos tipos de 

narrador; explicitando as marcas de 

variação linguística (dialetos, 

registros e jargões) e 

retextualizando o tratamento da 

temática. 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo 

artístico- 

literário 

Produção de textos Consideração das condições de 

produção 

Estratégias de produção: 

planejamento, textualização e 

revisão/edição 

(EF69LP51) Engajar-se ativamente 

nos processos de planejamento, 

textualização, revisão/ edição e 

reescrita, tendo em vista as 

restrições temáticas, composicionais 

e estilísticas dos textos pretendidos 

e as configurações da situação de 

produção – o leitor pretendido, o 

suporte, o contexto de circulação do 

texto, as finalidades etc. – e 

considerando a imaginação, a estesia 

e a verossimilhança próprias ao 

texto literário. 

(EF69LP51RS-1) Participar dos 

processos de planejamento, 

textualização, revisão/edição e 

reescrita, tendo em vista as 

restrições temáticas, composicionais 

e estilísticas dos 

textos pretendidos e as 

configurações da situação de 

produção – o leitor pretendido, o 

suporte, o contexto de circulação do 

texto, as finalidades etc. – de forma 

a engajar-se ativamente na 

experimentação de produções 

literárias. 
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6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo 

artístico- 

literário 

Oralidade Produção de textos orais (EF69LP52) Representar cenas ou 

textos dramáticos, considerando, na 

caracterização dos personagens, os 

aspectos linguísticos e 

paralinguísticos das falas (timbre e 

tom de voz, pausas e hesitações, 

entonação e expressividade, 

variedades e registros linguísticos), 

os gestos e os deslocamentos no 

espaço cênico, o figurino e a 

maquiagem e elaborando as rubricas 

indicadas pelo autor por meio do 

cenário, da trilha sonora e da 

exploração dos modos de 

interpretação. 

 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo 

artístico- 

literário 

Oralidade Produção de textos orais 

Oralização 

(EF69LP53) Ler em voz alta textos 

literários diversos – como contos de 

amor, de humor, de suspense, de 

terror; crônicas líricas, humorísticas, 

críticas; bem como leituras orais 

capituladas (compartilhadas ou não 

com o professor) de livros de maior 

extensão, como romances, narrativas 

de enigma, narrativas de aventura, 

literatura infantojuvenil, – 

contar/recontar histórias tanto da 

tradição oral (causos, contos de 

esperteza, contos de animais, contos 

de amor, contos de encantamento, 

piadas, dentre outros) quanto da 

tradição literária escrita, 

expressando a compreensão e 

(EF69LP53RS-1) Ler textos de 

diversos gêneros oralmente, 

utilizando-se de recursos 

linguísticos, como a pontuação e as 

figuras de linguagem, para 

compreender a funcionalidade da 

língua em suas diferentes 

expressões, desenvolvendo os 

recursos próprios da linguagem oral, 

como a pronúncia das palavras e 

suas variações e a 

entonação, de acordo com a 

situação textual apresentada. 
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interpretação do texto por meio de 

uma leitura ou fala expressiva e 

fluente, que respeite o ritmo, as 

pausas, as hesitações, a entonação 

indicados tanto pela pontuação 

quanto por outros recursos gráfico-

editoriais, como negritos, itálicos, 

caixa-alta, ilustrações etc., gravando 

essa leitura ou esse conto/reconto, 

seja para análise posterior, seja para 

produção de audiobooks de textos 

literários diversos ou de podcasts de 

leituras dramáticas com ou sem 

efeitos especiais e ler e/ou declamar 

poemas diversos, tanto de forma 

livre quanto de forma fixa (como 

quadras, sonetos, liras, haicais etc.), 

empregando os recursos linguísticos, 

paralinguísticos e cinésicos 

necessários aos efeitos de sentido 

pretendidos, como o ritmo e a 

entonação, o emprego de pausas e 

prolongamentos, o tom e o timbre 

vocais, bem como eventuais recursos 

de gestualidade e pantomima que 

convenham ao gênero poético e à 

situação de compartilhamento em 

questão. 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Campo 

artístico- 

literário 

Análise linguística/ 

semiótica 

Recursos linguísticos e semióticos 

que operam nos textos 

pertencentes aos gêneros 

literários 

(EF69LP54) Analisar os efeitos de 

sentido decorrentes da interação 

entre os elementos linguísticos e os 

recursos paralinguísticos e cinésicos, 
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como as variações no ritmo, as 

modulações no tom de voz, as 

pausas, as manipulações do estrato 

sonoro da linguagem, obtidos por 

meio da estrofação, das rimas e de 

figuras de linguagem como as 

aliterações, as assonâncias, as 

onomatopeias, dentre outras, a 

postura corporal e a gestualidade, na 

declamação de poemas, 

apresentações musicais e teatrais, 

tanto em gêneros em prosa quanto 

nos gêneros poéticos, os efeitos de 

sentido decorrentes do emprego de 

figuras de linguagem, tais como 

comparação, metáfora, 

personificação, metonímia, 

hipérbole, eufemismo, ironia, 

paradoxo e antítese e os efeitos de 

sentido decorrentes do emprego de 

palavras e expressões denotativas e 

conotativas (adjetivos, locuções 

adjetivas, orações subordinadas 

adjetivas etc.), que funcionam como 

modificadores, percebendo sua 

função na caracterização dos 

espaços, tempos, personagens e 

ações próprios de cada gênero 

narrativo. 
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6º, 7º, 

8º, 9º 

Todos os 

campos de 

atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

Variação linguística (EF69LP55) Reconhecer as 

variedades da língua falada, o 

conceito de norma-padrão e o de 

preconceito linguístico. 

(EF69LP55RS-1) Reconhecer as 

variedades da língua falada, o 

conceito de norma- padrão e o de 

preconceito linguístico, adequando o 

uso de cada variedade de acordo 

com a situação em que está inserido. 

(EF69LP55RS-2) Fazer comparações 

entre as variedades linguísticas no 

RS e em outros Estados. 

(EF69LP55RS-3) Reconhecer, em 

expressões orais, mitos, provérbios 

ou trovas gaúchas, as variedades 

linguísticas presentes no estado 

do RS. 

6º, 7º, 

8º, 9º 

Todos os 

campos de 

atuação 

Análise linguística/ 

semiótica 

Variação linguística (EF69LP56) Fazer uso consciente e 

reflexivo de regras e normas da 

norma-padrão em situações de fala e 

escrita nas quais ela deve ser usada. 

(EF69LP56RS-1) Fazer uso 

consciente e reflexivo de regras e 

normas da norma- padrão em 

situações de fala e escrita em 

contexto em que é requerida. 

(EF69LP56RS-2) Compreender os 

valores socialmente atribuídos às 

diferentes variedades Linguística. 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

7º ANO 
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ANO/ 

FAIXA 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

PRÁTICAS DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 

RCG 

 

 

7º Campo 

Jornalístico/ 

Midiático 

Leitura Reconstrução do 

contexto de produção, 

circulação e recepção de 

textos  

Caracterização do campo 

jornalístico e relação 

entre os gêneros em 

circulação, mídias e 

práticas da cultura digital 

(EF07LP01) Distinguir diferentes 

propostas editoriais – 

sensacionalismo, Jornalismo 

investigativo etc. –, de forma a 

identificar os recursos utilizados 

para impactar/chocar o leitor que 

podem comprometer uma análise 

crítica da notícia e do fato noticiado. 

(EF07LP01RS-1) Distinguir 

diferentes propostas editoriais 

(sensacionalismo, jornalismo 

investigativo etc.), de forma a 

identificar os recursos utilizados 

para impactar/chocar o leitor que 

podem comprometer uma análise 

crítica da notícia e do fato 

noticiado, analisando com coerência 

e imparcialidade as 

notícias apresentadas nas 

diferentes mídias. 

7º  Leitura Reconstrução do 

contexto de produção, 

circulação e recepção de 

textos  

Caracterização do campo 

jornalístico e relação 

entre os gêneros em 

circulação, mídias e 

práticas da cultura digital 

 

(EF07LP02) Comparar notícias 

e reportagens sobre um mesmo 

fato divulgadas em diferentes 

mídias, analisando as especificidades 

das mídias, os 

processos de (re)elaboração dos 

textos e a convergência das mídias 

em notícias ou reportagens 

multissemióticas. 

(EF07LP02RS-1) Comparar notícias e 

reportagens sobre um mesmo fato 

divulgadas em diferentes mídias, 

analisando as especificidades das 

mídias, os 

processos de (re)elaboração dos 

textos e a convergência das mídias 

em notícias ou reportagens 

multissemióticas, de modo a 

compreender as diferentes 

abordagens e realizar uma leitura 

produtiva sobre os textos. 

(EF07LP02RS-2) Conhecer os 

recursos de linguagem próprios 

de cada mídia para perceber as 

diferenças entre elas. 
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7º  Análise 

linguística/ 

semiótica 

Léxico/ morfologia (EF07LP03) Formar, com base em 

palavras primitivas, palavras 

derivadas com os prefixos e sufixos 

mais produtivos no português. 

(EF07LP03RS-1) Identificar os 

prefixos e sufixos que constituem 

palavras cognatas. 

(EF07LP03RS-2) Formar, com base 

em palavras primitivas, palavras 

derivadas com os prefixos e sufixos, 

apontando o sentido dos afixos ao 

constituírem a palavra. 

7º  Análise 

linguística/ 

semiótica 

Morfossintaxe (EF07LP04) Reconhecer, em textos, o 

verbo como o núcleo das  rações. 

(EF07LP04RS-1) Reconhecer, em 

textos, o verbo como o núcleo das 

orações, identificando-o como parte 

da estrutura básica das orações. 

7º  Análise 

linguística/ 

semiótica 

Morfossintaxe (EF07LP05) Identificar, em orações 

de textos lidos ou de produção 

própria, verbos de predicação 

completa e incompleta: intransitivos 

e transitivos. 

(EF07LP05RS-1) Identificar, em 

orações de textos lidos ou de 

produção própria, os verbos 

de predicação completa e 

incompleta, percebendo que 

determinados verbos necessitam 

de elementos que complementam o 

seu sentido. 

7º  Análise 

linguística/ 

semiótica 

Morfossintaxe (EF07LP06) Empregar as regras 

básicas de concordância nominal e 

verbal em situações comunicativas e 

na produção de textos. 

(EF07LP06RS-1) Aplicar as regras 

básicas de concordância nominal e 

verbal em situações comunicativas e 

na produção de textos, percebendo 

sua importância na comunicação e 

na 

compreensão da mensagem e na 

utilização da norma padrão. 
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7º  Análise 

linguística/ 

semiótica 

Morfossintaxe (EF07LP07) Identificar, em textos 

lidos ou de produção própria, a 

estrutura básica da oração: sujeito, 

predicado, complemento (objetos 

direto e indireto). 

(EF07LP07RS-1) Identificar, em 

textos diversos, a estrutura básica 

da oração: sujeito, predicado, 

complementos verbais (objeto 

direto e indireto). 

7º  Análise 

linguística/ 

semiótica 

Morfossintaxe (EF07LP08) Identificar, em textos 

lidos ou de produção própria, 

adjetivos que ampliam o sentido 

do substantivo sujeito ou 

complemento verbal. 

(EF07LP08RS-1) Identificar, em 

textos lidos ou de produção 

própria, adjetivos que ampliam o 

sentido do substantivo sujeito 

ou complemento verbal, como 

forma de compreender a relação de 

dependência entre essas estruturas 

e os sentidos 

semânticos que promovem. 

7º  Análise 

linguística/ 

semiótica 

Morfossintaxe (EF07LP09) Identificar, em textos 

lidos ou de produção própria, 

advérbios e locuções adverbiais que 

ampliam o sentido do verbo núcleo 

da oração. 

(EF07LP09RS-1) Identificar, em 

textos lidos ou de produção 

própria, advérbios e locuções 

adverbiais que ampliam o sentido 

do verbo núcleo da oração e 

as circunstâncias em que a ação 

ocorre. 

7º  Análise 

linguística/ 

semiótica 

Morfossintaxe (EF07LP10) Utilizar, ao produzir 

texto, conhecimentos linguísticos e 

gramaticais: modos e tempos 

verbais, concordância nominal e 

verbal, pontuação etc. 

(EF07LP10RS-1) Aplicar, ao produzir 

textos diversos, os 

Conhecimentos linguísticos e 

gramaticais: modos e tempos 

verbais, concordância nominal e 

verbal, pontuação, ortografia, etc., 

7º  Análise 

linguística/ 

semiótica 

Morfossintaxe (EF07LP11) Identificar, em textos 

lidos ou de produção própria, 

períodos compostos nos quais duas 

orações são conectadas por vírgula, 

ou por conjunções que expressem 

(EF07LP11RS-1) Identificar, em 

textos lidos ou de produção 

própria, períodos compostos nos 

quais duas orações são conectadas 

por vírgula ou por 
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soma de sentido (conjunção “e”) ou 

oposição de sentidos (conjunções 

“mas”, “porém”). 

conjunções que expressem soma de 

sentido (aditivas) ou oposição de 

sentidos (adversativas). 

(EF07LP11-2) Compreender o uso 

das conjunções como conectivos 

textuais e os sentidos que certas 

conjunções expressam. 

(EF07LP11RS-3) Identificar os 

diferentes sentidos que as orações 

assumem com o uso da vírgula e/ 

ou conectivos aditivos e 

adversativos. 

7º  Análise 

linguística/ 

semiótica 

Semântica 

Coesão 

(EF07LP12) Reconhecer recursos de 

coesão referencial: substituições 

lexicais (de substantivos por 

sinônimos) ou pronominais (uso de 

pronomes anafóricos – pessoais, 

possessivos, demonstrativos). 

(EF07LP12RS-1) Reconhecer 

recursos de coesão referencial e as 

relações entre substantivos e seus 

sinônimos e os pronomes e seus 

referentes. 

(EF07LP12RS-1) Compreender a 

funcionalidade dos elementos 

anafóricos para a coesão do texto. 

7º Todos Os 

Campos De 

Atuação 

Análise 

linguística/   

semiótica 

Coesão (EF07LP13) Estabelecer relações 

entre partes do texto, identificando 

substituições 

lexicais (de substantivos por 

sinônimos) ou pronominais (uso 

de pronomes anafóricos – 

pessoais, possessivos, 

demonstrativos), que contribuem 

para a continuidade do texto. 

(EF07LP13RS-1) Estabelecer 

relações entre partes do texto, 

Identificando substituições 

lexicais (de substantivos por 

sinônimos) ou pronominais (uso de 

pronomes anafóricos – 

pessoais, possessivos, 

demonstrativos), que contribuem 

para a progressão e a estabilidade 

do texto. 

(EF07LP13RS-2) Produzir textos 

fazendo o uso adequado dos 
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conectores ao seu contexto 

semântico. 

7º  Análise 

linguística/ 

semiótica 

Modalização (EF07LP14) Identificar, em 

textos, os efeitos de sentido do uso 

de estratégias de modalização e 

argumentatividade. 

(EF07LP14RS-1) Identificar, em 

textos, os efeitos de sentido do uso 

de estratégias de modalização e 

argumentatividade, de forma 

contextualizada.  

(EF07LP14RS-2) Localizar as 

Informações explícitas no texto. 

(EF07LP14RS-3) Estimular a 

exposição oral e crítica de assuntos 

diversos. 

6º, 

7º 

Campo 

Jornalístico/ 

Midiático 

Leitura Reconstrução do 

contexto de produção, 

circulação e recepção de 

textos  

Caracterização do campo 

jornalístico e relação 

entre os gêneros em 

circulação, mídias e 

práticas da cultura 

digital. 

 

(EF67LP01) Analisar a estrutura 

e funcionamento dos hiperlinks em 

textos noticiosos publicados na Web 

e vislumbrar possibilidades de uma 

escrita 

hipertextual. 

(EF67LP01RS-1) Analisar a estrutura 

e funcionamento dos hiperlinks em 

textos noticiosos 

publicados na Web e vislumbrar 

possibilidades de uma escrita 

hipertextual, observando a 

relevância e a relação entre os 

textos. 

6º, 

7º 

 Leitura Apreciação e  

réplica 

(EF67LP02) Explorar o espaço 

reservado ao leitor nos jornais, 

revistas, impressos e on-line, sites 

noticiosos etc., destacando notícias, 

fotorreportagens, entrevistas, 

charges, assuntos, 

temas, debates em foco, 

(EF67LP02RS-1) Explorar o espaço 

reservado ao leitor nos jornais, 

revistas, impressos e online, sites 

noticiosos etc., analisando textos de 

gêneros próprios desse campo (dos 

mais informativos aos mais 

argumentativos) quanto a sua 

confiabilidade, manifestando-se de 

maneira ética e respeitosa a esses 
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posicionando-se de maneira ética e 

respeitosa frente a esses textos e 

opiniões a eles relacionadas, e 

publicar notícias, notas jornalísticas, 

fotorreportagem de 

interesse geral nesses espaços do 

leitor. 

textos e opiniões a eles 

relacionadas. 

6º, 

7º 

 Leitura Relação entre textos (EF67LP03) Comparar informações 

sobre um mesmo fato divulgadas 

em diferentes veículos e mídias, 

analisando e avaliando a 

confiabilidade. 

(EF67LP03RS-1) Comparar 

informações que se referem a um 

mesmo fato ou assunto, relatado de 

formas diferentes, analisando o tipo 

de veículo ou mídia abordado e os 

efeitos de sentido produzidos pelos 

recursos linguísticos usados, assim 

como sua confiabilidade. 

6º, 

7º 

 Leitura Estratégia de leitura  

Distinção de fato e 

opinião 

(EF67LP04) Distinguir, em 

Segmentos descontínuos de 

textos, fato da opinião enunciada 

em relação a esse mesmo fato. 

(EF67LP04RS-1) Diferenciar fato de 

opinião, reconhecendo recursos 

linguísticos que possibilitem 

identificar o que é apreciação e o 

que é fato. 

6º, 

7º 

 Leitura Estratégia de leitura: 

identificação de teses e 

argumentos  

Apreciação e réplica 

(EF67LP05) Identificar e avaliar 

teses/opiniões/posicionamentos 

explícitos e argumentos em 

textos argumentativos (carta de 

leitor, comentário, artigo de opinião, 

resenha crítica etc.), manifestando 

concordância ou discordância. 

(EF67LP05RS-1) Identificar e avaliar 

teses/opiniões/ posicionamentos 

explícitos e 

argumentos (carta de leitor, 

comentário, artigo de opinião, 

resenha crítica, etc.), posicionando-

se criticamente sobre o que foi 

lido/escutado, 

manifestando sua concordância ou 

discordância. 

6º, 

7º 

 Leitura Efeitos de sentido (EF67LP06) Identificar os efeitos de 

sentido provocados pela 

(EF67LP06RS-1) Reconhecer os 

efeitos de sentido provocados por 
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seleção lexical, topicalização de 

elementos e seleção e 

hierarquização de informações, uso 

de 3ª pessoa etc. 

recursos léxicos, analisando os 

valores ideológicos que orientaram 

as escolhas lexicais e sintáticas, a 

coerência desses efeitos tanto em 

relação às intenções presumidas do 

texto quanto à finalidade do gênero 

e às características dos espaços de 

circulação do texto. 

6º, 

7º 

 Leitura Efeitos de sentido (EF67LP07) Identificar o uso de 

recursos persuasivos em textos 

argumentativos diversos (como a 

elaboração do título, escolhas 

lexicais, construções metafóricas, a 

explicitação ou a ocultação de 

fontes de informação) e perceber 

seus efeitos de sentido. 

(EF67LP07RS-1) Identificar o uso de 

recursos persuasivos em 

textos argumentativos diversos 

(como a elaboração do título, 

escolhas lexicais, construções 

metafóricas, a explicitação ou 

ocultação de fontes de informação) 

e perceber seus efeitos de sentido, 

reconhecendo a força que um 

argumento usado para sustentar 

uma opinião pode trazer ao texto. 

6º, 

7º 

 Leitura Efeitos de sentido 

Exploração da 

multissemiose 

(EF67LP08) Identificar os efeitos de 

sentido devidos à escolha de 

imagens estáticas, sequenciação ou 

sobreposição de imagens, definição 

de figura/ fundo, ângulo, 

profundidade e foco, cores/ 

tonalidades, relação com o escrito 

(relações de reiteração, 

complementação ou oposição) etc. 

em notícias, reportagens, 

fotorreportagens, foto-denúncias, 

memes, gifs, anúncios publicitários e 

propagandas publicados em 

(EF67LP08RS-1) Identificar os 

efeitos de sentido produzidos, 

considerando o texto verbal e a(s) 

foto(s) selecionada(s) para compor 

a notícia, percebendo se as  escolhas 

feitas nessa composição e as 

intenções contidas podem 

reiterar ou se contrapor ao que é 

noticiado. 
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jornais, revistas, sites na internet 

etc. 

6º, 

7º 

 Produção de 

textos 

Estratégias de produção: 

planejamento de textos 

informativos 

(EF67LP09) Planejar notícia 

impressa e para circulação em 

outras mídias (rádio ou TV/ vídeo), 

tendo em vista as condições de 

produção, do texto – objetivo, 

leitores/espectadores, veículos e 

mídia de circulação etc. –, a partir da 

escolha do fato a ser noticiado (de 

relevância para a turma, escola ou 

comunidade), do levantamento de 

dados e informações sobre 

o fato – que pode envolver 

entrevistas com envolvidos ou com 

especialistas, consultas a fontes, 

análise de documentos, cobertura de 

eventos etc.–, do registro dessas 

informações e dados, da escolha de 

fotos ou imagens a produzir ou a 

utilizar etc. e a previsão de uma 

estrutura hipertextual (no caso de 

publicação em sites ou blogs 

noticiosos). 

 

(EF67LP09RS-1) Planejar notícia 

impressa e para circulação em 

outras mídias (rádio ou TV/ vídeo), 

considerando as condições de 

produção e circulação, decisões 

quanto ao fato/assunto e seu 

recorte e os objetivos, além do uso 

de procedimentos e estratégias de 

curadoria de informação. 

6º, 

7º 

 Produção de 

textos 

Textualização, tendo em 

vista suas condições de 

produção, as 

características do gênero 

em questão, o 

estabelecimento de 

coesão, adequação à 

(EF67LP10) Produzir notícia 

impressa tendo em vista 

características do gênero – título ou 

manchete com verbo no  tempo 

presente, linha fina 

(opcional), lide, progressão dada 

pela ordem decrescente de 

(EF67LP10RS-1) Produzir notícia 

para diferentes suportes, 

considerando o modo como se 

organiza o gênero textual e os 

recursos de linguagem válidos (a 

verbal, a imagética - imagens 

estáticas e em movimento 
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norma-padrão e o uso 

adequado de ferramentas 

de edição 

importância dos fatos, uso de 3a 

pessoa, de palavras que indicam 

precisão –, e o estabelecimento 

adequado de coesão e produzir 

notícia para TV, rádio e internet, 

tendo em vista, além das 

características do gênero, os 

recursos de mídias disponíveis e o 

manejo de recursos de captação e 

edição de áudio e imagem. 

presentes em fotos, vídeos, 

infográficos, etc.), tento em vista 

a construção do texto. 

6º, 

7º 

 Produção de 

textos 

Estratégias de produção: 

planejamento de textos 

argumentativos e 

apreciativos 

(EF67LP11) Planejar resenhas, 

vlogs, vídeos e podcasts variados, 

e textos e vídeos de apresentação e 

apreciação próprios das culturas 

juvenis (algumas possibilidades: 

fanzines, fanclipes, e-zines, 

gameplay, detonado etc.), dentre 

outros, tendo em vista as condições 

de produção do texto – objetivo, 

leitores/espectadores, veículos e 

mídia de circulação etc. –, a partir da 

escolha de uma produção ou evento 

cultural para analisar – livro, filme, 

série, game, canção, videoclipe, 

fanclipe, show, saraus, slams etc. – 

da busca de informação sobre a 

produção ou evento escolhido, da 

síntese de informações sobre a 

obra/evento e do elenco/ seleção de 

aspectos, elementos ou recursos que 

possam ser destacados positiva ou 

(EF67LP11RS-1) Planejar resenhas, 

vlogs, vídeos e podcasts variados, e 

textos e vídeos de apresentação e 

apreciação próprios das culturas 

juvenis e de entretenimento, 

selecionando fato/ assunto/objeto 

cultural a ser tratado, curadoria da 

informação, elaboração de esquema 

de texto a ser produzido parte a 

parte, posicionando-se de maneira 

crítica e ética, preparando os 

argumentos e analisando os 

recursos linguísticos e semióticos 

próprios desses gêneros. 
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negativamente ou da roteirização do 

passo a passo do game para 

posterior gravação dos vídeos. 

6º, 

7º 

 Produção de 

textos 

Textualização de textos 

argumentativos e 

apreciativos 

(EF67LP12) Produzir resenhas 

críticas, vlogs, vídeos, podcasts 

variados e produções e gêneros 

próprios das culturas juvenis 

(algumas possibilidades: fanzines, 

fanclipes, e-zines, gameplay, 

detonado etc.), que apresentem/ 

descrevam e/ou avaliem produções 

culturais (livro, filme, série, game, 

canção, disco, videoclipe etc.) ou 

evento (show, sarau, slam etc.), 

tendo em vista o contexto de 

produção dado, as características do 

gênero, os recursos das mídias 

envolvidas e a textualização 

adequada dos textos e/ou 

produções. 

(EF67LP12RS-1) Produzir resenhas 

críticas, vlogs, vídeos, podcasts 

variados e produções e gêneros 

próprios das culturas juvenis, tendo 

em vista o contexto de produção 

dado, as características do gênero, 

os recursos das mídias envolvidas e 

a construção adequada dos textos, 

com tratamento ético em relação à 

informação e o posicionamento 

crítico/argumentativo. 

6º, 

7º 

 Produção de 

textos 

Produção e edição de 

textos publicitários 

(EF67LP13) Produzir, revisar e 

editar textos publicitários, 

levando em conta o contexto de 

produção dado, explorando 

recursos multissemióticos, 

relacionando elementos verbais 

e visuais, utilizando adequadamente 

estratégias 

discursivas de persuasão e/ou 

convencimento e criando título ou 

slogan que façam o leitor motivar-se 

a interagir com o 

(EF67LP13RS-1) Produzir, revisar e 

editar textos publicitários, 

considerando o contexto de 

produção e a esquematização, a 

aplicação de recursos linguísticos 

e semióticos na elaboração desses 

gêneros, analisando a relação entre 

a esfera publicitária e 

jornalística. 
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texto produzido e se sinta atraído 

pelo serviço, ideia ou produto em 

questão. 

6º, 

7º 

 Oralidade Planejamento e produção 

de 

entrevistas orais 

(EF67LP14) Definir o contexto de 

produção da entrevista (objetivos, o 

que se pretende conseguir, por que 

aquele entrevistado etc.), levantar 

informações sobre o entrevistado e 

sobre o acontecimento ou tema em 

questão, preparar o roteiro de 

perguntas e realizar entrevista 

oral com envolvidos ou especialistas 

relacionados com o 

fato noticiado ou com o tema em 

pauta, usando roteiro previamente 

elaborado e formulando outras 

perguntas a partir das respostas 

dadas e, quando for o caso, 

selecionar partes, transcrever e 

proceder a uma edição escrita de 

texto adequando-a a seu contexto 

de publicação, à construção 

composicional do gênero e 

garantindo a relevância das 

Informações mantidas e a 

continuidade temática. 

(EF67LP14RS-1) Expressar a 

oralidade, argumentação e 

escrita, compreendendo a 

complexidade do gênero discursivo 

entrevista e suas variações, 

definindo o meio de veiculação de 

acordo com o contexto e o 

resultado almejado, analisando o 

público alvo e a relevância do tema. 

6º, 

7º 

Campo De 

Atuação 

Na Vida 

Pública 

Leitura Estratégias e 

procedimentos de leitura 

em textos legais e 

normativos 

(EF67LP15) Identificar a proibição 

imposta ou o direito garantido, bem 

como as circunstâncias de sua 

aplicação, em artigos relativos a 

normas, regimentos escolares, 

regimentos e estatutos da sociedade 

(EF67LP15RS-1) Distinguir o que é 

proibição imposta do que são 

direitos garantidos e compreender 

os contextos de aplicação da norma 

de direito em textos 



 

 

 

 

 

732 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

civil, regulamentações para o 

mercado publicitário, Código de 

Defesa do Consumidor, Código 

Nacional de Trânsito, ECA, 

Constituição, dentre outros. 

jurídicos, normativos e reguladores 

elaborados para diferentes âmbitos 

da sociedade. 

6º, 

7º 

 Leitura Contexto de produção, 

circulação e recepção de 

textos e práticas 

relacionadas à defesa de 

direitos e à participação 

social 

(EF67LP16) Explorar e analisar 

espaços de reclamação de direitos e 

de envio de solicitações (tais como 

ouvidorias, SAC, canais ligados a 

órgãos públicos, 

plataformas do consumidor, 

plataformas de reclamação), bem 

como de textos pertencentes a 

gêneros que circulam nesses 

espaços, reclamação ou carta de 

reclamação, solicitação ou carta 

de solicitação, como forma de 

ampliar as possibilidades de 

produção desses textos em casos 

que remetam a reivindicações que 

envolvam a escola, a comunidade ou 

algum de seus membros como 

forma de se engajar na busca de 

solução de problemas pessoais, dos 

outros e coletivos. 

(EF67LP16RS-1) Explorar e analisar 

as características e procedimentos 

convencionados para a 

apresentação das solicitações e/ou 

reclamações de direitos, a 

participação da vida em 

comunidade, do estado ou país, 

organizando o discurso com os 

recursos adequados, com vistas a 

atingir seus objetivos. 

6º, 

7º 

 Leitura Relação entre contexto 

de produção e 

características 

Composicionais e 

estilísticas dos gêneros 

(carta de solicitação, 

(EF67LP17) Analisar, a partir do 

contexto de produção, a forma 

de organização das cartas de 

solicitação e de reclamação 

(datação, forma de início, 

apresentação contextualizada do 

pedido ou da reclamação, em 

(EF67LP17RS-1) Analisar cartas de 

solicitação e reclamação, 

considerando a forma de 

organização e seus mecanismos 

argumentativos, a ordem de 
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carta de reclamação, 

petição on-line, carta 

aberta, abaixo-assinado, 

proposta etc.) 

Apreciação e réplica 

geral, acompanhada de explicações, 

argumentos e/ou 

relatos do problema, fórmula de 

finalização mais ou menos cordata, 

dependendo do tipo de carta e 

subscrição) e algumas das marcas 

linguísticas relacionadas à 

argumentação, explicação ou 

relato de fatos, como forma de 

possibilitar a escrita fundamentada 

de cartas como essas ou de 

postagens em canais próprios de 

reclamações e solicitações em 

situações que envolvam questões 

relativas à escola, à comunidade ou 

a algum dos seus membros. 

apresentação das informações e 

ideia, coesão e coerência, bem como 

situações que envolvam 

questões relativas à escola, à 

comunidade ou a algum de seus 

membros e analisando a pertinência 

das reclamações e/ou 

solicitações. 

6º, 

7º 

 Leitura Estratégias, 

procedimentos de leitura 

em textos 

reivindicatórios ou 

propositivos  

(EF67LP18) Identificar o objeto da 

reclamação e/ou da solicitação e sua 

sustentação, explicação ou 

justificativa, de forma a poder 

analisar a pertinência da solicitação 

ou justificação. 

(EF67LP18RS-1) Identificar o objeto 

da reclamação e/ou da solicitação e 

sua sustentação, 

explicação ou justificativa, de 

forma a poder analisar a 

pertinência da solicitação ou 

justificação, considerando o 

contexto de produção: quem e 

para quem se reclama/solicita, 

quais os interesses em jogo etc. 

6º, 

7º 

Campo De 

Atuação 

Na Vida 

Pública 

Produção de 

textos 

Estratégia de produção: 

planejamento de textos 

reivindicatórios ou 

propositivos 

(EF67LP19) Realizar levantamento 

de questões, problemas que 

requeiram a denúncia de 

desrespeito a direitos, 

reivindicações, reclamações, 

solicitações que contemplem a 

(EF67LP19RS-1) Realizar 

levantamento de questões, de 

problemas que requeiram denúncia 

de desrespeito a 

direitos, reivindicações, 

reclamações, solicitações que 
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comunidade escolar ou algum 

de seus membros e examinar 

normas e legislações. 

contemplem a comunidade escolar 

ou algum de seus membros e 

examinar normas e legislações, por 

meio de textos normativos, tomada 

de notas, sínteses de leituras, 

elaboração de entrevistas, enquetes 

etc., percebendo diferentes pontos 

de vista sobre temas controversos e 

de relevância social. 

6º, 

7º 

Campo Das 

Práticas 

De Estudo 

E Pesquisa 

Leitura Curadoria de informação (EF67LP20) Realizar pesquisa, 

a partir de recortes e questões 

Definidos previamente, usando 

fontes indicadas e abertas. 

(EF67LP20RS-1) Realizar pesquisa, a 

partir de recortes e questões 

definidos previamente, usando 

fontes indicadas e abertas, 

verificando a fidedignidade das 

fontes ao buscar e/ou selecionar as 

informações que possam solucionar 

um problema proposto. 

6º, 

7º 

 Produção de 

textos 

Estratégias de escrita: 

textualização, revisão e 

edição 

(EF67LP21) Divulgar resultados 

de pesquisas por meio de 

apresentações orais, painéis, 

artigos de divulgação científica, 

verbetes de enciclopédia, podcasts 

científicos etc. 

(EF67LP21RS-1) Divulgar 

resultados de pesquisas por meio de 

apresentações orais, painéis, 

artigos de divulgação científica, 

verbetes de enciclopédia, podcasts 

científicos etc., considerando a 

natureza dos resultados, as 

intencionalidades e o público. 

6º, 

7º 

 Produção de 

textos 

Estratégias de escrita: 

textualização, revisão e 

edição 

(EF67LP22) Produzir resumos, a 

partir das notas e/ou esquemas 

feitos, com o uso adequado de 

paráfrases e citações. 

(EF67LP22RS-1) Produzir resumos, a 

partir das notas e/ou esquemas 

feitos, com o uso adequado de 

paráfrases e citações, incorporando 

ao texto as vozes dos outros, com 

vistas à outra produção ou para o 
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estudo de apropriação de conceitos 

que serão aplicados em outros 

contextos. 

6º, 

7º 

 Oralidade Conversação espontânea (EF67LP23) Respeitar os turnos 

de fala, na participação em 

conversações e em discussões ou 

atividades coletivas, na sala de aula 

e na escola e formular 

perguntas coerentes e adequadas 

em momentos oportunos em 

situações de aulas, apresentação 

oral, seminário etc. 

(EF67LP23RS-1) Respeitar os turnos 

de fala, na participação em 

conversações e em discussões ou 

atividades coletivas, relacionando a 

outras informações para que, a 

partir disso, possa elaborar 

perguntas sobre possíveis dúvidas 

ou se posicionar e argumentar, de 

forma ética, em relação ao que foi 

dito. 

6º, 

7º 

 Oralidade Procedimentos de apoio 

à compreensão 

Tomada de nota 

(EF67LP24) Tomar nota de aulas, 

apresentações orais, entrevistas 

(ao vivo, áudio, TV, vídeo), 

identificando e hierarquizando as 

Informações principais, tendo 

em vista apoiar o estudo e a 

produção de sínteses e reflexões 

pessoais ou outros objetivos 

em questão. 

(EF67LP24RS-1) Registrar aulas, 

apresentações orais, entrevistas 

(ao vivo, áudio, TV, vídeo), 

identificando informações 

relevantes e sintetizando-as de 

modo coerente, garantindo a 

possibilidade de retomada das 

ideias pelo(a) seu(sua) autor(a). 

6º, 

7º 

Campo Das 

Práticas 

De Estudo 

E Pesquisa 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

Textualização 

Progressão temática 

(EF67LP25) Reconhecer e utilizar os 

critérios de organização tópica (do 

geral para o específico, do específico 

para o geral etc.), as marcas 

linguísticas dessa organização 

(marcadores de ordenação e 

enumeração, de explicação, 

definição e exemplificação, por 

exemplo) e os mecanismos de 

paráfrase, de maneira a organizar 

(EF67LP25RS-1) Reconhecer e 

utilizar os critérios de organização 

interna dos textos, estabelecendo as 

relações adequadas entre as 

informações, identificando as 

marcas linguísticas utilizadas, 

fazendo uso dos mecanismos de 

paráfrase, de maneira coesa e 

coerente. 
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mais adequadamente a coesão e a 

progressão temática de seus 

textos. 

6º, 

7º 

 Análise 

linguística/  

semiótica 

Textualização (EF67LP26) Reconhecer a 

estrutura de hipertexto em textos de 

divulgação científica e proceder à 

remissão a conceitos e relações por 

meio de notas de rodapés ou boxes. 

(EF67LP26RS-1) Reconhecer a 

estrutura de hipertexto em textos 

de divulgação científica, assim 

como a capacidade de acessar e 

articular textos periféricos, como 

notas de rodapé e boxes com o 

texto principal, compreendendo 

que eles mantêm uma relação de 

complementaridade e/ou 

contraponto, usada na construção 

dos sentidos do texto. 

6º, 

7º 

Campo 

Artístico- 

Literário 

Leitura Relação entre textos (EF67LP27) Analisar, entre os 

textos literários e entre estes e 

outras manifestações artísticas 

(como cinema, teatro, música, artes 

visuais e midiáticas), referências 

explícitas ou implícitas a outros 

textos, quanto aos temas, 

personagens e recursos literários e 

semióticos. 

(EF67LP27RS-1) Analisar obras 

literárias entre si e com outras 

manifestações de arte, no que diz 

respeito às relações interdiscursivas 

e intertextuais (os 

diálogos) entre esses diferentes 

textos, ampliando seu repertório e 

construindo mais sentido em suas 

leituras. 

6º, 

7º 

 Leitura Estratégias de leitura 

Apreciação e réplica 

(EF67LP28) Ler, de forma 

autônoma, e compreender – 

selecionando procedimentos e 

estratégias de leitura adequados 

a diferentes objetivos e levando 

em conta características dos 

gêneros e suportes, romances 

infanto- juvenis, contos populares, 

contos de terror, lendas brasileiras, 

(EF67LP28RS-1) Ler, com 

autonomia, compreendendo e 

apreciando diferentes gêneros 

literários, considerando as suas 

marcas específicas, adquirindo 

fruição literária, por meio de 

práticas variadas, ampliando seu 

repertório cultural e consciência 

multicultural. 
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indígenas e africanas, narrativas de 

aventuras, narrativas de enigma, 

mitos, crônicas, autobiografias, 

histórias em quadrinhos, mangás, 

poemas de forma livre e fixa (como 

sonetos e cordéis), vídeo- poemas, 

poemas visuais, dentre outros, 

expressando avaliação sobre o texto 

lido e estabelecendo preferências 

por gêneros, temas, autores. 

6º, 

7º 

 Leitura Reconstrução da 

textualidade 

Efeitos de sentidos 

provocados pelos usos de 

recursos linguísticos e 

multissemióticos 

(EF67LP29) Identificar, em texto 

dramático, personagem, ato, cena, 

fala e indicações cênicas e a 

organização do texto: enredo, 

conflitos, ideias principais, pontos 

de vista, universos de referência. 

(EF67LP29RS-1) Distinguir os 

elementos constitutivos do gênero 

de texto dramático, seja em relação 

a sua forma e aos recursos usados 

nessa forma de se estruturar (as 

rubricas, a marcação das 

personagens, a divisão das cenas e 

atos etc.), seja em relação ao 

conteúdo (quem são essas 

personagens, que ideias e visões de 

mundo defendem, como se 

relacionam, que conflitos são 

gerados nessa relação etc.). 

6º, 

7º 

 Produção de 

textos 

Construção da 

textualidade 

Relação entre textos 

(EF67LP30) Criar narrativas 

ficcionais, tais como contos 

populares, contos de suspense, 

mistério, terror, humor, narrativas 

de enigma, crônicas, histórias em 

quadrinhos, dentre outros, que 

utilizem cenários e personagens 

realistas ou de fantasia, observando 

os elementos da estrutura narrativa 

(EF67LP30RS-1) Criar narrativas 

ficcionais, tais como contos 

populares, contos de suspense, 

mistério, terror, humor, narrativas 

de enigma, crônicas, histórias em 

quadrinhos, dentre outros, 

analisando os elementos da 

estrutura e os recursos usados na 
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próprios ao gênero pretendido, tais 

como enredo, personagens, tempo, 

espaço e narrador, utilizando 

tempos verbais adequados à 

narração de fatos passados, 

empregando conhecimentos sobre 

diferentes modos de se iniciar uma 

história e de inserir os discursos 

direto e indireto. 

produção de sentido nos textos 

desse gênero, planejando de acordo 

com as características do 

texto escolhido. 

6º, 

7º 

 Produção de 

textos 

Construção da 

textualidade 

Relação entre textos 

(EF67LP31) Criar poemas compostos 

por versos livres e de 

forma fixa (como quadras e 

sonetos), utilizando recursos visuais, 

semânticos e sonoros, tais como 

cadências, ritmos e rimas, e poemas 

visuais e vídeo-poemas, explorando 

as relações entre imagem e texto 

verbal, a distribuição da mancha 

gráfica 

(poema visual) e outros recursos 

visuais e sonoros. 

(EF67LP31RS-1) Criar poemas 

compostos por versos livres e de 

forma fixa, identificando e 

utilizando recursos usados na 

produção de sentidos, nos 

gêneros literários líricos. 

6º, 

7º 

Todos Os 

Campos De 

Atuação 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

Fono-ortografia (EF67LP32) Escrever palavras 

com correção ortográfica, 

obedecendo as convenções da 

língua escrita. 

(EF67LP32RS-1) Grafar palavras com 

correção ortográfica em contextos 

de produção e revisão 

de textos escritos, obedecendo às 

convenções da língua escrita. 

6º, 

7º 

 Análise 

linguística/  

semiótica 

Elementos notacionais da 

escrita 

(EF67LP33) Pontuar textos 

adequadamente. 

(EF67LP33RS-1) Empregar 

adequadamente as regras de 

pontuação de textos de qualquer 

gênero ou campo de atuação. 

6º, 

7º 

 Análise 

linguística/ 

Léxico/morfologia (EF67LP34) Formar antônimos 

com acréscimo de prefixos que 

(EF67LP34RS-1) Formar antônimos 

com acréscimo de prefixos que 
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semiótica expressam noção de negação. expressam noção de negação, 

compreendendo as relações 

semânticas que podem se 

estabelecer entre as palavras. 

6º, 

7º 

 Análise 

linguística/ 

semiótica 

Léxico/morfologia (EF67LP35) Distinguir palavras 

derivadas por acréscimo de afixos e 

palavras compostas. 

(EF67LP35RS-1) Distinguir palavras 

derivadas por acréscimo de afixos e 

palavras compostas, 

compreendendo os diferentes 

processos morfológicos e 

semânticos de formação das 

palavras e relacionando o sentido 

dos afixos na composição de 

diferentes morfemas. 

6º, 

7º 

 Análise 

linguística/ 

semiótica 

Coesão (EF67LP36) Utilizar, ao produzir 

texto, recursos de coesão referencial 

(léxica e pronominal) e sequencial e 

outros recursos 

expressivos adequados ao gênero 

textual. 

(EF67LP36RS-1) Utilizar, ao produzir 

texto, recursos de 

coesão (referencial e sequencial), 

adequando os recursos que 

pretende empregar ao gênero que 

será produzido, considerando a 

situação de comunicação e as 

intenções e/ou objetivos a serem 

alcançados. 

6º, 

7º 

 Análise 

linguística/ 

semiótica 

Sequências textuais (EF67LP37) Analisar, em diferentes 

textos, os efeitos de sentido 

decorrentes do uso de recursos 

linguístico- discursivos de 

prescrição, causalidade, sequências 

descritivas e expositivas e ordenação 

de eventos. 

(EF67LP37RS-1) Reconhecer, na 

leitura ou na produção/revisão de 

textos, a presença e/ou o emprego 

de recursos linguístico-discursivos 

de prescrição, causalidade, 

sequências descritivas e expositivas 

e ordenação de eventos. 

6º, 

7º 

 Análise 

linguística/ 

semiótica 

Figuras de linguagem (EF67LP38) Analisar os efeitos 

de sentido do uso de figuras de 

linguagem, como comparação, 

(EF67LP38RS-1) Analisar os efeitos 

de sentido do uso das figuras de 

linguagem, em gêneros e textos de 
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metáfora, metonímia, 

personificação, hipérbole, dentre 

outras. 

qualquer campo de atuação, e 

também interpretando os 

mecanismos de (re)construção do 

texto e de seus sentidos. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

Campo 

Jornalístico/ 

Midiático 

Leitura Apreciação e réplica 

Relação entre gêneros e 

mídias 

(EF69LP01) Diferenciar liberdade de 

expressão de discursos de ódio, 

posicionando-se contrariamente a 

esse tipo de discurso e vislumbrando 

possibilidades de denúncia quando 

for o caso. 

 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Leitura Apreciação e réplica 

Relação entre gêneros e 

mídias 

(EF69LP02) Analisar e comparar 

peças publicitárias variadas 

(cartazes, folhetos, outdoor, 

anúncios e propagandas em 

diferentes mídias, spots, jingle, 

vídeos etc.), de forma a perceber a 

articulação entre elas em 

campanhas, as especificidades das 

várias semioses e mídias, a 

adequação dessas peças ao público-

alvo, aos objetivos do 

anunciante e/ou da campanha e à 

construção composicional e estilo 

dos gêneros em questão, como 

forma de ampliar suas possibilidades 

de compreensão (e 

produção) de textos pertencentes a 

esses gêneros. 

(EF69LP02RS-1) Analisar e comparar 

peças publicitárias 

variadas, de forma a perceber a 

articulação entre elas em 

campanhas, as especificidades 

das várias semioses e mídias, a 

adequação dessas peças ao público-

alvo, aos objetivos do anunciante 

e/ou da campanha e à 

construção composicional e estilo 

dos gêneros em questão, 

considerando as linguagens formal 

e informal, bem como as variedades 

linguísticas, de modo a ampliar as 

possibilidades de 

compreensão (e produção) de 

textos pertencentes a esses gêneros. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Leitura Estratégia de leitura: 

apreender os sentidos 

globais do texto 

(EF69LP03) Identificar, em notícias, 

o fato central, suas principais 

circunstâncias e eventuais 

decorrências; em reportagens e 

(EF69LP03RS-1) Manusear os 

diferentes textos jornalísticos nos 

variados meios em que são 

vinculados para, por meio de 



 

 

 

 

 

741 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

fotorreportagens, o fato ou a 

temática retratada e a perspectiva 

de abordagem; em entrevistas, os 

principais temas/ subtemas 

abordados, explicações dadas ou 

teses defendidas em relação a esses 

subtemas; em tirinhas, memes, 

charge, a crítica, ironia ou humor 

presente. 

leituras e análises, identificar os 

temas globais do texto. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP04) Identificar e analisar os 

efeitos de sentido que fortalecem a 

persuasão nos textos publicitários, 

relacionando as estratégias de 

persuasão e apelo ao consumo com 

os recursos linguístico- discursivos 

utilizados, como imagens, tempo 

verbal, jogos de palavras, figuras de 

linguagem etc., com vistas a 

fomentar práticas de consumo 

conscientes. 

(EF69LP04RS-1) Reconhecer o efeito 

de sentido e o poder de persuasão 

sobre o leitor de acordo 

com a linguagem utilizada, seja ela 

verbal ou não verbal. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP05) Inferir e justificar, em 

textos multissemióticos –tirinhas, 

charges, memes, gifs etc. –, o efeito 

de humor, ironia e/ou crítica pelo 

uso ambíguo de palavras, 

expressões ou Imagens ambíguas, 

de clichês, de recursos iconográficos, 

de pontuação etc. 

 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Produção de 

textos 

Relação do texto com o 

contexto de produção e 

experimentação 

de papéis sociais 

(EF69LP06) Produzir e publicar 

notícias, foto denúncias, 

fotorreportagens, reportagens, 

reportagens multimidiáticas, 

(EF69LP06RS-1) Analisar, planejar e 

produzir textos jornalísticos 

considerando os diferentes 

suportes, objetivos, público- alvo e 
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infográficos, podcasts noticiosos, 

entrevistas, cartas de leitor, 

comentários, artigos de opinião 

de interesse local ou global, textos 

de apresentação e apreciação de 

produção cultural – resenhas e 

outros próprios das formas de 

expressão das culturas juvenis, 

tais como vlogs e podcasts culturais, 

gameplay, detonado etc.– e cartazes, 

anúncios, 

propagandas, spots, jingles de 

campanhas sociais, dentre outros em 

várias mídias, vivenciando de 

forma significativa o papel de 

repórter, de comentador, de 

analista, de crítico, de editor ou 

articulista, de booktuber, de 

vlogger (vlogueiro) etc., como 

forma de compreender as 

condições de produção que 

envolvem a circulação desses 

textos e poder participar e 

vislumbrar possibilidades de 

participação nas práticas de 

linguagem do campo jornalístico 

e do campo midiático de forma 

ética e responsável, levando-se em 

consideração o contexto da Web 2.0, 

que amplia a possibilidade de 

circulação desses textos e “funde” os 

papéis de leitor e autor, de 

circulação, tendo em vista o público 

leitor. 
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consumidor e produtor. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Produção de 

textos 

Textualização (EF69LP07) Produzir textos em 

diferentes gêneros, considerando 

sua adequação ao contexto 

produção e circulação – os 

enunciadores envolvidos, os 

objetivos, o gênero, o suporte, 

a circulação -, ao modo (escrito ou 

oral; imagem estática ou em 

movimento etc.), à variedade 

linguística e/ou semiótica 

apropriada a esse contexto, à 

construção da textualidade 

relacionada às propriedades 

textuais e do gênero, utilizando 

estratégias de planejamento, 

elaboração, revisão, edição, 

reescrita/redesign e avaliação de 

textos, para, com a ajuda do 

professor e a colaboração dos 

colegas, corrigir e aprimorar as 

produções realizadas, fazendo 

cortes, acréscimos, reformulações, 

correções de concordância, 

ortografia, pontuação em textos e 

editando imagens, arquivos sonoros, 

fazendo cortes, acréscimos, ajustes, 

acrescentando/alterando efeitos, 

ordenamentos etc. 

(EF69LP07RS-1) Produzir textos de 

diferentes gêneros, observando os 

aspectos lexicais, sua adequação ao 

contexto, produção e circulação, ao 

modo, à variedade 

linguística e/ou semiótica 

apropriada a esse contexto, à 

construção da textualidade 

relacionada às propriedades 

textuais e do gênero, utilizando 

estratégias de planejamento, 

elaboração, revisão, edição, 

reescrita/redesign e avaliação de 

textos, para corrigir e aprimorar as 

produções realizadas, fazendo 

alterações necessárias e utilizando a 

linguagem adequada em cada 

situação. 

(EF69LP07RS-2) Escrever e 

reescrever textos relativos à cultura 

gaúcha, considerando 

aspectos e variações 

linguísticas regionais. 

6º, 

7º, 

 Produção de 

textos 

Revisão/edição de texto 

informativo e opinativo 

(EF69LP08) Revisar/editar o 

texto produzido – notícia, 

reportagem, resenha, artigo de 
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8º, 

9º 

opinião, dentre outros –, tendo em 

vista sua adequação ao contexto de 

produção, a mídia em questão, 

características do gênero, aspectos 

relativos à textualidade, a relação 

entre as diferentes semioses, a 

formatação e uso adequado das 

ferramentas de edição (de texto, 

foto, áudio e vídeo, dependendo do 

caso) e adequação à norma culta. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Produção de 

textos 

Planejamento de textos 

de peças publicitárias de 

campanhas sociais 

(EF69LP09) Planejar uma campanha 

publicitária sobre 

questões/problemas, temas, causas 

significativas para a escola e/ou 

comunidade, a partir de um 

levantamento de material sobre o 

tema ou evento, da definição do 

público-alvo, do texto ou peça a ser 

produzido – cartaz, banner, folheto, 

panfleto, anúncio impresso e para 

internet, spot, propaganda de rádio, 

TV etc. –, da ferramenta de edição 

de texto, áudio ou vídeo que será 

utilizada, do recorte e enfoque a ser 

dado, das estratégias de persuasão 

que serão utilizadas etc. 

(EF69LP09RS-1) Planejar e produzir 

textos publicitários de maneira 

clara, abordando temas de 

campanhas sociais de sua realidade. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Oralidade 

*Considerar todas 

as habilidades 

dos eixos leitura 

e 

Produção de textos 

jornalísticos orais 

(EF69LP10) Produzir notícias 

para rádios, TV ou vídeos, podcasts 

noticiosos e de opinião, entrevistas, 

comentários, vlogs, 

jornais radiofônicos e televisivos, 

dentre outros possíveis, relativos 

(EF69LP10RS-1) Produzir notícias 

nos variados meios de comunicação 

relativos a fato e 

temas de interesse pessoal, local ou 

global e textos orais de apreciação e 
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produção que se 

referem a textos 

ou produções 

orais, em áudio 

ou vídeo  

a fato e temas de interesse pessoal, 

local ou global e textos orais de 

apreciação e opinião – podcasts e 

vlogs noticiosos, 

culturais e de opinião, orientando-se 

por roteiro ou texto, considerando o 

contexto de produção e 

demonstrando domínio dos gêneros. 

opinião, considerando o contexto 

de 

produção e os recursos das 

diferentes linguagens e 

demonstrando domínio dos 

gêneros, tendo em vista a 

textualização. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Oralidade 

*Considerar todas 

as habilidades 

dos eixos leitura 

e 

produção que 

se referem a 

textos ou 

produções orais, 

em áudio ou 

vídeo 

Produção de textos 

jornalísticos orais 

(EF69LP11) Identificar e analisar 

posicionamentos defendidos e 

refutados na escuta de interações 

polêmicas em entrevistas, discussões 

e debates (televisivo, em sala de 

aula, em redes sociais etc.), entre 

outros, e se posicionar frente a eles. 

(EF69LP11RS-1) Identificar e 

analisar posicionamentos 

defendidos e refutados na escuta 

de interações polêmicas em 

entrevistas, discussões e debates, 

entre outros, posicionando-se e 

expressando sua opinião de maneira 

clara e objetiva. 

(EF69LP11RS-2) Valorizar a 

expressão do outro, apreciando 

opiniões de diferentes fatos e 

temas. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Oralidade 

*Considerar todas 

as habilidades 

dos eixos leitura 

e 

produção que se 

referem a textos 

ou produções 

orais, em áudio 

ou vídeo 

Planejamento e produção 

de textos jornalísticos 

orais 

(EF69LP12) Desenvolver 

estratégias de planejamento, 

elaboração, revisão, edição, 

reescrita/ redesign (esses três 

últimos quando não for situação ao 

vivo) e avaliação de textos 

orais, áudio e/ou vídeo, 

considerando sua adequação aos 

contextos em que foram produzidos, 

à forma composicional e estilo de 

gêneros, a clareza, progressão 

temática e variedade 

(EF69LP12RS-1) Desenvolver 

estratégias de planejamento, 

elaboração, revisão, edição, 

reescrita/ redesign e avaliação de 

textos orais, áudio e/ou vídeo, 

considerando sua adequação aos 

contextos em que foram 

produzidos, à forma composicional 

e estilo de gêneros, 

a clareza, a progressão temática 

e a variedade linguística 

empregada, os elementos 



 

 

 

 

 

746 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

linguística empregada, os elementos 

relacionados à fala, 

tais como modulação de voz, 

entonação, ritmo, altura e 

intensidade, respiração etc., os 

elementos cinésicos, tais como 

postura corporal, movimentos e 

gestualidade significativa, expressão 

facial, contato de olho 

com plateia etc. 

relacionados à fala e os elementos 

cinésicos, de modo a perceber os 

diferentes processos no 

desenvolvimento da oralidade em 

diferentes gêneros. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Oralidade Participação em 

discussões orais de temas 

controversos de 

interesse da turma e/ou 

de relevância social 

(EF69LP13) Engajar-se e contribuir 

com a busca de conclusões comuns 

relativas a problemas, temas ou 

questões polêmicas de Interesse da 

turma e/ou de relevância social. 

 

(EF69LP13RS-1) Engajar-se e 

contribuir com a busca de 

conclusões comuns relativas a 

problemas, temas ou questões 

polêmicas de interesse da turma 

e/ou de relevância social para 

compreendê-los e tomar uma 

posição em discussões a respeito. 

(EF69LP13RS-2) Ouvir as diferentes 

opiniões e compreender a 

importância do ato de ouvir e 

respeitar diferentes pontos de vista. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Oralidade Participação em 

discussões orais de temas 

controversos de interesse 

da turma e/ou de 

relevância social 

(EF69LP14) Formular perguntas e 

decompor, com a ajuda dos colegas 

e dos professores, tema/ questão 

polêmica, explicações e ou 

argumentos relativos ao objeto de 

discussão para análise mais 

minuciosa e buscar em fontes 

diversas informações ou dados que 

permitam analisar partes da questão 

e compartilhá-los com a turma. 

(EF69LP14RS-1) Formular 

perguntas, expressando-se com 

clareza e coerência, e decompor, 

com a ajuda dos colegas e dos 

professores, tema/questão 

polêmica, explicações e ou 

argumentos relativos ao objeto de 

discussão para análise mais 
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minuciosa e buscar em fontes 

diversas informações ou dados que 

permitam analisar partes da 

questão. 

(EF69LP14RS-2) Pesquisar, refletir e 

elaborar pontos de vista sobre os 

conteúdos. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Oralidade Participação em 

discussões orais de temas 

controversos de interesse 

da turma e/ou de 

relevância social 

(EF69LP15) Apresentar argumentos 

e contra-argumentos coerentes, 

respeitando os turnos de fala, na 

participação em discussões sobre 

temas controversos e/ou polêmicos. 

(EF69LP15RS-1) Articular 

argumentos e contra-argumentos 

coerentes, respeitando os turnos de 

fala, na participação em 

discussões sobre temas 

controversos e/ou polêmicos, 

posicionando-se criticamente. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Análise 

linguística/ 

semiótica 

Construção 

composicional 

(EF69LP16) Analisar e utilizar as 

formas de composição dos gêneros 

jornalísticos da ordem do relatar, 

tais como notícias (pirâmide 

invertida no impresso X blocos 

noticiosos hipertextuais e 

hipermidiáticos no digital, que 

também pode contar com 

imagens de vários tipos, vídeos, 

gravações de áudio etc.), da 

ordem do argumentar, tais como 

artigos de opinião e editorial 

(contextualização, defesa de 

tese/opinião e uso de argumentos) e 

das entrevistas: apresentação e 

contextualização do entrevistado e 

do tema, estrutura pergunta e 

resposta etc. 

(EF69LP16RS-1) Analisar e utilizar as 

formas de composição dos 

gêneros jornalísticos da ordem do 

relatar, tais como notícias, da 

ordem do argumentar, tais como 

artigos de opinião e editorial e das 

entrevistas: apresentação e 

contextualização do entrevistado e 

do tema, estrutura pergunta e 

resposta, etc., para compreender a 

forma de composição desses 

gêneros. 
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6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Análise 

linguística/ 

semiótica 

Estilo (EF69LP17) Perceber e analisar os 

recursos estilísticos e semióticos dos 

gêneros jornalísticos e 

publicitários, os aspectos relativos 

ao tratamento da informação em 

notícias, como a ordenação dos 

eventos, as escolhas lexicais, o efeito 

de imparcialidade do relato, a 

morfologia do verbo, em textos 

noticiosos e argumentativos, 

reconhecendo marcas de pessoa, 

número, tempo, modo, a 

distribuição dos verbos nos gêneros 

textuais (por exemplo, as 

formas de pretérito em relatos; as 

formas de presente e futuro em 

gêneros argumentativos; as formas 

de imperativo em gêneros 

publicitários), o uso de recursos 

persuasivos em textos 

argumentativos diversos (como a 

elaboração do título, escolhas 

lexicais, construções metafóricas, a 

explicitação ou a ocultação de 

fontes de informação) e as 

estratégias de persuasão e apelo ao 

consumo com os recursos 

linguístico- discursivos utilizados 

(tempo verbal, jogos de palavras, 

metáforas, imagens). 

(EF69LP17RS-1)Reconhecer e 

analisar os recursos estilísticos e 

semióticos dos gêneros jornalísticos 

e publicitários, os 

aspectos relativos ao tratamento da 

informação em notícias, como a 

ordenação dos eventos, as 

escolhas lexicais, o efeito de 

imparcialidade do relato, a 

morfologia do verbo, em textos 

noticiosos e argumentativos, 

reconhecendo marcas de pessoa, 

número, tempo, modo, a 

distribuição dos verbos nos 

gêneros textuais, o uso de recursos 

persuasivos em textos 

argumentativos diversos e as 

estratégias de persuasão e apelo 

ao consumo com os recursos 

linguístico- discursivos utilizados, 

de modo que possa identificar 

Intencionalidades variadas 

presentes em textos desses 

gêneros. 

6º, 

7º, 

 Análise 

linguística/ 

Estilo (EF69LP18) Utilizar, na escrita/ 

reescrita de textos argumentativos, 

(EF69LP18RS-1) Utilizar, na escrita/ 

reescrita de textos argumentativos, 
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8º, 

9º 

semiótica recursos linguísticos que marquem 

as relações de sentido entre 

parágrafos e enunciados do texto e 

operadores de conexão adequados 

aos tipos de argumento e à forma de 

composição de textos 

argumentativos, de maneira a 

garantir a coesão, a coerência e a 

progressão temática nesses textos 

(“primeiramente, mas, no entanto, 

em primeiro/segundo/ terceiro 

lugar, finalmente, em conclusão” 

etc.). 

de maneira a garantir a progressão 

e a unidade temática, recursos 

linguísticos que marquem as 

relações de sentido 

entre parágrafos e enunciados do 

texto e operadores de conexão 

adequados aos tipos de argumento 

e à forma de composição de textos 

argumentativos. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Análise 

linguística/ 

semiótica 

Efeito de sentido (EF69LP19) Analisar, em gêneros 

orais que envolvam argumentação, 

os efeitos de sentido de elementos 

típicos da modalidade falada, como 

a pausa, a entonação, o ritmo, a 

gestualidade e expressão facial, 

as hesitações etc. 

(EF69LP19RS-1) Analisar, em 

gêneros orais que envolvam 

argumentação, os efeitos de sentido 

de elementos típicos da 

modalidade falada, como a pausa, a 

entonação, o ritmo, a gestualidade 

e expressão facial, as 

hesitações, etc., percebendo as 

implicações que produzem em 

diferentes situações de 

comunicação. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

Campo De 

Atuação 

Na Vida 

Pública 

Leitura Reconstrução das 

condições de produção e 

circulação e adequação 

do texto à construção 

composicional e ao estilo 

de gênero (Lei, código, 

estatuto, código, 

regimento etc.) 

(EF69LP20) Identificar, tendo em 

vista o contexto de produção, a 

forma de organização dos textos 

normativos e legais, a lógica de 

hierarquização de seus itens e 

subitens e suas partes: parte inicial 

(título – nome e data – e ementa), 

blocos de artigos (parte, livro, 

(EF69LP20RS-1) Identificar, tendo 

em vista o contexto de produção, a 

forma de organização dos textos 

normativos e legais, a lógica de 

hierarquização de seus itens e 

subitens e suas partes. 

(EF69LP20RS-2) Analisar os efeitos 

de sentido causados pelo uso de 
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capítulo, seção, subseção), artigos 

(caput e parágrafos e incisos) e parte 

final (disposições pertinentes à sua 

implementação) e analisar efeitos de 

sentido causados pelo uso de 

vocabulário técnico, pelo uso do 

imperativo, de palavras e 

expressões que indicam 

circunstâncias, como advérbios e 

locuções adverbiais, de palavras que 

indicam generalidade, como alguns 

pronomes indefinidos, de forma a 

poder compreender o caráter 

imperativo, coercitivo e 

generalista das leis e de outras 

formas de regulamentação. 

vocabulário técnico, pelo uso do 

imperativo, de palavras e 

expressões que indicam 

circunstâncias, de palavras que 

Indicam generalidade, de forma a 

poder compreender o caráter 

imperativo, coercitivo e generalista 

das leis e de outras formas de 

regulamentação. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Leitura Apreciação e réplica (EF69LP21) Posicionar-se em 

relação a conteúdos veiculados em 

práticas não institucionalizadas de 

participação social, sobretudo 

àquelas vinculadas a manifestações 

artísticas, produções culturais, 

intervenções urbanas e práticas 

próprias das culturas juvenis que 

pretendam denunciar, expor uma 

problemática ou “convocar” para 

uma reflexão/ ação, relacionando 

esse texto/ produção com seu 

contexto de produção e 

relacionando as partes e semioses 

presentes para a construção de 

sentidos. 

(EF69LP21RS-1) Posicionar-se em 

relação a conteúdos veiculados em 

práticas não institucionalizadas de 

participação social, sobretudo 

àquelas vinculadas a manifestações 

artísticas, produções culturais, 

Intervenções urbanas e práticas 

próprias das culturas juvenis e das 

regiões onde estão inseridos. 

(EF69LP21RS-2) Emitir parecer e 

apreciação de produções culturais 

com criticidade e respeito à 

argumentação e à contra- 

argumentação, posicionando-se 

frente aos fatos discutidos. 
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6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Produção de 

textos 

Textualização, revisão e 

edição 

(EF69LP22) Produzir, revisar e 

editar textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre problemas que 

afetam a vida escolar ou da 

comunidade, justificando pontos de 

vista, reivindicações e detalhando 

propostas (justificativa, objetivos, 

ações previstas etc.), levando em 

conta seu contexto de produção e as 

características dos gêneros em 

questão. 

(EF69LP22RS-1) Produzir, revisar e 

editar textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre problemas que 

afetam a vida escolar ou da 

comunidade, levando em conta 

seu contexto de produção e as 

características dos gêneros em 

questão, detalhando propostas que 

melhorem a vida da comunidade 

onde estão inseridos. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Produção de 

textos 

Textualização, revisão e 

edição 

(EF69LP23) Contribuir com a 

escrita de textos normativos, 

quando houver esse tipo de 

demanda na escola – regimentos e 

estatutos de organizações da 

sociedade civil do âmbito da 

atuação das crianças e jovens 

(grêmio livre, clubes de leitura, 

associações culturais etc.) – e de 

regras e regulamentos nos vários 

âmbitos da escola- campeonatos, 

festivais, regras de convivência etc., 

levando em conta o contexto de 

produção e as características dos 

gêneros em questão. 

(EF69LP23RS-1) Contribuir com a 

escrita de textos normativos, 

quando houver esse tipo de 

demanda na escola, e de regras e 

regulamentos nos vários âmbitos da 

escola, levando em conta o 

contexto de produção e as 

características dos gêneros em 

questão, evidenciando a 

participação que envolve direitos e 

responsabilidades. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Oralidade Discussão oral (EF69LP24) Discutir casos, reais ou 

simulações, submetidos a juízo, que 

envolvam (supostos) desrespeitos a 

artigos, do ECA, do 
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Código de Defesa do Consumidor, 

do Código Nacional de Trânsito, de 

regulamentações do mercado 

publicitário etc., como forma de 

criar familiaridade com textos legais 

– seu vocabulário, formas de 

organização, marcas de estilo 

etc. -, de maneira a facilitar a 

compreensão de leis, fortalecer a 

defesa de direitos, fomentar a 

escrita de textos normativos (se e 

quando isso for necessário) e 

possibilitar a compreensão do 

caráter interpretativo das leis e as 

várias perspectivas que podem estar 

em jogo. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Oralidade Discussão oral (EF69LP25) Posicionar-se de 

forma consistente e sustentada em 

uma discussão, assembleia, reuniões 

de colegiados da escola, de 

agremiações e outras situações de 

apresentação de propostas e defesas 

de opiniões, respeitando as opiniões 

contrárias e propostas alternativas e 

fundamentando 

seus posicionamentos, no tempo de 

fala previsto, valendo- se de sínteses 

e propostas claras e 

justificadas. 

(EF69LP25RS-1) Participar de 

momentos de debate, refletindo 

temas atuais, sociais, analisando 

fatos, acontecimentos, textos, 

notícias e informações, 

compreendendo-os para posicionar-

se perante as questões 

sociais de maneira respeitosa. 

6º, 

7º, 

 Oralidade Registro (EF69LP26) Tomar nota em 

discussões, debates, palestras, 

apresentação de propostas, 

(EF69LP26RS-1) Tomar nota em 

discussões, debates, palestras, 
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8º, 

9º 

reuniões, como forma de 

documentar o evento e apoiar a 

própria fala (que pode se dar no 

momento do evento ou 

posteriormente, quando, por 

exemplo, for necessária a 

retomada dos assuntos tratados 

em outros contextos públicos, 

como diante dos representados). 

apresentação de propostas, 

reuniões, como forma de 

documentar o evento, resgatar as 

proposições e apoiar a própria fala 

(quando houver). 

(EF69LP26RS-2) Registrar as 

diversas opiniões relatadas pelos 

colegas e fazer apreciação dos 

casos, bem como sugerir pontos a 

serem melhorados. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Análise 

linguística/ 

semiótica 

Análise de textos legais/ 

normativos, propositivos 

e reivindicatórios 

(EF69LP27) Analisar a forma 

composicional de textos 

pertencentes a gêneros 

normativos/jurídicos e a gêneros da 

esfera política, tais como propostas, 

programas políticos 

(posicionamento quanto a 

diferentes ações a serem propostas, 

objetivos, ações 

previstas etc.), propaganda 

política (propostas e sua 

sustentação, posicionamento 

quanto a temas em discussão) e 

textos reivindicatórios: cartas de 

reclamação, petição (proposta, 

suas justificativas e ações a serem 

adotadas) e suas marcas 

linguísticas, de forma a incrementar 

a compreensão de textos 

pertencentes a esses gêneros e a 

possibilitar a produção de textos 

mais adequados e/ou 

(EF69LP27RS-1) Analisar a forma 

composicional de textos 

pertencentes a gêneros normativos 

e jurídicos e a gêneros 

da esfera política e suas marcas 

linguísticas, de forma a incrementar 

a compreensão de 

textos pertencentes a esses gêneros 

e a possibilitar a produção de textos 

mais adequados e/ou 

fundamentados quando isso for 

requerido, tendo em vista os 

objetivos pretendidos. 



 

 

 

 

 

754 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

fundamentados quando isso for 

requerido. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Análise 

linguística/ 

semiótica 

Modalização (EF69LP28) Observar os 

mecanismos de modalização 

adequados aos textos jurídicos, as 

modalidades deônticas, que se 

referem ao eixo da conduta 

(obrigatoriedade/permissibilidade) 

como, por exemplo: Proibição: “Não 

se deve fumar em recintos 

fechados.”; Obrigatoriedade: “A vida 

tem que valer a pena.”; 

Possibilidade: “É permitido a 

entrada de menores acompanhados 

de adultos 

responsáveis”, e os mecanismos de 

modalização adequados aos 

textos políticos e propositivos, as 

modalidades apreciativas, em 

que o locutor exprime um juízo 

de valor (positivo ou negativo) 

acerca do que enuncia. Por 

exemplo: “Que belo discurso!”; 

“Discordo das escolhas de Antônio.”; 

“Felizmente, o buraco ainda não 

causou acidentes mais graves.”. 

(EF69LP28RS-1) Observar os 

mecanismos de modalização 

adequados aos textos jurídicos, as 

modalidades deônticas, que se 

referem ao eixo da conduta e os 

mecanismos de modalização 

adequados aos textos políticos e 

propositivos, as modalidades 

apreciativas, em que o locutor 

exprime um juízo de valor acerca do 

que enuncia. 

(EF69LP28RS-2) Reconhecer os 

recursos linguísticos empregados, 

compreendendo os efeitos de 

sentido produzidos e analisar a 

coerência desses efeitos tanto com 

as intenções de significação 

pretendidas quanto com a 

especificidade do gênero, 

considerando o campo de atuação, 

a finalidade e o espaço circulação. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Leitura Reconstrução das 

condições de produção e 

recepção dos textos e 

adequação do texto à 

(EF69LP29) Refletir sobre a relação 

entre os contextos de 

produção dos gêneros de 

divulgação científica – texto 

didático, artigo de divulgação 

(EF69LP29RS-1) Refletir sobre a 

relação entre os contextos de 

produção dos gêneros de 

divulgação científica e os aspectos 

relativos à construção 
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construção 

composicional e ao estilo 

de gênero 

científica, reportagem de 

divulgação científica, verbete 

de enciclopédia (impressa e 

digital), esquema, infográfico 

(estático e animado), relatório, 

relato multimidiático de campo, 

podcasts e vídeos variados de 

divulgação científica etc. – e os 

aspectos relativos à construção 

composicional e às marcas 

linguísticas características desses 

gêneros, de forma a ampliar suas 

possibilidades de compreensão (e 

produção) de textos pertencentes a 

esses gêneros. 

composicional e às marcas 

linguísticas características desses 

gêneros, de forma a ampliar as 

possibilidades de compreensão (e 

produção) de textos pertencentes a 

esses gêneros. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Leitura Relação entre textos (EF69LP30) Comparar, com a 

ajuda do professor, conteúdos, 

dados e informações de diferentes 

fontes, levando em conta seus 

contextos de produção e referências, 

identificando coincidências, 

complementaridades e contradições, 

de forma a poder 

Identificar erros/imprecisões 

conceituais, compreender e 

posicionar-se criticamente sobre os 

conteúdos e informações em 

questão. 

(EF69LP30RS-1) Comparar 

conteúdos, dados e informações de 

diferentes fontes, levando em conta 

seus contextos de produção e 

referências, identificando 

coincidências, complementaridades 

e  contradições, de forma a poder 

Identificar erros/imprecisões 

conceituais, compreender e 

posicionar-se criticamente sobre 

os conteúdos e informações em 

questão. 

(EF69LP30RS-2) Desenvolver 

estratégias e ferramentas de 

curadoria: busca e seleção de fontes 

confiáveis, usos de 
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recursos de apoio à compreensão e 

à análise das informações e 

generalizações. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Leitura Apreciação e réplica (EF69LP31) Utilizar pistas 

linguísticas – tais como “em 

primeiro/segundo/terceiro lugar”, 

“por outro lado”, “dito de outro 

modo”, isto é”, “por exemplo” – 

para compreender a hierarquização 

das proposições, sintetizando o 

conteúdo dos textos. 

(EF69LP31RS-1) Utilizar pistas 

linguísticas inerentes aos textos 

para compreender a hierarquização 

das proposições, 

sintetizando o conteúdo dos textos 

e favorecendo a percepção das 

informações, bem como a 

identificação das ideias centrais e 

periféricas. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Leitura Estratégias e 

procedimentos de leitura  

Relação do verbal com 

outras semioses 

Procedimentos e gêneros 

de apoio à compreensão 

 

(EF69LP32) Selecionar 

informações e dados relevantes 

de fontes diversas (impressas, 

digitais, orais etc.), avaliando a 

qualidade e a utilidade dessas 

fontes, e organizar, 

esquematicamente, com ajuda do 

professor, as informações 

necessárias (sem excedê-las) com 

ou sem apoio de ferramentas 

digitais, em quadros, tabelas ou 

gráficos. 

(EF69LP32RS-1) Selecionar 

informações e dados relevantes de 

fontes diversas, avaliando a 

qualidade e a utilidade dessas 

fontes e organizar, 

esquematicamente, as informações 

necessárias, com ou 

sem apoio de ferramentas digitais, 

em quadros, tabelas ou gráficos. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Leitura Estratégias e 

procedimentos de leitura  

Relação do verbal com 

outras semioses  

Procedimentos e gêneros 

de apoio à compreensão  

(EF69LP33) Articular o verbal 

com os esquemas, infográficos, 

imagens variadas etc. Na 

(re)construção dos sentidos dos 

textos de divulgação científica e 

retextualizar do discursivo para o 

Esquemático infográfico, esquema, 

tabela, gráfico, ilustração etc. e, ao 

(EF69LP33RS-1) Articular o verbal 

com os esquemas, infográficos, 

imagens variadas etc. Na 

(re)construção dos sentidos dos 

textos de divulgação científica e 

retextualizar do discursivo para o 

esquemático e, ao contrário, 

transformar o esquematizado em 
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contrário, transformar o conteúdo 

das tabelas, esquemas, infográficos, 

ilustrações etc. em texto discursivo, 

como forma de 

ampliar as possibilidades de 

compreensão desses textos e 

analisar as características das 

multissemioses e dos gêneros em 

questão. 

texto discursivo, como forma de 

ampliar as possibilidades de 

compreensão desses textos e 

analisar as características das 

multissemioses e dos gêneros em 

questão, identificando a relação de 

sentido que estabelecem entre as 

partes, apropriando-se de 

diferentes formas de dizer, 

recorrendo a diferentes linguagens. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Leitura Estratégias e 

procedimentos de leitura  

Relação do verbal com 

outras semioses 

Procedimentos e gêneros 

de apoio à compreensão 

(EF69LP34) Grifar as partes 

essenciais do texto, tendo em vista 

os objetivos de leitura, produzir 

marginalias (ou tomar notas em 

outro suporte), sínteses 

organizadas em itens, quadro 

sinóptico, quadro comparativo, 

esquema, resumo ou resenha do 

texto lido (com ou sem 

comentário/análise), mapa 

conceitual, dependendo do que for 

mais adequado, como forma de 

possibilitar uma maior compreensão 

do texto, a 

sistematização de conteúdos e 

informações e um posicionamento 

frente aos texto, se esse for o caso. 

(EF69LP34RS-1) Grifar as partes 

essenciais do texto, tendo em vista 

os objetivos de leitura, produzir 

notas, sínteses organizadas em 

itens, quadro sinóptico, quadro 

comparativo, esquema, resumo 

ou resenha do texto lido, mapa 

conceitual, dependendo do que 

for mais adequado, como forma de 

possibilitar uma maior compreensão 

do texto, a 

sistematização de conteúdos e 

informações e um posicionamento 

frente aos textos, se esse for o caso, 

apropriando-se de uso de 

estratégias e procedimentos 

envolvidos na leitura para estudo. 

 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Produção de 

textos 

Consideração das 

condições de produção de 

textos de divulgação 

científica 

(EF69LP35) Planejar textos de 

divulgação científica, a partir da 

elaboração de esquema que 

considere as pesquisas feitas 

(EF69LP35RS-1) Planejar textos de 

divulgação científica, a partir da 

elaboração de esquema que 

considere as pesquisas feitas 
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Estratégias de escrita anteriormente, de notas e sínteses 

de leituras ou de registros de 

experimentos ou de estudo de 

campo, produzir, revisar e editar 

textos voltados para a divulgação do 

conhecimento e de dados e 

resultados de pesquisas, tais como 

artigo de divulgação científica, 

artigo de opinião, reportagem 

científica, verbete de enciclopédia, 

verbete de enciclopédia digital 

colaborativa , infográfico, relatório, 

relato de experimento científico, 

relato (multimidiático) de campo, 

tendo em vista seus contextos de 

produção, que podem envolver a 

disponibilização de informações e 

conhecimentos em circulação em um 

formato mais acessível para um 

público específico ou a divulgação 

de conhecimentos advindos de 

pesquisas bibliográficas, 

experimentos científicos e estudos 

de campo realizados. 

anteriormente, de notas e sínteses 

de leituras ou de registros de 

experimentos ou de estudo de 

campo.  

(EF69LP35RS-2) Produzir, revisar e 

editar textos voltados para a 

divulgação do conhecimento e de 

dados e resultados de pesquisas, 

tendo em vista seus contextos de 

produção, que podem envolver a 

disponibilização de informações e 

conhecimentos em circulação ou a 

divulgação de conhecimentos 

advindos de pesquisas 

bibliográficas, experimentos 

científicos e estudos de campo 

realizados. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Produção de 

textos 

Estratégias de escrita: 

textualização, revisão e 

edição 

(EF69LP36) Produzir, revisar e 

editar textos voltados para a 

divulgação do conhecimento e de 

dados e resultados de pesquisas, tais 

como artigos de divulgação 

científica, verbete de enciclopédia, 

infográfico, Infográfico animado, 

(EF69LP36RS-1) Produzir, revisar e 

editar textos voltados para a 

divulgação do conhecimento e de 

dados e resultados de pesquisas, 

tendo em vista o contexto de 

produção e as regularidades dos 

gêneros em termos de suas 

construções composicionais e 
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podcast ou vlog científico, relato de 

experimento, relatório, relatório 

multimidiático de campo, dentre 

outros, considerando o contexto de 

produção e as regularidades dos 

gêneros em termos de suas 

construções composicionais e 

estilos. 

estilos. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Produção de 

textos 

Estratégias de produção (EF69LP37) Produzir roteiros para 

elaboração de vídeos de diferentes 

tipos (vlog científico, vídeo-minuto, 

programa de rádio, podcasts) para 

divulgação de conhecimentos 

científicos e resultados de pesquisa, 

tendo em vista seu contexto de 

produção, os elementos e a 

construção composicional dos 

roteiros. 

(EF69LP37RS-1) Produzir roteiros 

para elaboração de vídeos de 

diferentes tipos (vlog científico, 

vídeo-minuto, programa de rádio, 

podcasts) para divulgação de 

conhecimentos científicos e 

resultados de pesquisa, tendo em 

vista seu contexto de produção, os 

elementos e a construção 

composicional dos roteiros, com 

planejamento prévio de um 

processo que envolve diferentes 

etapas. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Oralidade Estratégias de produção: 

planejamento e produção 

de apresentações orais 

(EF69LP38) Organizar os dados e 

informações pesquisados em painéis 

ou slides de apresentação, levando 

em conta o contexto de produção, o 

tempo disponível, as características 

do gênero apresentação oral, a 

multissemiose, as mídias e 

tecnologias que serão utilizadas, 

ensaiar a apresentação, 

considerando também elementos 

paralinguísticos e cinésicos e 

(EF69LP38RS-1) Organizar os dados 

e informações pesquisados em 

painéis ou slides de apresentação, 

levando em conta o 

contexto de produção, o tempo 

disponível, as características do 

gênero apresentação oral, a 

multissemiose, as mídias e as 

tecnologias a serem utilizadas. 

(EF69LP38RS-2) Ensaiar a 

apresentação, considerando os 
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proceder à exposição oral de 

resultados de estudos e pesquisas, 

no tempo determinado, a partir do 

planejamento e da definição de 

diferentes formas de uso da fala – 

memorizada, com apoio da leitura 

ou fala espontânea. 

elementos paralinguísticos e 

cinésicos e procedendo à exposição 

oral dos resultados de 

estudos e pesquisas, a partir do 

planejamento e da definição de 

diferentes formas de uso da fala. 

(EF69LP38RS-3) Exercitar a 

oralidade por meio de apresentação 

de dados de pesquisa. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

Campo Das 

Práticas 

De Estudo 

E Pesquisa 

Oralidade Estratégias de produção (EF69LP39) Definir o recorte 

temático da entrevista e o 

entrevistado, levantar informações 

sobre o entrevistado e sobre o tema 

da entrevista, elaborar roteiro de 

perguntas, realizar entrevista, a 

partir do roteiro, abrindo 

possibilidades para fazer perguntas 

a partir da resposta, se o contexto 

permitir, tomar nota, gravar ou 

salvar a entrevista e usar 

adequadamente as informações 

obtidas, de acordo com os objetivos 

estabelecidos. 

(EF69LP39RS-1) Planejar e realizar 

entrevistas, definindo o recorte 

temático e o entrevistado, 

levantando informações sobre o 

entrevistado e sobre o tema, 

elaborando roteiro de perguntas, 

abrindo possibilidades para 

fazê-las a partir da resposta, se o 

contexto permitir, usando-a como 

um instrumento para coletar dados 

no interior de uma pesquisa. 

(EF69LP39RS-2) Usar 

adequadamente as informações 

obtidas na entrevista, de acordo 

com objetivos estabelecidos 

previamente. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Análise 

linguística/ 

semiótica 

Construção composicional 

Elementos paralinguísticos 

e cinésicos 

Apresentações orais 

(EF69LP40) Analisar, em gravações 

de seminários, conferências rápidas, 

trechos de palestras, dentre outros, 

a construção composicional dos 

gêneros de apresentação – abertura/ 

saudação, introdução ao tema, 

apresentação do plano de exposição, 

(EF69LP40RS-1) Analisar, em 

gravações de seminários, 

conferências rápidas, trechos de 

palestras, dentre outros, a 

construção composicional dos 

gêneros de apresentação, os 

elementos paralinguísticos e 



 

 

 

 

 

761 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

desenvolvimento dos conteúdos, 

por meio do encadeamento de 

temas e subtemas (coesão temática), 

síntese final e/ou conclusão, 

encerramento –, os elementos 

paralinguísticos (tais como: tom e 

volume da voz, pausas e hesitações – 

que, em geral, devem ser 

minimizadas –, modulação de voz e 

entonação, ritmo, respiração etc.) e 

cinésicos (tais como: postura 

corporal, movimentos e 

gestualidade significativa, expressão 

facial, contato de olho com plateia, 

modulação de voz e entonação, 

sincronia da fala com ferramenta de 

apoio etc.), para melhor performar 

apresentações orais no campo da 

divulgação do 

conhecimento. 

cinésicos para melhor performar 

apresentações orais no campo da 

divulgação do conhecimento, com 

vistas à utilização em apresentações 

próprias. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Análise 

linguística/ 

semiótica 

Usar adequadamente 

ferramentas de apoio a 

apresentações orais 

(EF69LP41) Usar adequadamente 

ferramentas de apoio a 

apresentações orais, escolhendo e 

usando tipos e tamanhos de fontes 

que permitam boa visualização, 

topicalizando e/ou organizando o 

conteúdo em itens, inserindo de 

forma adequada imagens, gráficos, 

tabelas, formas e elementos 

gráficos, dimensionando a 

quantidade de texto (e imagem) por 

slide, usando progressivamente e de 

(EF69LP41RS-1) Usar 

adequadamente ferramentas de 

apoio a apresentações orais, 

articulando oralidade e escrita, 

escolhendo e utilizando tipos 

adequados de suporte de 

apresentações, com o uso dos 

aplicativos disponíveis. 
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forma harmônica recursos mais 

sofisticados como efeitos de 

transição, slides mestres, layouts 

personalizados etc. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Análise 

linguística/ 

semiótica 

Construção composicional 

e 

estilo 

Gêneros de divulgação 

científica 

(EF69LP42) Analisar a construção 

composicional dos textos 

pertencentes a Gêneros relacionados 

à divulgação de 

conhecimentos: título, (olho), 

introdução, divisão do texto em 

subtítulos, imagens ilustrativas de 

conceitos, relações, ou resultados 

complexos (fotos, ilustrações, 

esquemas, gráficos, infográficos, 

diagramas, figuras, tabelas, mapas) 

etc., exposição, contendo definições, 

descrições, comparações, 

enumerações, 

exemplificações e remissões a 

conceitos e relações por meio de 

notas de rodapé, boxes ou links; ou 

título, contextualização do campo, 

ordenação temporal ou temática por 

tema ou  subtema, intercalação de 

trechos verbais com fotos, 

ilustrações, áudios, vídeos etc. e 

reconhecer traços da linguagem dos 

textos de divulgação científica, 

fazendo uso consciente das 

estratégias de impessoalização da 

linguagem (ou de pessoalização, se 

o tipo de 

(EF69LP42RS-1) Analisar a 

construção composicional dos 

textos pertencentes a gêneros 

relacionados à divulgação de 

conhecimentos como forma de 

ampliar as capacidades de 

compreensão e produção de textos 

desses gêneros. 

(EF69LP42RS-2) Possibilitar práticas 

de leitura de variados gêneros 

textuais, a fim de 

reconhecê-los, diferenciá-los e 

produzi-los de forma adequada ao 

contexto comunicativo. 
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publicação e objetivos assim o 

demandarem, como em alguns 

podcasts e vídeos de divulgação 

científica), 3ª pessoa, presente 

atemporal, recurso à citação, uso de 

vocabulário técnico/ especializa do 

etc., como forma de ampliar suas 

capacidades de compreensão e 

produção de textos nesses gêneros. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Análise 

linguística/ 

semiótica 

Marcas linguísticas 

Intertextualidade 

(EF69LP43) Identificar e utilizar 

os modos de introdução de 

outras vozes no texto – citação 

literal e sua formatação e paráfrase –

, as pistas linguísticas 

responsáveis por introduzir no texto 

a posição do autor e dos outros 

autores citados (“Segundo X; De 

acordo com Y; De minha/ nossa 

parte, penso/amos que”...) e os 

elementos de normatização (tais 

como as regras de inclusão e 

formatação de citações e paráfrases, 

de organização de referências 

bibliográficas) em textos científicos, 

desenvolvendo reflexão sobre o 

modo como a 

intertextualidade e a retextualização 

ocorrem nesses 

textos. 

(EF69LP43RS-1) Identificar e utilizar 

os modos de introdução de outras 

vozes em textos, 

desenvolvendo reflexão sobre o 

modo como a intertextualidade e a 

retextualização ocorrem nesses 

textos, articulando leitura e 

produção textual. 

6º, 

7º, 

Campo 

Artístico- 

Literário 

Leitura Reconstrução das 

condições de produção, 

circulação e recepção  

(EF69LP44) Inferir a presença de 

valores sociais, culturais e 

humanos e de diferentes visões 

(EF69LP44RS-1) Identificar e 

analisar a presença de valores 

sociais, culturais e humanos e de 
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8º, 

9º 

Apreciação e réplica de mundo, em textos literários, 

reconhecendo nesses textos 

formas de estabelecer múltiplos 

olhares sobre as identidades, 

sociedades e culturas e 

considerando a autoria e o contexto 

social e histórico de sua produção. 

diferentes visões de mundo, em 

textos literários, reconhecendo 

nesses textos formas de 

estabelecer múltiplos olhares 

sobre identidades, sociedades e 

culturas, considerando a autoria e o 

contexto social e histórico de 

sua produção. 

(EF69LP44RS-2) Reconhecer a 

linguagem utilizada nos textos 

literários regionais, relacionando-os 

às demais realidades linguísticas. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Leitura Reconstrução das 

condições de produção, 

circulação e recepção  

Apreciação e réplica 

(EF69LP45) Posicionar-se 

criticamente em relação a textos 

pertencentes a gêneros como 

quarta-capa, programa (de teatro, 

dança, exposição etc.), sinopse, 

resenha crítica, comentário em 

blog/vlog cultural etc., para 

selecionar obras literárias e outras 

manifestações artísticas (cinema, 

teatro, exposições, espetáculos, 

CD’s, DVD’s etc.), diferenciando as 

sequências descritivas e avaliativas e 

reconhecendo-os como gêneros que 

apoiam a escolha do livro ou 

produção cultural e consultando-os 

no momento de fazer escolhas, 

quando for o caso. 

(EF69LP45RS-1) Posicionar-se 

criticamente em relação a textos 

que descrevem ou opinam sobre 

obras literárias e de outras 

linguagens para selecionar as obras 

e outras manifestações 

artísticas, diferenciando as 

sequências descritivas e avaliativas 

e reconhecendo-os como gêneros 

que apoiam a escolha do livro ou 

produção cultural e consultando-os 

no momento de fazer escolhas, 

quando for o caso. 

6º, 

7º, 

 Leitura Reconstrução das 

condições de produção, 

circulação e recepção 

(EF69LP46) Participar de práticas de 

compartilhamento de leitura/ 

recepção de obras literárias/ 

(EF69LP46RS-1) Participar de 

práticas de compartilhamento de 

leitura/recepção de obras literárias/ 



 

 

 

 

 

765 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

8º, 

9º 

Apreciação e réplica manifestações artísticas, como 

rodas de leitura, clubes de leitura, 

eventos de contação de histórias, de 

leituras dramáticas, de 

apresentações teatrais, musicais e de 

filmes, cineclubes, festivais de vídeo, 

saraus, slams, canais de 

booktubers, redes sociais temáticas 

(de leitores, de cinéfilos, de música 

etc.), dentre outros, tecendo, 

quando possível, comentários de 

ordem estética e afetiva e 

justificando suas apreciações, 

escrevendo comentários e resenhas 

para jornais, blogs e redes sociais e 

utilizando formas de expressão da 

culturas juvenis, tais como, vlogs e 

podcasts culturais (literatura, 

cinema, teatro, música), playlists 

comentadas, fanfics, fanzines, e-

zines, fanvídeos, fanclipes, post em 

fanpages, trailer honesto, vídeo-

minuto, dentre outras possibilidades 

de práticas de 

apreciação e de manifestação da 

cultura de fãs. 

manifestações artísticas, tecendo, 

quando possível, comentários de 

ordem estética e afetiva e 

justificando suas apreciações, 

escrevendo comentários e resenhas 

com vistas a práticas de apreciação 

e de manifestação da cultura de fãs. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Leitura Reconstrução da 

textualidade e 

compreensão dos efeitos 

de sentidos provocados 

pelos usos de recursos 

(EF69LP47) Analisar, em textos 

narrativos ficcionais, as diferentes 

formas de composição próprias de 

cada gênero, os recursos coesivos 

que constroem a passagem do 

tempo e articulam suas partes, a 

(EF69LP47RS-1) Analisar, em textos 

narrativos ficcionais, as diferentes 

formas de composição 

próprias de cada gênero, 

percebendo como se estrutura a 

narrativa nos diferentes gêneros e 
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linguísticos e 

multissemióticos 

escolha lexical típica de cada gênero 

para a caracterização dos cenários e 

dos personagens e os efeitos de 

sentido decorrentes dos tempos 

verbais, dos tipos de discurso, dos 

verbos de enunciação e das 

variedades linguísticas (no discurso 

direto, se houver) empregados, 

identificando o enredo e o foco 

narrativo e 

percebendo como se estrutura a 

narrativa nos diferentes gêneros 

e os efeitos de sentido decorrentes 

do foco narrativo típico de cada 

gênero, da caracterização dos 

espaços físico e psicológico e dos 

tempos cronológico e psicológico, 

das diferentes vozes no texto (do 

narrador, de personagens em 

discurso direto e indireto), do uso 

de pontuação expressiva, 

palavras e expressões conotativas e 

processos figurativos e do uso 

de recursos linguístico- gramaticais 

próprios a cada gênero narrativo. 

os efeitos de sentido decorrentes do 

foco narrativo. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Leitura Reconstrução da 

textualidade e 

compreensão dos efeitos 

de sentidos provocados 

pelos usos de recursos 

linguísticos e 

multissemióticos 

(EF69LP48) Interpretar, em 

poemas, efeitos produzidos pelo 

uso de recursos expressivos 

sonoros (estrofação, rimas, 

aliterações etc.), semânticos 

(figuras de linguagem, por 

exemplo), gráfico- espacial 

(EF69LP48RS-1) Interpretar, em 

poemas, efeitos produzidos pelo 

uso de recursos expressivos 

sonoros, semânticos, gráfico- 

espacial, imagens e sua relação com 

o texto verbal, como forma de 

apropriação desse texto literário. 
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(distribuição da mancha gráfica no 

papel), imagens e sua relação com o 

texto verbal. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Leitura Adesão às práticas de 

leitura 

(EF69LP49) Mostrar-se interessado e 

envolvido pela leitura de livros de 

literatura e por outras produções 

culturais do campo e receptivo a 

textos que rompam com seu 

universo de expectativas, que 

representem um desafio em relação 

às suas possibilidades atuais e suas 

experiências anteriores de leitura, 

apoiando-se nas marcas linguísticas, 

em seu conhecimento sobre os 

gêneros e 

a temática e nas orientações dadas 

pelo professor. 

(EF69LP49RS-1) Realizar leitura de 

livros de literatura e outras 

produções culturais do campo, 

sendo receptivo a textos que 

rompam com seu universo de 

expectativas e que representem um 

desafio em relação às suas 

possibilidades atuais e suas 

experiências anteriores de leitura, 

apoiando-se nas marcas linguísticas, 

em seu conhecimento sobre os 

gêneros e a temática de modo a 

promover a formação leitora. 

(EF69LP49RS-2) Ler e interpretar 

textos variados sobre o folclore 

gaúcho - contos e lendas - com a 

finalidade de conhecer a cultura 

gaúcha e produzir textos de 

diversos gêneros. 

(EF69LP49RS-3) Refletir sobre a 

intertextualidade da região gaúcha, 

utilizando poemas, crônicas e 

contos de autores gaúchos. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Produção de 

textos 

Relação entre textos (EF69LP50) Elaborar texto teatral, a 

partir da adaptação de romances, 

contos, mitos, narrativas de enigma 

e de aventura, novelas, biografias 

romanceadas, crônicas, dentre 

outros, indicando as rubricas para 

(EF69LP50RS-1) Produzir texto 

teatral, a partir da adaptação de 

diversos gêneros textuais lidos, 

apropriando-se da estrutura 

composicional desse gênero. 
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caracterização do cenário, do 

espaço, do tempo; explicitando a 

caracterização física e psicológica 

dos personagens e dos seus modos 

de ação; reconfigurando a inserção 

do discurso direto e dos tipos de 

narrador; explicitando as marcas de 

variação linguística (dialetos, 

registros e jargões) e 

retextualizando o tratamento da 

temática. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Produção de 

textos 

Consideração das 

condições de produção  

Estratégias de produção: 

planejamento, 

textualização e 

revisão/edição 

(EF69LP51) Engajar-se ativamente 

nos processos de planejamento, 

textualização, revisão/edição e 

reescrita, tendo em vista as 

restrições temáticas, composicionais 

e estilísticas dos 

textos pretendidos e as 

configurações da situação de 

produção – o leitor pretendido, o 

suporte, o contexto de circulação do 

texto, as finalidades etc. – e 

considerando a imaginação, a 

estesia e a verossimilhança 

próprias ao texto literário. 

(EF69LP51RS-1) Participar dos 

processos de planejamento, 

textualização, revisão/edição e 

reescrita, tendo em vista as 

restrições temáticas, composicionais 

e estilísticas dos 

textos pretendidos e as 

configurações da situação de 

produção – o leitor pressuposto, o 

suporte, o contexto de circulação do 

texto, as finalidades, etc. –, de 

forma a engajar-se ativamente na 

experimentação de produções 

literárias.  

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Oralidade Produção de textos orais (EF69LP52) Representar cenas 

ou textos dramáticos, considerando, 

na caracterização dos personagens, 

os aspectos 

linguísticos e paralinguísticos 

das falas (timbre e tom de voz, 

pausas e hesitações, entonação e 
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expressividade, variedades e 

registros linguísticos), os gestos e os 

deslocamentos no espaço cênico, o 

figurino e a maquiagem e 

elaborando as rubricas indicadas 

pelo autor por meio do cenário, da 

trilha sonora e da exploração dos 

modos de interpretação. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Oralidade Produção de textos orais 

Oralização 

(EF69LP53) Ler em voz alta textos 

literários diversos – como contos de 

amor, de humor, de suspense, de 

terror; crônicas líricas, humorísticas, 

críticas; bem como 

leituras orais capituladas 

(compartilhadas ou não com o 

professor) de livros de maior 

extensão, como romances, 

narrativas de enigma, narrativas de 

aventura, literatura infanto- 

juvenil, – contar/recontar histórias 

tanto da tradição oral (causos, 

contos de esperteza, contos de 

animais, contos de amor, contos de 

encantamento, piadas, dentre 

outros) quanto da tradição literária 

escrita, expressando a compreensão 

e interpretação do texto por meio 

de uma leitura ou fala expressiva e 

fluente, que respeite o ritmo, as 

pausas, as hesitações, a entonação 

indicados tanto pela pontuação 

quanto por outros recursos gráfico-

(EF69LP53RS-1) Ler textos de 

diversos gêneros oralmente, 

utilizando-se de recursos 

linguísticos, como a pontuação e as 

figuras de linguagem, para 

compreender a funcionalidade da 

língua em suas diferentes 

expressões, desenvolvendo os 

recursos próprios da linguagem 

oral, como a pronúncia das 

palavras, suas variações e a 

entonação, de acordo com a 

situação textual apresentada. 
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editoriais, como negritos, itálicos, 

caixa-alta, 

ilustrações etc., gravando essa 

leitura ou esse conto/reconto, seja 

para análise posterior, seja para 

produção de audiobooks de 

textos literários diversos ou de 

podcasts de leituras dramáticas 

com ou sem efeitos especiais e ler 

e/ou declamar poemas diversos, 

tanto de forma livre quanto de 

forma fixa (como quadras, sonetos, 

liras, haicais etc.), empregando os 

recursos linguísticos, 

paralinguísticos e cinésicos 

necessários aos efeitos de sentido 

pretendidos, como o ritmo e a 

entonação, o emprego de pausas e 

prolongamentos, o tom e o timbre 

vocais, bem como eventuais recursos 

de gestualidade e pantomima que 

convenham ao gênero poético e à 

situação de compartilhamento em 

questão. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Análise 

linguística/ 

semiótica 

Recursos linguísticos e 

semióticos que operam 

nos textos pertencentes 

aos gêneros literários 

(EF69LP54) Analisar os efeitos 

de sentido decorrentes da 

interação entre os elementos 

linguísticos e os recursos 

paralinguísticos e cinésicos, como as 

variações no ritmo, as modulações 

no tom de voz, as 

pausas, as manipulações do 
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estrato sonoro da linguagem, 

obtidos por meio da estrofação, das 

rimas e de figuras de linguagem 

como as aliterações, as assonâncias, 

as onomatopeias, 

dentre outras, a postura corporal e a 

gestualidade, na declamação de 

poemas, apresentações musicais e 

teatrais, tanto em gêneros em prosa 

quanto nos gêneros poéticos, os 

efeitos de sentido decorrentes do 

emprego de figuras de linguagem, 

tais como comparação, metáfora, 

personificação, metonímia, 

hipérbole, eufemismo, ironia, 

paradoxo e antítese e os efeitos de 

sentido decorrentes do emprego de 

palavras e expressões denotativas e 

conotativas (adjetivos, locuções 

adjetivas, orações subordinadas 

adjetivas etc.), que funcionam como 

modificadores, percebendo sua 

função na caracterização dos 

espaços, tempos, personagens e 

ações próprios de cada gênero 

narrativo. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Análise 

linguística/ 

semiótica 

Variação linguística (EF69LP55) Reconhecer as 

variedades da língua falada, o 

conceito de norma- padrão e o de 

preconceito linguístico. 

(EF69LP55RS-1) Reconhecer as 

variedades da língua falada, o 

conceito de norma- padrão e o de 

preconceito linguístico, adequando 

o uso de cada variedade de acordo 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

8º ANO 

ANO/ 

FAIXA 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

PRÁTICAS DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DE 

CONHECIMENTO 

HABILIDADES 

BNCC 

RCG 

 

 

 

com a situação em que está 

inserido. 

(EF69LP55RS-2) Fazer comparações 

entre as variedades 

linguísticas no RS e em outros 

Estados. 

(EF69LP55RS-3) Reconhecer, em 

gêneros orais (mitos, provérbios 

ou trovas gaúchas), as variedades 

linguísticas presentes no estado 

do RS. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Análise 

linguística/ 

semiótica 

Variação linguística (EF69LP56) Fazer uso consciente e 

reflexivo de regras e normas da 

norma-padrão em situações de fala 

e escrita nas quais ela deve ser 

usada. 

(EF69LP56RS-1) Fazer uso 

consciente e reflexivo de regras e 

normas da norma- padrão em 

situações de fala e escrita nos 

contexto em que são requeridas. 

(EF69LP56RS-2) Compreender os 

valores socialmente atribuídos às 

diferentes variedades linguísticas. 
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8º Campo 

Jornalístico/  

Midiático 

Leitura Reconstrução do 

contexto de produção, 

circulação e recepção de 

textos 

Caracterização do campo 

jornalístico e relação 

entre os gêneros em 

circulação, mídias e 

práticas da cultura digital 

(EF08LP01) Identificar e comparar as 

várias editorias de jornais impressos e 

digitais e de sites noticiosos, de 

forma a refletir sobre os tipos de fato 

que são noticiados e comentados, as 

escolhas sobre o que noticiar e o que 

não noticiar e o destaque/ enfoque 

dado e a fidedignidade da 

informação. 

 

(EF08LP01RS-1) Identificar e 

comparar as várias editorias de jornais 

impressos e digitais e de sites 

noticiosos, de forma a refletir sobre 

os fatos que são noticiados e 

comentados, as escolhas sobre o que 

noticiar e o que não noticiar, o 

destaque/ enfoque dado, a 

fidedignidade da informação e a ótica 

pela qual é abordada a notícia. 

(EF08LP01RS-2) Reconhecer os 

recursos de linguagem próprios de 

cada mídia. 

(EF08LP01RS-3) Perceber as 

diferenças e semelhanças na 

organização de notícias publicadas 

em diferentes 

suportes/mídias. 

8º  Leitura Relação entre textos (EF08LP02) Justificar diferenças ou 

semelhanças no tratamento dado a 

uma mesma informação veiculada em 

textos diferentes, consultando sites e 

serviços de checadores de fatos. 

(EF08LP02RS-1) Justificar diferenças 

ou semelhanças no tratamento dado a 

uma mesma informação veiculada em 

textos diferentes, consultando sites e 

serviços de checadores de fatos, 

compreendendo que há várias formas 

de apresentar o mesmo assunto. 

(EF08LP02RS-2) Analisar os efeitos de 

sentido obtidos pelos recursos 

linguísticos utilizados.  

(EF08LP02RS-3) Apurar informações e 

posicionar-se em relação aos 

enfoques dados aos fatos/assuntos. 
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8º  Produção de 

textos 

Textualização de textos 

argumentativos e 

apreciativos 

(EF08LP03) Produzir artigos de 

opinião, tendo em vista o contexto de 

produção dado, a defesa de um 

ponto de vista, utilizando 

argumentos e contra- argumentos e 

articuladores de coesão que marquem 

relações de oposição, contraste, 

exemplificação, ênfase. 

(EF08LP03RS-1) Produzir artigos de 

opinião, tendo em vista o contexto de 

produção dado, a defesa de um ponto 

de vista, utilizando argumentos e 

contra- argumentos e articuladores de 

coesão que marquem relações de 

oposição, contraste, exemplificação, 

ênfase com eficácia, a fim de que a 

interpretação por parte do leitor seja 

feita de forma clara. 

(EF08LP03RS-2) Produzir artigos de 

opinião sobre pequenos problemas 

que surgem no dia a dia, com 

argumentos e prováveis soluções, 

adquirindo autonomia para gerir sua 

própria vida. 

8º  Análise 

linguística/ 

semiótica 

Fono-ortografia (EF08LP04) Utilizar, ao produzir texto, 

conhecimentos linguísticos e  

gramaticais: ortografia, regências e 

concordâncias nominal e verbal, 

modos e tempos verbais, pontuação 

etc. 

(EF08LP04RS-1) Utilizar, ao produzir 

texto, conhecimentos linguísticos e 

gramaticais: ortografia, regências e 

concordâncias nominal e verbal, 

modos e tempos verbais, pontuação, 

etc., de modo a apresentar mensagem 

clara e coesa, de acordo com o 

contexto de produção do texto, 

suporte em que será publicado, 

objetivos e público- alvo.  

8º  Análise 

linguística/ 

semiótica 

Léxico/morfologia (EF08LP05) Analisar processos de 

formação de palavras por composição 

(aglutinação e justaposição), 

apropriando-se de regras básicas de 

uso do hífen em palavras compostas. 

(EF08LP05RS-1) Reconhecer e analisar 

processos de formação de palavras 

por composição (aglutinação e 

justaposição), apropriando-se de 

regras básicas de uso do hífen em 
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palavras compostas e reconhecendo 

os significados. 

8º  Análise 

linguística/ 

semiótica 

Morfossintaxe (EF08LP06) Identificar, em textos 

lidos ou de produção própria, os 

termos constitutivos da oração 

(sujeito e seus modificadores, verbo e 

seus complementos e modificadores). 

(EF08LP06RS-1) Identificar, em textos 

lidos ou de produção própria, os 

termos constitutivos da oração 

(sujeito e seus modificadores, verbo e 

seus complementos e modificadores) 

como parte do processo de 

compreensão da 

estrutura das orações. 

8º  Análise 

linguística/  

semiótica 

Morfossintaxe (EF08LP07) Diferenciar, em textos 

lidos ou de produção própria, 

complementos diretos e indiretos de 

verbos transitivos, apropriando-se da 

regência de verbos de uso frequente. 

(EF08LP07RS-1) Reconhecer e 

diferenciar, em textos lidos ou de 

produção própria, complementos 

diretos e indiretos de verbos 

transitivos, apropriando-se da 

regência de verbos de uso frequente. 

(EF08LP07RS-2) Empregar 

adequadamente a regência dos 

verbos, analisando os efeitos de 

sentido que podem ser provocados 

pelo uso indevido das preposições. 

 

8º  Análise 

linguística/ 

semiótica 

Morfossintaxe (EF08LP08) Identificar, em textos 

lidos ou de produção própria, verbos 

na voz ativa e na voz passiva, 

interpretando os efeitos de sentido 

de sujeito ativo e passivo (agente da 

passiva). 

(EF08LP08RS-1) Identificar, em textos 

lidos ou de produção própria, verbos 

na voz ativa e na voz passiva. 

(EF08LP08RS-2) Reconhecer e 

interpretar os efeitos de sentido de 

sujeito ativo e passivo (agente da 

passiva). 

8º  Análise 

linguística/ 

semiótica 

Morfossintaxe (EF08LP09) Interpretar efeitos de 

sentido de modificadores (adjuntos 

adnominais – artigos definido ou 

(EF08LP09RS-1) Reconhecer e utilizar 

efeitos de sentido de modificadores 

(adjuntos adnominais – artigos 
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indefinido, adjetivos, expressões 

adjetivas) em substantivos com 

função de sujeito ou de complemento 

verbal, usando-os para enriquecer 

seus próprios textos. 

definido ou indefinido, adjetivos, 

expressões adjetivas) em substantivos 

com função de sujeito ou de 

complemento verbal, usando-os para 

enriquecer seus próprios textos. 

8º  Análise 

linguística/ 

semiótica 

Morfossintaxe (EF08LP10) Interpretar, em textos 

lidos ou de produção própria, efeitos 

de sentido de modificadores do verbo 

(adjuntos adverbiais – advérbios e 

expressões adverbiais), usando-os 

para enriquecer seus próprios textos. 

 

(EF08LP10RS-1) Reconhecer e 

interpretar, em textos lidos ou de 

produção própria, efeitos de sentido 

de modificadores do verbo (adjuntos 

adverbiais – advérbios e expressões 

adverbiais), usando-os para 

enriquecer seus próprios textos. 

(EF08LP10RS-2) Identificar, analisar e 

diferenciar os diferentes tipos de 

adjuntos adverbiais, bem como as 

circunstâncias expressas por eles. 

8º  Análise 

linguística/ 

semiótica 

Morfossintaxe (EF08LP11) Identificar, em textos 

lidos ou de produção própria, 

agrupamento de orações em 

períodos, diferenciando coordenação 

de subordinação. 

(EF08LP11RS-1) Identificar e 

distinguir, em textos lidos ou de 

produção própria, o agrupamento de 

orações em períodos, diferenciando 

coordenação de subordinação. 

(EF08LP11RS-2) Perceber a 

complexidade e eficácia dos 

diferentes tipos de oração na 

composição do período composto. 

8º  Análise 

linguística/ 

semiótica 

Morfossintaxe (EF08LP12) Identificar, em textos 

lidos, orações subordinadas com 

conjunções de uso frequente, 

incorporando-as às suas próprias 

produções. 

(EF08LP12RS-1) Identificar, em textos 

lidos, orações subordinadas com 

conjunções de uso frequente, 

incorporando-as às suas próprias 

produções, reconhecendo o valor 

semântico das mesmas. 



 

 

 

 

 

777 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

8º  Análise 

linguística/ 

semiótica 

Morfossintaxe (EF08LP13) Inferir efeitos de sentido 

decorrentes do uso de recursos de 

coesão sequencial: conjunções e 

articuladores textuais. 

(EF08LP13RS-1) Reconhecer as 

diferentes funções que as conjunções 

desempenham nas orações, 

diferenciando-as. 

(EF08LP13RS-2) Inferir efeitos de 

sentido decorrentes do uso de 

recursos de coesão sequencial: 

conjunções e articuladores textuais, 

na produção de textos. 

8º  Análise 

linguística/ 

semiótica 

Semântica (EF08LP14) Utilizar, ao produzir texto, 

recursos de coesão sequencial 

(articuladores) e referencial (léxica e 

pronominal), construções passivas e 

impessoais, discurso direto e indireto 

e outros recursos expressivos 

adequados ao gênero textual. 

(EF08LP14RS-1) Identificar e utilizar, 

ao produzir texto, recursos de coesão 

sequencial (articuladores) e 

referencial (léxica e pronominal), 

construções passivas e impessoais, 

discurso direto e indireto e outros 

recursos expressivos adequados ao 

gênero, demonstrando domínio 

desses recursos linguísticos. 

8º  Análise 

linguística/ 

semiótica 

Coesão (EF08LP15) Estabelecer relações entre 

partes do texto, identificando o 

antecedente de um pronome relativo 

ou o referente comum de uma cadeia 

de substituições lexicais. 

(EF08LP15RS-1) Trabalhar dentro do 

texto os antecedentes textuais, 

utilizando os elementos conectivos. 

(EF08LP15RS-2) Estabelecer relações 

entre partes do texto, indicando o 

antecedente de um pronome relativo 

ou o referente comum, observando a 

concordância que deverá ser feita 

com os demais elementos dos textos. 

8º  Análise 

linguística/ 

semiótica 

Modalização (EF08LP16) Explicar os efeitos de 

sentido do uso, em textos, de 

estratégias de modalização e 

argumentatividade (sinais de 

pontuação, adjetivos, substantivos, 

(EF08LP16RS-1) Identificar os efeitos 

de sentido produzidos em textos dos 

mais diversos gêneros, nas estratégias 

de argumentação ou modalização. 
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expressões de grau, verbos e 

perífrases verbais, advérbios etc.). 

(EF08LP16RS-2) Explicar os efeitos de 

sentido do uso, em textos, de 

estratégias de modalização e 

argumentatividade (sinais de 

pontuação, adjetivos, substantivos, 

expressões de grau, verbos e 

perífrases verbais, advérbios etc.), 

observando sua importância na 

construção do sentido do texto. 

8º, 

9º 

Campo 

Jornalístico/ 

Midiático 

Leitura Reconstrução do 

contexto de produção, 

circulação e recepção de 

textos  

Caracterização do campo 

jornalístico e relação 

entre os gêneros em 

circulação, mídias e 

práticas da cultura digital 

 

(EF89LP01) Analisar os interesses que 

movem o campo jornalístico, os 

efeitos das novas tecnologias no 

campo e as condições que fazem da 

informação uma mercadoria, de 

forma a poder desenvolver uma 

atitude crítica frente aos textos 

jornalísticos. 

(EF89LP01RS1) Analisar os interesses 

que movem o campo jornalístico, os 

efeitos das novas tecnologias no 

campo e as condições que fazem da 

informação uma mercadoria, de 

forma a poder 

desenvolver uma atitude crítica frente 

aos textos jornalísticos, buscando a 

fonte, a veracidade e a informação 

sem interferências.  

(EF89LP01RS2) Analisar a informação 

a partir da comparação em diferentes 

mídias e os interesses implícitos. 

8º, 

9º 

 Leitura Reconstrução do 

contexto de produção, 

circulação e recepção de 

textos  

Caracterização do campo 

jornalístico e relação 

entre os gêneros em 

circulação, mídias e 

práticas da cultura digital 

(EF89LP02) Analisar diferentes 

práticas (curtir, compartilhar, 

comentar, curar etc.) e textos 

pertencentes a diferentes gêneros da 

cultura digital (meme, gif, 

comentário, charge digital etc.) 

envolvidos no trato com a informação 

e opinião, de forma a possibilitar uma 

presença mais crítica e ética nas 

redes. 

(EF89LP02RS-1) Analisar diferentes 

práticas (curtir, compartilhar, 

comentar, curar etc.) e textos 

pertencentes a diferentes gêneros da 

cultura digital (meme, gif, 

comentário, charge digital etc.) 

envolvidos no trato com a informação 

e opinião, de forma a possibilitar uma 

presença mais crítica e ética nas redes, 

reconhecendo as intencionalidades do 
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outro por meio da análise dos 

recursos usados na produção de 

sentido do que o outro disse e de se 

posicionar criticamente em relação ao 

que lê. 

8º, 

9º 

 Leitura Estratégia de leitura: 

apreender os sentidos 

globais do texto 

Apreciação e réplica 

(EF89LP03) Analisar textos de opinião 

(artigos de opinião, editoriais, cartas 

de leitores, comentários, posts de 

blog e de redes sociais, charges, 

memes, gifs etc.) e posicionar-se de 

forma crítica e fundamentada, ética e 

respeitosa frente a fatos e opiniões 

relacionados a esses textos. 

(EF89LP03RS-1) Analisar textos de 

opinião (artigos de opinião, editoriais, 

cartas de leitores, comentários, posts 

de blog e de redes sociais, charges, 

memes, gifs etc.) e posicionar-se de 

forma crítica e fundamentada, ética e 

respeitosa frente a fatos e opiniões 

relacionados a esses textos, 

considerando o respeito à palavra do 

outro. 

(EF89LP03RS-2) Reconhecer como 

opinião e argumentação se constroem 

a partir de recursos diversos, 

buscando informações para 

aprofundar o conhecimento sobre o 

assunto, selecionando argumentos 

relevantes que fundamentam seu 

posicionamento, pautados no respeito 

ao outro. 

(EF89LP03RS-3) Produzir textos que 

expressem opinião a partir de 

reflexões realizadas. 

8º, 

9º 

 Leitura Estratégia de leitura: 

apreender os sentidos 

globais do texto 

Apreciação e réplica 

(EF89LP04) Identificar e avaliar teses/ 

opiniões/posicionamentos explícitos 

e implícitos, argumentos e contra- 

argumentos em textos 

argumentativos do campo (carta de 

(EF89LP04RS-1) Identificar e avaliar 

teses/opiniões/posicionamentos 

explícitos e implícitos, argumentos e 

contra-argumentos em textos 
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leitor, comentário, artigo de opinião, 

resenha crítica etc.), posicionando-se 

frente à questão 

controversa de forma sustentada. 

argumentativos do campo (carta de 

leitor, comentário, artigo de opinião, 

resenha crítica etc.), posicionando-se 

frente à questão controversa de 

forma sustentada, apresentando 

argumentos que justifiquem o 

posicionamento 

assumido com relação aos textos 

analisados. 

8º, 

9º 

 Leitura Efeitos de sentido (EF89LP05) Analisar o efeito de 

sentido produzido pelo uso, em 

textos, de recurso a formas de 

apropriação textual (paráfrases, 

citações, discurso direto, indireto ou 

indireto livre). 

(EF89LP05RS-1) Analisar, em textos 

diversos, o efeito de sentido 

produzido pelas diversas formas de 

apropriação textual (paráfrases, 

citações, discurso direto, indireto ou 

indireto livre), reconhecendo 

posicionamento do outro. 

8º, 

9º 

 Leitura Efeitos de sentido (EF89LP06) Analisar o uso de recursos 

persuasivos em textos 

argumentativos diversos (como a 

elaboração do título, escolhas 

lexicais, construções metafóricas, a 

explicitação ou a ocultação de fontes 

de informação) e seus efeitos de 

sentido. 

(EF89LP06RS-1) Analisar o modo 

como os recursos linguísticos são 

usados na construção de discursos 

persuasivos em textos 

argumentativos. 

8º, 

9º 

 Leitura Efeitos de sentido 

Exploração da 

multissemiose 

(EF89LP07) Analisar, em notícias, 

reportagens e peças publicitárias em 

várias mídias, os efeitos de sentido 

devidos ao tratamento e à 

composição dos elementos nas 

imagens em movimento, à 

performance, à montagem feita 

(ritmo, duração e sincronização entre 

(EF89LP07RS-1) Observar como os 

recursos das diferentes linguagens se 

articulam para produzir sentidos em 

notícias, reportagens e peças 

publicitárias em várias mídias. 
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as linguagens- complementaridades, 

interferências etc.) e ao ritmo, 

melodia, instrumentos e 

sampleamentos das músicas e efeitos 

sonoros. 

8º, 

9º 

 Produção de 

textos 

Estratégia de produção: 

planejamento de textos 

informativos 

(EF89LP08) Planejar reportagem 

impressa e em outras mídias (rádio 

ou TV/vídeo, sites), tendo em vista as 

condições de produção do texto – 

objetivo, leitores/espectadores, 

veículos e mídia de circulação etc. – a 

partir da escolha do fato a ser 

aprofundado ou do tema a ser focado 

(de relevância para a turma, escola ou 

comunidade), do 

levantamento de dados e 

informações sobre o fato ou tema – 

que pode envolver entrevistas com 

envolvidos ou com especialistas, 

consultas a fontes diversas, análise de 

documentos, cobertura de eventos 

etc. -, do registro dessas informações 

e dados, da escolha 

de fotos ou imagens a produzir ou a 

utilizar etc., da produção de 

infográficos, quando for o caso, e da 

organização hipertextual (no caso a 

publicação em sites ou blogs 

noticiosos ou mesmo de jornais 

impressos, por meio de boxes 

variados). 
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8º, 

9º 

 Produção de 

textos 

Estratégia de produção: 

textualização de textos 

informativos 

(EF89LP09) Produzir reportagem 

impressa, com título, linha fina 

(optativa), organização 

composicional (expositiva, 

interpretativa e/ou opinativa), 

progressão temática e uso de 

recursos linguísticos compatíveis com 

as escolhas feitas e reportagens 

multimidiáticas, tendo em vista as 

condições de produção, as 

características do gênero, os recursos 

e mídias disponíveis, sua organização 

hipertextual e o manejo adequado de 

recursos de captação e edição de 

áudio e imagem e adequação à 

norma-padrão. 

(EF89LP09RS-1) Produzir reportagem 

impressa, com título, linha fina, 

organização composicional 

(expositiva, 

interpretativa e/ou opinativa), 

progressão temática e uso de recursos 

linguísticos compatíveis com as 

escolhas feitas e reportagens 

multimidiáticas, tendo em vista as 

condições de produção, as 

características do gênero, os recursos 

e mídias disponíveis, sua organização 

hipertextual e o manejo adequado de 

recursos de captação e edição de 

áudio e imagem e adequação à 

norma-padrão, aplicando os 

conhecimentos construídos sobre os 

recursos linguísticos e semióticos. 

(EF89LP09RS-2) Produzir reportagem, 

de maneira organizada, de forma que 

atente para o uso de recursos 

linguísticos compatíveis, tendo em 

vista as condições e características de 

produção com o contexto em que irá 

circular, adequando os recursos de 

captação e edição disponíveis. 

8º, 

9º 

 Produção de 

textos 

Estratégia de produção: 

planejamento de textos 

argumentativos e 

apreciativos 

(EF89LP10) Planejar artigos de 

opinião, tendo em vista as condições 

de  produção do texto – objetivo, 

leitores/ espectadores, veículos e 

mídia de circulação etc. –, a partir da 

escolha do tema ou questão a ser 

(EF89LP10RS-1) Planejar e produzir 

artigos de opinião, Interpretando 

informações e considerando suas 

fontes, posicionando-se de forma 

crítica, com postura argumentativa 

consistente e ética, considerando o 
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discutido(a), da relevância para a 

turma, escola ou comunidade, do 

levantamento de dados e 

informações sobre a questão, de 

argumentos relacionados a diferentes 

posicionamentos em jogo, da 

definição – o que pode envolver 

consultas a fontes diversas, 

entrevistas com especialistas, 

análise de textos, organização 

esquemática das informações e 

argumentos – dos (tipos de) 

argumentos e estratégias que 

pretende utilizar para convencer os 

leitores. 

estudo da estrutura, linguagem e 

divulgação, além do contexto de 

produção e assuntos relevantes para a 

turma, escola ou comunidade em que 

estão inseridos. 

8º, 

9º 

 Produção de 

textos 

Estratégias de produção: 

planejamento, 

textualização, revisão e 

edição de textos 

publicitários 

(EF89LP11) Produzir, revisar e editar 

peças e campanhas publicitárias, 

envolvendo o uso articulado e 

complementar de diferentes peças 

publicitárias: cartaz, banner, indoor, 

folheto, panfleto, anúncio de jornal/ 

revista, para internet, spot, 

propaganda de rádio, TV, a partir da 

escolha da questão/problema/causa 

significativa para a escola e/ou a 

comunidade escolar, da definição do 

público-alvo, das peças que serão 

produzidas, das 

estratégias de persuasão e 

convencimento que serão utilizadas. 

(EF89LP11RS-1) Planejar, produzir e 

analisar peças publicitárias, de caráter 

persuasivo, compreendendo a 

funcionalidade dos recursos 

linguísticos de argumentação para a 

produção do efeito desejado, 

considerando o público leitor. 

8º, 

9º 

 Oralidade Estratégias de produção: 

planejamento e 

(EF89LP12) Planejar coletivamente a 

realização de um debate sobre tema 

(EF89LP12RS-1) Planejar 

coletivamente a realização de debates 
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participação em debates 

regrados 

previamente definido, de interesse 

coletivo, com regras acordadas e 

planejar, em grupo, participação em 

debate a partir do levantamento de 

informações e argumentos que 

possam sustentar o posicionamento a 

ser defendido (o que pode envolver 

entrevistas com especialistas, 

consultas a fontes diversas, o registro 

das informações e dados obtidos 

etc.), tendo em vista as condições de 

produção do debate – perfil dos 

ouvintes e demais participantes, 

objetivos do debate, motivações para 

sua realização, argumentos e 

estratégias de convencimento mais 

eficazes etc. e participar de debates 

regrados, na condição de membro de 

uma equipe de debatedor, 

apresentador/ mediador, espectador 

(com ou sem direito a perguntas), 

e/ou de juiz/avaliador, como forma 

de compreender o funcionamento do 

debate, e poder participar de forma 

convincente, ética, respeitosa e crítica 

e desenvolver uma atitude de 

respeito e diálogo para com as ideias 

divergentes. 

sobre temas previamente definidos, 

de interesse coletivo, com regras 

acordadas. 

(EF89LP12RS-2) Planejar, em grupo, 

participação em debate a partir do 

levantamento de informações e 

argumentos que possam sustentar o 

posicionamento a ser defendido, 

tendo em vista as condições de 

produção do debate– perfil dos 

ouvintes e demais participantes, 

objetivos do debate, motivações para 

sua realização, argumentos e 

estratégias de convencimento mais 

eficazes etc. 

(EF89LP12RS-3) Participar de debates 

regrados, na condição de membro de 

uma equipe de debatedores, 

apresentador/ media dor, espectador 

(com ou sem direito a perguntas), 

e/ou de juiz/avaliador, como forma 

de compreender o funcionamento do 

debate, e poder participar de forma 

convincente, ética, respeitosa e crítica 

e desenvolver uma atitude de respeito 

e diálogo para com as ideias 

divergentes. 

8º, 

9º 

 Oralidade Estratégias de produção: 

planejamento, realização 

e edição de entrevistas 

orais 

(EF89LP13) Planejar entrevistas orais 

com pessoas ligadas ao fato 

noticiado, especialistas etc., como 

forma de obter dados e informações 
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sobre os fatos cobertos sobre o tema 

ou questão discutida ou temáticas em 

estudo, levando em conta o gênero e 

seu contexto de produção, partindo 

do levantamento de informações 

sobre o entrevistado e sobre a 

temática e da elaboração de um 

roteiro de perguntas, garantindo a 

relevância das informações mantidas 

e a continuidade temática, realizar 

entrevista e fazer edição em áudio ou 

vídeo, incluindo uma 

contextualização inicial e uma fala de 

encerramento para publicação da 

entrevista isoladamente ou como 

parte integrante de reportagem 

multimidiática, adequando-a a seu 

contexto de publicação e garantindo 

a relevância das informações 

mantidas e a continuidade temática. 

8º, 

9º 

 Análise 

linguística/ 

semiótica 

Argumentação: 

movimentos 

argumentativos, tipos de 

argumento e força 

argumentativa 

(EF89LP14) Analisar, em textos 

argumentativos e propositivos, os 

movimentos argumentativos de 

sustentação, refutação e negociação e 

os tipos de argumentos, avaliando a 

força/ tipo dos argumentos 

utilizados. 

(EF89LP14RS-1) Analisar, em textos 

argumentativos e propositivos, os 

movimentos argumentativos de 

sustentação, refutação e negociação e 

os tipos de argumentos, avaliando a 

força/tipo dos argumentos utilizados. 

(EF89LP14RS-2) Compreender os 

diferentes argumentos apresentados 

no texto, relacioná-los as suas 

vivências e expectativas, 

apresentando e defendendo uma tese, 

assimilando competências básicas, 
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tais como fundamentar, provar, 

justificar, explicar, demonstrar, 

convencer e persuadir, em defesa de 

um ponto de vista. 

8º, 

9º 

 Análise 

linguística/ 

semiótica 

Estilo (EF89LP15) Utilizar, nos debates, 

operadores argumentativos que 

marcam a defesa de ideia e de 

diálogo com a tese do outro: 

concordo, discordo, concordo 

parcialmente, do meu ponto de vista, 

na perspectiva aqui assumida etc. 

(EF89LP15RS-1) Utilizar, nos debates, 

operadores argumentativos que 

marcam a defesa de ideia e de diálogo 

com a tese do outro: concordo, 

discordo, concordo parcialmente, do 

meu ponto de vista, na perspectiva 

aqui assumida, etc., compreendendo a 

posição contrária à defendida. 

8º, 

9º 

 Análise 

linguística/ 

semiótica 

Modalização (EF89LP16) Analisar a modalização 

realizada em textos noticiosos e 

argumentativos, por meio das 

modalidades apreciativas, viabilizadas 

por classes e estruturas gramaticais 

como adjetivos, locuções adjetivas, 

advérbios, locuções adverbiais, 

orações adjetivas e adverbiais, 

orações relativas restritivas e 

explicativas etc., de maneira a 

perceber a apreciação ideológica 

sobre os fatos noticiados ou as 

posições implícitas ou assumidas. 

(EF89LP16RS-1) Reconhecer e analisar 

os recursos linguísticos empregados, 

compreendendo os efeitos de sentido 

produzidos por meio desses recursos, 

analisando a coerência desses efeitos 

em relação às intenções pretendidas. 

8º, 

9º 

Campo De 

Atuação Na 

Vida Pública 

Leitura Reconstrução do 

contexto de produção, 

circulação e recepção de 

textos legais e 

normativos 

(EF89LP17) Relacionar textos e 

documentos legais e normativos de 

importância universal, nacional ou 

local que envolvam direitos, em 

especial, de crianças, adolescentes e 

jovens – tais como a Declaração dos 

Direitos Humanos, a Constituição 
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Brasileira, o ECA -, e a 

regulamentação da organização 

escolar – por exemplo, regimento 

escolar - , a seus contextos de 

produção, reconhecendo e analisando 

possíveis motivações, finalidades e 

sua vinculação com experiências 

humanas e fatos históricos e sociais, 

como forma de ampliar a 

compreensão dos direitos e deveres, 

de fomentar os princípios 

democráticos e uma atuação pautada 

pela ética da responsabilidade (o 

outro tem direito a uma vida digna 

tanto quanto eu tenho). 

8º, 

9º 

 Leitura Contexto de produção, 

circulação e recepção de 

textos e práticas 

relacionadas à defesa de 

direitos e à participação 

social 

(EF89LP18) Explorar e analisar 

instâncias e canais de participação 

disponíveis na escola (conselho de 

escola, outros colegiados, grêmio 

livre), na comunidade (associações, 

coletivos, movimentos, etc.), no 

município ou no país, incluindo 

formas de participação digital, como 

canais e plataformas de participação 

(como portal e-cidadania), serviços, 

portais e ferramentas de 

acompanhamentos do trabalho de 

políticos e de tramitação de leis, 

canais de educação política, bem 

como de propostas e proposições que 

circulam nesses canais, de forma a 

participar do debate de ideias e 
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propostas na esfera social e a 

engajar-se com a busca de soluções 

para problemas ou questões que 

envolvam a vida da escola e da 

comunidade. 

8º, 

9º 

 Leitura Relação entre contexto 

de produção e 

características 

composicionais e 

estilísticas dos gêneros 

Apreciação e réplica 

(EF89LP19) Analisar, a partir do 

contexto de produção, a forma de 

organização das cartas abertas, 

abaixo-assinados e petições on-line 

(identificação dos signatários, 

explicitação da reivindicação feita, 

acompanhada ou não de uma breve 

apresentação da problemática e/ou 

de justificativas que visam sustentar a 

reivindicação) e a proposição, 

discussão e aprovação de propostas 

políticas ou de soluções para 

problemas de interesse público, 

apresentadas ou lidas nos canais 

digitais de participação, identificando 

suas marcas linguísticas, como forma 

de possibilitar a escrita ou subscrição 

consciente de abaixo- assinados e 

textos dessa natureza e poder se 

posicionar de forma crítica e 

fundamentada frente às propostas. 

 

8º, 

9º 

 Leitura Estratégias e 

procedimentos de leitura 

em textos  

reivindicatórios ou 

propositivos 

(EF89LP20) Comparar propostas 

políticas e de solução de problemas, 

identificando o que se pretende 

fazer/ implementar, por que 

(motivações, justificativas), para que 

(objetivos, benefícios e  

(EF89LP20RS-1) Analisar e comparar 

propostas políticas e de solução de 

problemas, identificando o que se 

pretende fazer/ implementar, por 

que, para que, como, quando, etc., e a 

forma de avaliar a eficácia da 
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consequências esperados), como 

(ações e passos), quando etc. e a 

forma de avaliar a eficácia da 

proposta/ solução, contrastando 

dados e informações de diferentes 

fontes, identificando coincidências, 

complementaridades e contradições, 

de forma a poder compreender e 

posicionar-se criticamente sobre os 

dados e informações usados em 

fundamentação de propostas e 

analisar a coerência entre os 

elementos, de forma a tomar decisões 

fundamentadas. 

proposta/ solução, contrastando 

dados e informações de diferentes 

fontes, identificando coincidências, 

complementaridades e contradições. 

(EF89LP20RS-2) Compreender e 

posicionar-se criticamente sobre 

dados e informações usados em 

fundamentação de propostas e 

analisar a coerência entre os 

elementos, de forma a tomar decisões 

fundamentadas. 

8º, 

9º 

 Produção de 

textos 

Estratégia de produção: 

planejamento de textos 

reivindicatórios ou 

propositivos 

(EF89LP21) Realizar enquetes e 

pesquisas de opinião, de forma a 

levantar prioridades, problemas a 

resolver ou propostas que possam 

contribuir para melhoria da escola ou 

da comunidade, caracterizar 

demanda/ necessidade, 

documentando-a de diferentes 

maneiras por meio de diferentes 

procedimentos, gêneros e mídias e, 

quando for o caso, selecionar 

informações e dados relevantes de 

fontes pertinentes diversas (sites, 

impressos, vídeos etc.), avaliando a 

qualidade e a utilidade dessas fontes, 

que possam servir de 

contextualização e fundamentação de 

propostas, de forma a justificar a 

(EF89LP21RS-1) Realizar enquetes e 

pesquisas de opinião, de forma a 

levantar prioridades, problemas a 

resolver ou propostas que possam 

contribuir para melhoria da escola ou 

da comunidade, caracterizar 

demanda/ necessidade, 

documentando-a de diferentes 

maneiras por meio de diferentes 

procedimentos, gêneros e mídias e, 

quando for o caso, selecionar 

informações e dados relevantes de 

fontes pertinentes diversas, avaliando 

a qualidade e a utilidade dessas 

fontes, que possam servir de 

contextualização e fundamentação de 

propostas, de forma a justificar a 

proposição de propostas, projetos 
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proposição de propostas, projetos 

culturais e ações de intervenção. 

culturais e ações de intervenção, 

considerando a relevância da ação. 

8º, 

9º 

 Oralidade Escuta  

Apreender o sentido 

geral dos textos 

Apreciação e réplica 

Produção/Proposta 

(EF89LP22) Compreender e comparar 

as diferentes posições e interesses em 

jogo em uma discussão ou 

apresentação de propostas, avaliando 

a validade e força dos argumentos e 

as consequências do que está  sendo 

proposto e, quando for o caso, 

formular e negociar propostas de 

diferentes naturezas relativas a 

interesses coletivos envolvendo a 

escola ou comunidade escolar. 

(EF89LP22RS-1) Compreender e 

comparar as diferentes posições e 

interesses em jogo em uma discussão 

ou apresentação de propostas, 

avaliando a validade e força dos 

argumentos e as 

consequências do que está sendo 

proposto. 

(EF89LP22RS-2) Formular e negociar 

propostas de diferentes naturezas 

relativas a interesses coletivos, 

envolvendo a escola ou a comunidade 

escolar. 

 

8º, 

9º 

 Análise 

linguística/ 

semiótica 

Movimentos 

argumentativos e força 

dos argumentos 

(EF89LP23) Analisar, em textos 

argumentativos, reivindicatórios e 

propositivos, os movimentos 

argumentativos utilizados 

(sustentação, refutação e 

negociação), avaliando a força dos 

argumentos utilizados. 

 

(EF89LP23RS-1) Identificar, no texto, 

a posição do autor sobre a questão 

em pauta, os argumentos e contra- 

argumentos apresentados e os 

recursos linguísticos usados para 

introduzir os diferentes movimentos 

argumentativos. 

(EF89LP23RS-2) Analisar, em textos 

argumentativos, reivindicatórios e 

propositivos, os movimentos 

argumentativos utilizados 

(sustentação, refutação e negociação), 

avaliando a força dos argumentos 

utilizados, identificando o tema e 

realizando reflexões não superficiais a 

ele. 
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8º, 

9º 

 Leitura Curadoria de informação (EF89LP24) Realizar pesquisa, 

estabelecendo o recorte das questões, 

usando fontes abertas e confiáveis. 

(EF89LP24RS-1) Realizar pesquisas 

diversas, estabelecendo o recorte das 

questões, usando fontes abertas e 

confiáveis, praticando a curadoria de 

informações. 

8º, 

9º 

 Produção de 

textos 

Estratégias de escrita: 

textualização, revisão e 

edição 

(EF89LP25) Divulgar o resultado de 

pesquisas por meio de apresentações 

orais, verbetes de enciclopédias 

colaborativas, reportagens de 

divulgação científica, vlogs 

científicos, vídeos de diferentes tipos 

etc. 

(EF89LP25RS-1) Divulgar o resultado 

de pesquisas por meio de 

apresentações orais, verbetes de 

enciclopédias colaborativas, 

reportagens de divulgação científica, 

vlogs científicos, vídeos de diferentes 

tipos etc., estimulando a 

criatividade e responsabilidade, a fim 

de ampliar a informação e o 

conhecimento. 

 

8º, 

9º 

 Produção de 

textos 

Estratégias de escrita: 

textualização, revisão e 

edição 

(EF89LP26) Produzir resenhas, a partir 

das notas e/ou esquemas feitos, com 

o manejo adequado das vozes 

envolvidas (do resenhador, do autor 

da obra e, se for o caso, também dos 

autores citados 

na obra resenhada), por meio do uso 

de paráfrases, marcas do discurso 

reportado e citações. 

 

8º, 

9º 

 Oralidade Conversação 

espontânea 

(EF89LP27) Tecer considerações e 

formular problematizações 

pertinentes, em momentos 

oportunos, em situações de aulas, 

apresentação oral, seminário etc. 

(EF89LP27RS-1) Tecer considerações e 

formular problematizações 

pertinentes, em momentos 

oportunos, em situações de aula, 

apresentação oral, seminário etc., 

adequando o uso de cada variedade 
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de acordo com a situação em que está 

inserido. 

(EF89LP27RS-2) Possibilitar atividades 

que visem a espontaneidade e a 

expressividade, estimulando a 

construção de opinião e postura 

própria acerca de determinados 

contextos, respeitando as 

diversidades de posicionamento. 

8º, 

9º 

 Oralidade Procedimentos de apoio 

à compreensão 

Tomada de nota 

(EF89LP28) Tomar nota de 

videoaulas, aulas digitais, 

apresentações multimídias, vídeos de 

divulgação científica, documentários 

e afins, identificando, em função dos 

objetivos, informações principais para 

apoio ao estudo e realizando, quando 

necessário, uma síntese final que 

destaque e reorganize os pontos ou 

conceitos centrais e suas relações e 

que, em alguns casos, seja 

acompanhada de reflexões pessoais, 

que podem conter dúvidas, 

questionamentos, considerações etc. 

(EF89LP28RS-1) Tomar nota de 

videoaulas, aulas digitais, 

apresentações multimídias, vídeos de 

divulgação científica, documentários e 

afins, identificando, em função dos 

objetivos, informações principais para 

apoio ao estudo. 

(EF89LP28RS-2) Realizar sínteses que 

destaquem e reorganizem os pontos 

ou conceitos centrais e suas relações e 

que, em alguns casos, sejam 

acompanhadas de reflexões pessoais, 

que possam conter dúvidas, 

questionamentos, 

considerações etc., a fim de resgatar a 

apreensão do ouvido/assistido. 

8º, 

9º 

 Análise 

linguística/ 

semiótica 

Textualização 

Progressão temática 

(EF89LP29) Utilizar e perceber 

mecanismos de progressão temática, 

tais como retomadas anafóricas 

(“que, cujo, onde”, pronomes do caso 

reto e oblíquos, pronomes 

demonstrativos, nomes correferentes 

etc.), catáforas 

(EF89LP29RS-1) Reconhecer que há 

uma ordem progressiva para a 

construção dos textos, de modo a 

torná-los coerentes e coesivos. 

(EF89LP29RS-2) Utilizar e perceber 

mecanismos de progressão temática, 

tais como retomadas anafóricas e 
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(remetendo para adiante ao invés de 

retomar o já dito), uso de 

organizadores textuais, de coesivos 

etc., e analisar os mecanismos de 

reformulação e paráfrase utilizados 

nos textos de divulgação do 

conhecimento. 

catafóricas, o uso de organizadores 

textuais, de coesivos etc., e analisar os 

mecanismos de reformulação e 

paráfrase utilizados nos textos de 

divulgação do conhecimento. 

8º, 

9º 

 Análise 

linguística/ 

semiótica 

Textualização (EF89LP30) Analisar a estrutura de 

hipertexto e hiperlinks em textos de 

divulgação científica que circulam na 

Web e proceder à remissão a 

conceitos e relações por meio de 

links. 

 

8º, 

9º 

 Análise 

linguística/ 

semiótica 

Modalização (EF89LP31) Analisar e utilizar 

modalização epistêmica, isto é, 

modos de indicar uma avaliação 

sobre o valor de verdade e as 

condições de verdade de uma 

proposição, tais como os 

asseverativos – quando se concorda 

com (“realmente, evidentemente, 

naturalmente, efetivamente, claro, 

certo, lógico, sem dúvida” etc.) ou 

discorda de (“de jeito nenhum, de 

forma alguma”) uma ideia; e os 

quase-asseverativos, que indicam que 

se considera o conteúdo como quase 

certo (“talvez, assim, possivelmente, 

provavelmente, 

eventualmente”). 

(EF89LP31RS-1) Analisar os efeitos de 

sentido produzidos pelos recursos 

empregados, considerando sua 

coerência tanto com as intenções 

presumidas do texto quanto com a 

especificidade do gênero. 
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8º, 

9º 

Campo 

Artístico- 

Literário 

Leitura Relação entre textos (EF89LP32) Analisar os efeitos de 

sentido decorrentes do uso de 

mecanismos de intertextualidade 

(referências, alusões, retomadas) 

entre os textos literários, entre esses 

textos literários e outras 

manifestações artísticas (cinema, 

teatro, artes visuais e midiáticas, 

música), quanto aos temas, 

personagens, estilos, autores etc., e 

entre o texto original e paródias, 

paráfrases, pastiches, trailer honesto, 

vídeos- minuto, vidding, dentre 

outros. 

(EF89LP32RS-1) Identificar as 

relações intertextuais e analisar os 

efeitos de sentido decorrentes do uso 

de mecanismos de intertextualidade 

entre os textos literários, entre esses 

textos 

literários e outras manifestações 

artísticas (cinema, teatro, artes visuais 

e midiáticas, música), quanto aos 

temas, personagens, estilos, autores 

etc., e entre o texto original e 

paródias, paráfrases, entre outros. 

8º, 

9º 

 Leitura Estratégias de leitura 

Apreciação e réplica 

(EF89LP33) Ler, de forma autônoma, 

e compreender – selecionando 

procedimentos e estratégias de 

leitura adequados a diferentes 

objetivos e levando em conta 

características dos gêneros e suportes 

– romances, contos 

contemporâneos, minicontos, fábulas 

contemporâneas, romances juvenis, 

biografias romanceadas, novelas, 

crônicas visuais, narrativas de ficção 

científica, narrativas de suspense, 

poemas de forma livre e fixa (como 

haicai), poema concreto, ciberpoema, 

dentre outros, expressando avaliação 

sobre o texto lido e estabelecendo 

preferências por gêneros, temas, 

autores. 

(EF89LP33RS-1) Ler, compreender e 

apreciar romances, contos 

contemporâneos, minicontos, fábulas 

contemporâneas, romances juvenis, 

biografias romanceadas, novelas, 

crônicas visuais, narrativas de ficção 

científica, narrativas de suspense, 

narrativas gauchescas, poemas de 

forma livre e fixa, ciberpoema, dentre 

outros, favorecendo a fruição sobre o 

texto lido e estabelecendo 

preferências por gêneros, temas, 

autores. 

(EF89LP33RS-2) Apreciar a literatura 

gaúcha, reconhecendo sua 

importância no cenário local e global. 

(EF89LP33RS-3) Estimular a oralidade 

a partir de narrativas gauchescas, 
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declamação de poemas, expressão 

corporal através da dança e do teatro 

a fim de valorizar cultura e tradição 

regional. 

8º, 

9º 

 Leitura Reconstrução da 

textualidade e 

compreensão dos efeitos 

de sentidos provocados 

pelos usos de recursos 

linguísticos e 

multissemióticos 

(EF89LP34) Analisar a organização de 

texto dramático apresentado em 

teatro, televisão, cinema, 

identificando e percebendo os 

sentidos decorrentes dos recursos 

linguísticos e semióticos que 

sustentam sua realização como peça 

teatral, novela, filme etc. 

(EF89LP34RS-1) Comparar a 

organização e a estrutura de textos 

dramáticos apresentados em teatro, 

televisão, cinema, identificando e 

percebendo os sentidos decorrentes 

dos recursos linguísticos e semióticos 

que sustentam sua realização, como 

peça teatral, novela, filme etc. 

8º, 

9º 

 Produção de 

textos 

Construção da 

textualidade 

(EF89LP35) Criar contos ou crônicas 

(em especial, líricas), crônicas visuais, 

minicontos, narrativas de aventura e 

de ficção científica, dentre outros, 

com 

temáticas próprias ao gênero, usando 

os conhecimentos sobre os 

constituintes estruturais e recursos 

expressivos típicos dos gêneros 

narrativos pretendidos, e, no caso de 

produção em grupo, ferramentas de 

escrita colaborativa. 

(EF89LP35RS-1) Produzir paródia de 

textos em prosa de diferentes culturas 

e estilos, explorando os recursos 

textuais e visuais, estimulando a 

expressão oral dos alunos e 

socialização dos materiais 

produzidos. 

(EF89LP35RS-2) Estimular a produção 

de gêneros textuais em prosa 

inspirados na tradição gaúcha. 

8º, 

9º 

 Produção de 

textos 

Relação entre textos (EF89LP36) Parodiar poemas 

conhecidos da literatura e criar textos 

em versos (como poemas concretos, 

ciberpoemas, haicais, liras, 

microrroteiros, lambe-lambes e 

outros tipos de poemas), explorando 

o uso de recursos sonoros e 

semânticos (como figuras de 

(EF89LP36RS-1) Produzir paródia de 

textos em versos de diferentes 

culturas e estilos, explorando os 

recursos textuais e visuais, 

estimulando a expressão oral dos 

alunos e socialização dos materiais 

produzidos. 
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linguagem e jogos de palavras) e 

visuais (como relações entre 

imagem e texto verbal e distribuição 

da mancha gráfica), de forma a 

propiciar diferentes efeitos de 

sentido. 

(EF89LP36RS-2) Estimular a produção 

de gêneros textuais em verso 

inspirados na tradição gaúcha. 

8º, 

9º 

Todos Os 

Campos De 

Atuação 

Análise 

linguística/  

semiótica 

Figuras de linguagem (EF89LP37) Analisar os efeitos de 

sentido do uso de figuras de 

linguagem como ironia, eufemismo, 

antítese, aliteração, assonância, 

dentre outras. 

 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

Campo 

Jornalístico/ 

Midiático 

Leitura Apreciação e réplica 

Relação entre gêneros e 

mídias 

(EF69LP01) Diferenciar liberdade de 

expressão de discursos de ódio, 

posicionando-se contrariamente a 

esse tipo de discurso e vislumbrando 

possibilidades de denúncia quando 

for o caso. 

 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Leitura Apreciação e  réplica 

Relação entre gêneros e 

mídias 

(EF69LP02) Analisar e comparar peças 

publicitárias variadas (cartazes, 

folhetos, outdoor, anúncios e 

propagandas em 

diferentes mídias, spots, jingle, vídeos 

etc.), de forma a perceber a 

articulação entre elas em campanhas, 

as especificidades das várias semioses 

e mídias, a adequação dessas peças 

ao 

público-alvo, aos objetivos do 

anunciante e/ou da campanha e à 

construção composicional e estilo dos 

gêneros em questão, como forma de 

ampliar suas possibilidades de 

(EF69LP02RS-1) Analisar e comparar 

peças publicitárias variadas, de forma 

a perceber a articulação entre elas em 

campanhas, as especificidades das 

várias semioses e mídias, a adequação 

dessas peças ao público- alvo, aos 

objetivos do anunciante e/ou da 

campanha e à construção 

composicional e estilo dos gêneros 

em questão, considerando as 

linguagens formal e informal, bem 

como as variedades linguísticas, como 

forma de ampliar suas possibilidades 

de compreensão (e 

produção) de textos pertencentes a 
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compreensão (e produção) de textos 

pertencentes a esses gêneros. 

esses gêneros. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Leitura Estratégia de leitura: 

apreender os sentidos 

globais do texto 

(EF69LP03) Identificar, em notícias, o 

fato central, suas principais 

circunstâncias e eventuais 

decorrências; em reportagens e 

fotorreportagens o fato ou a temática 

retratada e a perspectiva de 

abordagem, em entrevistas os 

principais temas/subtemas 

abordados, explicações dadas ou 

teses defendidas em relação a esses 

subtemas; em tirinhas, memes, 

charge, a crítica, ironia ou humor 

presente. 

 

(EF69LP03RS-1) Manusear os 

diferentes textos jornalísticos nos 

variados meios em que são vinculados 

para identificar, por meio de leituras e 

análises, os temas 

globais do texto. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP04) Identificar e analisar os 

efeitos de sentido que fortalecem a 

persuasão nos textos publicitários, 

relacionando as estratégias de 

persuasão e apelo ao consumo com 

os recursos linguístico-discursivos 

utilizados, como imagens, tempo 

verbal, jogos de palavras, figuras de 

linguagem etc., com vistas a fomentar 

práticas de consumo conscientes. 

(EF69LP04RS-1) Reconhecer o efeito 

de sentido e o poder de persuasão 

sobre o leitor de acordo com a 

linguagem utilizada, seja ela verbal ou 

não verbal. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Leitura Efeitos de sentido (EF69LP05) Inferir e justificar, em 

textos multissemióticos – tirinhas, 

charges, memes, gifs etc. –, o efeito 

de humor, ironia e/ou crítica pelo uso 

ambíguo de palavras, expressões ou 

imagens ambíguas, de clichês, de 
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recursos iconográficos, de pontuação 

etc. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Produção de 

textos 

Relação do texto com o 

contexto de produção e 

experimentação de 

papéis sociais 

(EF69LP06) Produzir e publicar 

notícias, foto denúncias, 

fotorreportagens, reportagens, 

reportagens multimidiáticas, 

infográficos, podcasts noticiosos, 

entrevistas, cartas de leitor, 

comentários, artigos de opinião de 

interesse local ou global, textos de 

apresentação e apreciação de 

produção cultural – resenhas e outros 

próprios das formas de expressão das 

culturas juvenis, tais como vlogs e 

podcasts culturais, gameplay, 

detonado etc.– e 

cartazes, anúncios, propagandas, 

spots, jingles de campanhas sociais, 

dentre outros em várias mídias, 

vivenciando de forma significativa o 

papel de repórter, de comentador, de 

analista, de crítico, de editor ou 

articulista, de booktuber, de 

vlogger (vlogueiro) etc., como forma 

de compreender as condições de 

produção que envolvem a circulação 

desses textos e poder participar e 

vislumbrar possibilidades de 

participação nas práticas de 

linguagem do campo jornalístico e do 

campo midiático de forma ética e 

responsável, levando-se em 

(EF69LP06RS-1) Analisar, planejar e 

produzir textos jornalísticos 

considerando os diferentes suportes, 

objetivos, público-alvo e circulação, 

tendo em vista o público leitor. 
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consideração o contexto da Web 2.0, 

que amplia a possibilidade de 

circulação desses textos e “funde”  os 

papéis de leitor e autor, de 

consumidor e produtor. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Produção de 

textos 

Textualização (EF69LP07) Produzir textos em 

diferentes gêneros, considerando sua 

adequação ao contexto produção 

circulação – os enunciadores 

envolvidos, os objetivos, o gênero, o 

suporte, a circulação -, ao modo 

(escrito ou oral; imagem estática ou 

em movimento etc.), à variedade 

linguística e/ou semiótica apropriada 

a esse contexto, à construção da 

textualidade relacionada às 

propriedades textuais e do gênero), 

utilizando estratégias de 

planejamento, elaboração, revisão, 

edição, reescrita/ redesign e avaliação 

de textos, para, com a ajuda do 

professor e a colaboração dos 

colegas, corrigir e aprimorar as 

produções realizadas, fazendo cortes, 

acréscimos, reformulações, correções 

de concordância, ortografia, 

pontuação em textos e editando 

imagens, arquivos sonoros, fazendo 

cortes, acréscimos, ajustes, 

acrescentando/ alterando efeitos, 

ordenamentos etc. 

(EF69LP07RS-1) Produzir textos em 

diferentes gêneros, observando os 

aspectos lexicais, considerando sua 

adequação ao contexto, à produção e 

à circulação, ao modo, à variedade 

linguística e/ou semiótica apropriada 

a esse contexto, à construção da 

textualidade relacionada às 

propriedades textuais e do gênero, 

utilizando estratégias de 

planejamento, elaboração, revisão, 

edição, reescrita/redesign e avaliação 

de textos, para corrigir e 

aprimorar as produções realizadas, 

fazendo alterações necessárias, 

utilizando a linguagem adequada em 

cada situação. 

(EF69LP07RS-2) Escrever e reescrever 

textos relativos à cultura gaúcha, 

considerando aspectos e variações 

linguísticas regionais. 
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6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Produção de 

textos 

Revisão/edição de texto 

informativo e opinativo 

(EF69LP08) Revisar/editar o texto 

produzido notícia, reportagem, 

resenha, artigo de opinião, dentre 

outros, tendo em vista sua adequação 

ao contexto de produção, a mídia em 

questão, características do gênero, 

aspectos 

relativos à textualidade, a relação 

entre as diferentes semioses, a 

formatação e uso adequado das 

ferramentas de edição (de texto, foto, 

áudio e vídeo, dependendo do caso) e 

adequação à norma culta. 

 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Produção de 

textos 

Planejamento de textos 

de peças publicitárias de 

campanhas sociais 

(EF69LP09) Planejar uma campanha 

publicitária sobre 

questões/problemas, temas, causas 

significativas para a escola e/ou 

comunidade, a partir de um 

levantamento de material sobre o 

tema ou evento, da definição do 

público-alvo, do texto ou peça a ser 

produzido – cartaz, banner, folheto, 

panfleto, anúncio impresso e para 

internet, spot, propaganda de rádio, 

TV etc. –, da ferramenta de edição de 

texto, áudio ou vídeo que será 

utilizada, do recorte e enfoque a ser 

dado, das estratégias de persuasão 

que serão utilizadas etc. 

(EF69LP09RS-1) Planejar e produzir 

textos publicitários de maneira clara, 

abordando temas de campanhas 

sociais de sua realidade. 

6º, 

7º, 

 Oralidade 

*Considerar 

todas as 

Produção de textos 

jornalísticos orais 

(EF69LP10) Produzir notícias para 

rádios, TV ou vídeos, podcasts 

noticiosos e de opinião, entrevistas, 

(EF69LP10RS-1) Produzir notícias nos 

variados meios de comunicação 

relativos a fatos e temas de interesse 
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8º, 

9º 

habilidades dos 

eixos leitura e 

produção que se 

referem a textos 

ou produções 

orais, em áudio 

ou vídeo 

comentários, vlogs, jornais 

radiofônicos e televisivos, dentre 

outros possíveis, relativos a fato e 

temas de interesse pessoal, local ou 

global e textos orais de apreciação e 

opinião – podcasts e vlogs noticiosos, 

culturais e de opinião, 

orientando-se por roteiro ou texto, 

considerando o contexto de produção 

e demonstrando domínio dos 

gêneros. 

pessoal, local ou global e textos orais 

de apreciação e opinião, considerando 

o contexto de produção e os recursos 

das diferentes linguagens e 

demonstrando domínio dos gêneros, 

tendo em vista a textualização. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Oralidade 

*Considerar 

todas as 

habilidades dos 

eixos leitura e 

produção que se 

referem a textos 

ou produções 

orais, em áudio 

ou vídeo 

Produção de textos 

jornalísticos orais 

(EF69LP11) Identificar e analisar 

posicionamentos defendidos e 

refutados na escuta de interações 

polêmicas em entrevistas, discussões 

e debates (televisivo, em sala de aula, 

em redes sociais etc.), entre outros, e 

se posicionar frente a eles. 

(EF69LP11RS-1) Identificar e analisar 

posicionamentos defendidos e 

refutados na escuta de interações 

polêmicas em entrevistas, discussões 

e debates, entre outros, 

posicionando-se e expressando sua 

opinião frente a eles de maneira clara 

e objetiva. 

(EF69LP11RS-2) Valorizar a expressão 

do outro, apreciando opiniões de 

diferentes fatos e temas. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Oralidade 

*Considerar 

todas as 

habilidades dos 

eixos leitura e 

produção que se 

referem a textos 

ou produções 

orais, em áudio 

ou vídeo 

Planejamento e produção 

de textos 

Jornalísticos orais 

(EF69LP12) Desenvolver estratégias 

de planejamento, elaboração, revisão, 

edição, reescrita/redesign (esses três 

últimos quando não for situação ao 

vivo) e avaliação de textos orais, 

áudio e/ou vídeo, considerando sua 

adequação aos contextos em que 

foram produzidos, à forma 

composicional e estilo de gêneros, a 

(EF69LP12RS-1) Desenvolver 

estratégias de planejamento, 

elaboração, revisão, edição, 

reescrita/redesign e avaliação de 

textos orais, áudio e/ou vídeo, 

considerando sua adequação aos 

contextos em que foram produzidos, 

à forma composicional e estilo de 

gêneros, a clareza, progressão 

temática e variedade linguística 
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clareza, progressão temática e 

variedade linguística empregada, os 

elementos relacionados à fala, tais 

como modulação de voz, entonação, 

ritmo, altura e intensidade, respiração 

etc., os elementos cinésicos, tais 

como postura 

corporal, movimentos e gestualidade 

significativa, expressão facial, contato 

de olho com plateia etc. 

empregada, os elementos 

relacionados à fala, os elementos 

cinésicos, de modo a perceber os 

diferentes processos no 

desenvolvimento da oralidade nos 

diferentes gêneros. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Oralidade Participação em 

discussões orais de temas 

controversos de 

interesse da turma e/ou 

de relevância social 

(EF69LP13) Engajar-se e contribuir 

com a busca de conclusões comuns 

relativas a problemas, temas ou 

questões polêmicas de interesse da 

turma e/ou de relevância social. 

(EF69LP13RS-1) Engajar-se e 

contribuir com a busca de conclusões 

comuns relativas a problemas, temas 

ou questões polêmicas de interesse da 

turma e/ou de relevância social para 

compreendê-los e tomar uma posição 

em discussões a respeito. 

(EF69LP13RS-2) Ouvir as diferentes 

opiniões e destacar a importância do 

ato de ouvir e respeitar os diferentes 

pontos de vista. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Oralidade Participação em 

discussões orais de temas 

controversos de 

interesse da turma e/ou 

de relevância social 

(EF69LP14) Formular perguntas e 

decompor, com a ajuda dos colegas 

e dos professores, tema/questão 

polêmica, explicações e ou 

argumentos relativos ao objeto de 

discussão para análise mais minuciosa 

e buscar em fontes diversas 

informações ou dados que permitam 

analisar partes da questão 

e compartilhá-los com a turma. 

(EF69LP14RS-1) Formular perguntas, 

expressando-se com clareza e 

coerência, e decompor, com a ajuda 

dos colegas e dos professores, 

tema/questão 

polêmica, explicações e ou 

argumentos relativos ao objeto de 

discussão para análise mais minuciosa 

e buscar em fontes diversas 

informações ou dados que permitam 

analisar partes da questão. 
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(EF69LP14RS-2) Pesquisar, refletir e 

elaborar pontos de vista sobre os 

conteúdos. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Oralidade Participação em 

discussões orais de temas 

controversos de 

interesse da turma e/ou 

de relevância social 

(EF69LP15) Apresentar argumentos e 

contra-argumentos coerentes, 

respeitando os turnos de fala, na 

participação em discussões sobre 

temas controversos e/ou polêmicos. 

(EF69LP15RS-1) Articular argumentos 

e contra-argumentos coerentes, 

respeitando os turnos de fala, na 

participação em discussões sobre 

temas controversos e/ou polêmicos, 

posicionando-se criticamente. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Análise 

linguística/ 

semiótica 

Construção 

composicional 

(EF69LP16) Analisar e utilizar as 

formas de composição dos gêneros 

jornalísticos da ordem do relatar, tais 

como notícias (pirâmide invertida no 

impresso X blocos noticiosos 

hipertextuais e hipermidiáticos no 

digital, que também pode contar com 

imagens de vários tipos, vídeos, 

gravações de áudio etc.), da ordem 

do argumentar, tais como artigos de 

opinião e editorial (contextualização, 

defesa de tese/opinião e uso de 

argumentos) e das entrevistas: 

apresentação e contextualização do 

entrevistado e do tema, estrutura 

pergunta e resposta etc. 

(EF69LP16RS-1) Analisar e utilizar as 

formas de composição dos gêneros 

jornalísticos da ordem do relatar, tais 

como notícias, da ordem do 

argumentar, tais como artigos de 

opinião e editorial e das entrevistas: 

apresentação e contextualização do 

entrevistado e do tema, estrutura 

pergunta e resposta etc., para 

compreender a forma de composição 

desses gêneros. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Análise 

linguística/ 

semiótica 

Estilo (EF69LP17) Perceber e analisar os 

recursos estilísticos e semióticos dos 

gêneros jornalísticos e publicitários, 

os aspectos relativos ao tratamento 

da informação em notícias, como a 

ordenação dos eventos, as escolhas 

lexicais, o efeito de imparcialidade do 

(EF69LP17RS-1) Reconhecer e analisar 

os recursos estilísticos e semióticos 

dos gêneros jornalísticos e 

publicitários, os aspectos relativos ao 

tratamento da informação em 

notícias, como a ordenação dos 

eventos, as escolhas lexicais, o efeito 
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relato, a morfologia do verbo, em 

textos noticiosos e argumentativos, 

reconhecendo marcas de pessoa, 

número, tempo, modo, a distribuição 

dos verbos nos gêneros textuais (por 

exemplo, as formas de pretérito em 

relatos; as formas de presente e 

futuro em gêneros argumentativos; 

as formas de imperativo em gêneros 

publicitários), o uso de recursos 

persuasivos em textos 

argumentativos diversos (como a 

elaboração do título, escolhas 

lexicais, construções metafóricas, a 

explicitação ou a ocultação de fontes 

de informação) e as estratégias de 

persuasão e apelo ao consumo com 

os recursos linguístico-discursivos 

utilizados (tempo verbal, jogos de 

palavras, metáforas, imagens). 

de imparcialidade do relato, a 

morfologia do verbo, em textos 

noticiosos e argumentativos, 

reconhecendo as marcas de pessoa, 

número, tempo e modo, a distribuição 

dos verbos nos gêneros textuais, o 

uso de recursos persuasivos em textos 

argumentativos diversos e as 

estratégias de persuasão e apelo ao 

consumo com os recursos linguístico-

discursivos utilizados, de modo a 

identificar intencionalidades variadas 

presentes em textos desses gêneros. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Análise linguística/ 

semiótica 

Estilo (EF69LP18) Utilizar, na escrita/ 

reescrita de textos argumentativos, 

recursos linguísticos que marquem as 

relações de sentido entre parágrafos 

e enunciados do texto e operadores 

de conexão adequados aos tipos de 

argumento e à forma de composição 

de textos argumentativos, de maneira 

a garantir a coesão, a coerência e a 

progressão temática nesses textos 

(“primeiramente, mas, no entanto, 

(EF69LP18RS-1) Utilizar, na escrita/ 

reescrita de textos argumentativos, de 

maneira a garantir a progressão e a 

unidade temática, recursos 

linguísticos que marquem as relações 

de sentido entre parágrafos e 

enunciados do texto e operadores de 

conexão adequados aos tipos de 

argumento e à forma de composição 

de textos argumentativos. 
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em primeiro/ segundo/ terceiro lugar, 

finalmente, em conclusão” etc.). 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Análise 

linguística/ 

semiótica 

Efeito de sentido (EF69LP19) Analisar, em gêneros orais 

que envolvam argumentação, os 

efeitos de sentido de elementos 

típicos da modalidade falada, como a 

pausa, a entonação, o ritmo, a 

gestualidade e expressão facial, as 

hesitações etc. 

(EF69LP19RS-1) Analisar, em gêneros 

orais que envolvam argumentação, os 

efeitos de sentido de elementos 

típicos da modalidade falada, como a 

pausa, a entonação, o ritmo, a 

gestualidade e expressão facial, as 

hesitações, etc., percebendo as 

implicações que produzem em 

diferentes situações de comunicação. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

Campo De 

Atuação 

Na Vida 

Pública 

Leitura Reconstrução das 

condições de produção e 

circulação e adequação 

do texto à construção 

composicional e ao estilo 

de gênero (Lei, código, 

estatuto, código, 

regimento etc.) 

(EF69LP20) Identificar, tendo em vista 

o contexto de produção, a forma de 

organização dos textos normativos e 

legais, a lógica de hierarquização de 

seus itens e subitens e suas partes: 

parte inicial (título – nome e data – e 

ementa), blocos de artigos (parte, 

livro, 

capítulo, seção, subseção), artigos 

(caput e parágrafos e incisos) e parte 

final (disposições pertinentes à sua 

implementação) e analisar efeitos de 

sentido causados pelo uso de 

vocabulário técnico, pelo uso do 

imperativo, de palavras e expressões 

que indicam circunstâncias, como 

advérbios e locuções adverbiais, de 

palavras que indicam generalidade, 

como alguns pronomes indefinidos, 

de 

(EF69LP20RS-1) Identificar, tendo em 

vista o contexto de produção, a forma 

de organização dos textos normativos 

e legais, a lógica de hierarquização de 

seus itens e subitens e suas partes. 

(EF69LP20RS-2) Analisar os efeitos de 

sentido causados pelo uso de 

vocabulário técnico, pelo uso do 

imperativo, de palavras e expressões 

que indicam circunstâncias, de 

palavras que indicam generalidade, de 

forma a poder compreender o caráter 

imperativo, coercitivo e generalista 

das leis e de outras formas de 

regulamentação. 
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forma a poder compreender o caráter 

imperativo, coercitivo e generalista 

das leis e de outras formas de 

regulamentação. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Leitura Apreciação e réplica (EF69LP21) Posicionar-se em relação 

a conteúdos veiculados em práticas 

não Institucionalizadas de 

participação social, sobretudo 

àquelas vinculadas a manifestações 

artísticas, produções culturais, 

intervenções urbanas e práticas 

próprias das culturas juvenis que 

pretendam denunciar, expor uma 

problemática ou “convocar” para 

uma reflexão/ação, relacionando esse 

texto/ produção com seu contexto de 

produção e relacionando as partes e 

semioses 

presentes para a construção de 

sentidos. 

(EF69LP21RS-1) Posicionar-se em 

relação a conteúdos veiculados em 

práticas não institucionalizadas de 

participação social, sobretudo àquelas 

vinculadas a manifestações artísticas, 

produções culturais, intervenções 

urbanas e práticas próprias das 

culturas juvenis e das regiões onde 

estão inseridos. 

(EF69LP21RS-2) Emitir parecer e 

apreciação de produções culturais 

com criticidade respeitando a 

argumentação e contra- 

argumentação, posicionando-se 

frente aos fatos discutidos. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Produção de 

textos 

Textualização, 

revisão e edição 

(EF69LP22) Produzir, revisar e editar 

textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre problemas que 

afetam a vida escolar ou da 

comunidade, justificando pontos de 

vista, reivindicações e detalhando 

propostas (justificativa, objetivos, 

ações previstas etc.), levando em 

conta seu contexto de produção e as 

características dos gêneros em 

questão. 

(EF69LP22RS-1) Produzir, revisar e 

editar textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre problemas que 

afetam a vida escolar ou da 

comunidade, levando em conta seu 

contexto de produção e as 

características dos gêneros em 

questão, detalhando propostas que 

melhorem a vida da comunidade onde 

estão inseridos. 



 

 

 

 

 

807 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Produção de 

textos 

Textualização, 

revisão e edição 

(EF69LP23) Contribuir com a escrita 

de textos normativos, quando houver 

esse tipo de demanda na escola – 

regimentos e estatutos de 

organizações da sociedade civil do 

âmbito da atuação das crianças e 

jovens (grêmio livre, clubes de leitura, 

associações culturais etc.) e de regras 

e regulamentos nos vários âmbitos da 

escola campeonatos, 

festivais, regras de convivência etc., 

levando em conta o contexto de 

produção e as características dos 

gêneros em questão. 

(EF69LP23RS-1) Contribuir com a 

escrita de textos normativos, quando 

houver esse tipo de demanda na 

escola, e de regras e regulamentos 

nos vários âmbitos da escola, levando 

em conta o contexto de produção e as 

características dos gêneros em 

questão, evidenciando a participação 

que envolve direitos e 

responsabilidades. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Oralidade Discussão oral (EF69LP24) Discutir casos, reais ou 

simulações, submetidos a juízo, que 

envolvam (supostos) desrespeitos a 

artigos, do ECA, do Código de Defesa 

do Consumidor, do Código Nacional 

de Trânsito, de regulamentações do 

mercado publicitário etc., como 

forma de criar familiaridade com 

textos legais – 

seu vocabulário, formas de 

organização, marcas de estilo etc. -, 

de maneira a facilitar a compreensão 

de leis, fortalecer a defesa de direitos, 

fomentar a escrita de textos 

normativos (se e quando isso for 

necessário) e possibilitar a  

compreensão do caráter 

interpretativo das leis e as várias 
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perspectivas que podem estar em 

jogo. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Oralidade Discussão oral (EF69LP25) Posicionar-se de forma 

consistente e sustentada em uma 

discussão, assembleia, reuniões de 

colegiados da escola, de agremiações 

e outras situações de apresentação de 

propostas e defesas de opiniões, 

respeitando as opiniões contrárias e 

propostas alternativas e 

fundamentando seus 

posicionamentos, no tempo de fala 

previsto, valendo-se de sínteses e 

propostas claras e justificadas. 

(EF69LP25RS-1) Participar de 

momentos de debate, refletindo 

temas atuais, sociais, analisando fatos, 

acontecimentos, textos, notícias e 

informações, compreendendo-os para 

posicionar-se perante as questões 

sociais de maneira respeitosa. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Oralidade Registro (EF69LP26) Tomar nota em 

discussões, debates, palestras, 

apresentação de propostas, reuniões, 

como forma de documentar o evento 

e apoiar a própria fala (que pode se 

dar no momento do evento ou 

posteriormente, quando, por 

exemplo, for necessária a retomada 

dos assuntos tratados em outros 

contextos públicos, como diante dos 

representados). 

(EF69LP26RS-1) Tomar nota em 

discussões, debates, palestras, 

apresentação de propostas, reuniões, 

como forma de documentar o evento, 

resgatar as proposições e apoiar a 

própria fala (quando houver). 

(EF69LP26RS-2) Registrar as diversas 

opiniões relatadas pelos colegas e 

fazer apreciação dos casos bem como 

sugerir pontos a serem melhorados. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Análise  

linguística/  

semiótica 

Análise de textos 

legais/normativos, 

propositivos e 

reivindicatórios 

(EF69LP27) Analisar a forma 

composicional de textos pertencentes 

a gêneros normativos/ jurídicos e a 

gêneros da esfera política, tais como 

propostas, programas políticos 

(posicionamento quanto a diferentes 

ações a serem propostas, objetivos, 

(EF69LP27RS-1) Analisar a forma 

composicional de textos pertencentes 

a gêneros normativos e jurídicos e a 

gêneros da esfera política e suas 

marcas linguísticas, de modo a 

incrementar a compreensão de textos 

pertencentes a esses gêneros e a 
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ações previstas etc.), propaganda 

política (propostas e sua sustentação, 

posicionamento quanto a temas em 

discussão) e textos reivindicatórios: 

cartas de reclamação, petição 

(proposta, 

suas justificativas e ações a serem 

adotadas) e suas marcas linguísticas, 

de forma a incrementar a 

compreensão de textos pertencentes 

a esses gêneros e a 

possibilitar a produção de textos mais 

adequados e/ou fundamentados 

quando isso for 

requerido. 

possibilitar a produção de textos mais 

adequados e/ou fundamentados 

quando isso for requerido, tendo em 

vista os objetivos pretendidos. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Análise linguística/ 

semiótica 

Modalização (EF69LP28) Observar os mecanismos de 

modalização adequados aos textos 

jurídicos, as modalidades deônticas, que 

se referem ao eixo da conduta 

(obrigatoriedade/permissibilidade) 

como, por exemplo: Proibição: “Não se 

deve fumar em recintos fechados.”; 

Obrigatoriedade: “A vida tem que valer 

a pena.”; Possibilidade: “É permitido a 

entrada de menores acompanhados de 

adultos responsáveis”, e os mecanismos 

de modalização adequados aos textos 

políticos e propositivos, as modalidades 

apreciativas, em que o locutor exprime 

um juízo de valor (positivo ou negativo) 

acerca do que enuncia. Por exemplo: 

“Que belo discurso!”, “Discordo das 

(EF69LP28RS-1) Observar os 

mecanismos de modalização adequados 

aos textos jurídicos, às modalidades 

deônticas, que se referem ao eixo da 

conduta e os mecanismos de 

modalização adequados aos textos 

políticos e propositivos, as modalidades 

apreciativas, em que o locutor exprime 

um juízo de valor acerca do que enuncia. 

(EF69LP28RS-2) Reconhecer os 

recursos linguísticos empregados, 

compreendendo os efeitos de sentido 

produzidos e analisar a coerências 

desses efeitos, tanto com as intenções 

de significação pretendidas, quanto com 

a especificidade do gênero, 
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escolhas de Antônio.” “Felizmente, o 

buraco ainda não causou acidentes mais 

graves.” 

considerando o campo de atuação, a 

finalidade e o espaço circulação. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

Campo Das 

Práticas 

De Estudo 

E Pesquisa 

Leitura Reconstrução das 

condições de produção e 

recepção dos textos e 

adequação do texto à 

construção composicional 

e ao estilo de gênero 

(EF69LP29) Refletir sobre a relação 

entre os contextos de produção dos 

gêneros de divulgação científica – 

texto didático, artigo de divulgação 

científica, reportagem de divulgação 

científica, verbete de enciclopédia 

(impressa e digital), esquema, 

infográfico (estático e animado), 

relatório, relato multimidiático de 

campo, podcasts e vídeos variados de 

divulgação científica etc. – e os 

aspectos relativos à construção 

composicional e às marcas 

linguísticas características desses 

gêneros, de forma a ampliar suas 

possibilidades de compreensão (e 

produção) de textos pertencentes a 

esses gêneros. 

(EF69LP29RS-1) Refletir sobre a 

relação entre os contextos de 

produção dos gêneros de divulgação 

científica e os aspectos relativos à 

construção composicional e às marcas 

linguísticas características desses 

gêneros, ampliando suas 

possibilidades de compreensão (e 

produção) de textos pertencentes a 

esses gêneros. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Leitura Relação entre textos (EF69LP30) Comparar, com a ajuda do 

professor, conteúdos, dados e 

informações de diferentes fontes, 

levando em conta seus contextos de 

produção e referências, identificando 

coincidências, complementaridades e 

contradições, de forma a poder 

identificar erros/imprecisões 

conceituais, compreender e 

posicionar-se criticamente sobre os 

conteúdos e informações em questão. 

(EF69LP30RS-1) Comparar conteúdos, 

dados e informações de diferentes 

fontes, levando em conta seus 

contextos de produção e referências, 

identificando coincidências, 

complementaridades e contradições, 

identificando erros/ imprecisões 

conceituais, compreender e 

posicionar-se criticamente sobre os 

conteúdos e informações em questão. 

(EF69LP30RS-2) Desenvolver 
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estratégias e ferramentas de 

curadoria: busca e seleção de fontes 

confiáveis, usos de recursos de apoio 

à compreensão e análise das 

informações e generalizações. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Leitura Apreciação e réplica (EF69LP31) Utilizar pistas linguísticas 

– tais como “em 

primeiro/segundo/terceiro lugar”, 

“por outro lado”, “dito de outro 

modo”, isto é”, “por exemplo” – para 

compreender a hierarquização das 

proposições, sintetizando o conteúdo 

dos textos. 

(EF69LP31RS-1) Utilizar pistas 

linguísticas inerentes aos textos para 

compreender a hierarquização das 

proposições, sintetizando o conteúdo 

dos textos e favorecendo a percepção 

das informações, bem como a 

identificação das ideias centrais e 

periféricas. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Leitura Estratégias e 

procedimentos de leitura 

Relação do verbal com 

outras semioses 

Procedimentos e gêneros 

de apoio à 

compreensão 

(EF69LP32) Selecionar informações e 

dados relevantes de fontes diversas 

(impressas, digitais, orais etc.), 

avaliando a qualidade e a utilidade 

dessas fontes, e organizar, 

esquematicamente, com ajuda do 

professor, as informações necessárias 

(sem excedê-las) com ou sem apoio 

de ferramentas digitais, em quadros, 

tabelas ou gráficos. 

(EF69LP32RS-1) Selecionar 

informações e dados relevantes de 

fontes diversas, avaliando a qualidade 

e a utilidade dessas fontes, e 

organizar, esquematicamente, as 

informações 

necessárias com ou sem apoio de 

ferramentas digitais, em quadros, 

tabelas ou gráficos. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Leitura Estratégias e 

procedimentos de leitura 

Relação do verbal com 

outras semioses 

Procedimentos e gêneros 

de apoio à 

compreensão 

(EF69LP33) Articular o verbal com os 

esquemas, infográficos, imagens 

variadas etc. na (re)construção dos 

sentidos dos textos de divulgação 

científica e retextualizar do discursivo 

para o esquemático – infográfico, 

esquema, tabela, gráfico, ilustração 

etc. – e, ao contrário, transformar o 

conteúdo das tabelas, esquemas, 

(EF69LP33RS-1) Articular o verbal 

com esquemas, infográficos, imagens 

variadas etc. na (re)construção dos 

sentidos dos textos de divulgação 

científica e retextualizar do discursivo 

para o esquemático e, ao contrário, 

transformar o esquematizado em 

texto discursivo, como forma de 

ampliar as possibilidades de 
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infográficos, ilustrações etc. em texto 

discursivo, como forma de ampliar as 

possibilidades de compreensão 

desses textos e analisar as 

características das 

multissemioses e dos gêneros em 

questão. 

compreensão desses textos e analisar 

as características das 

multissemioses e dos gêneros em 

questão, identificando a relação de 

sentido que estabelecem entre as 

partes e possibilitando a apropriação 

de diferentes formas de dizer, 

recorrendo a diferentes linguagens. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Leitura Estratégias e 

Procedimentos de leitura 

Relação do verbal com 

outras semioses 

Procedimentos e gêneros 

de apoio à 

compreensão 

(EF69LP34) Grifar as partes essenciais 

do texto, tendo em vista os objetivos 

de leitura, produzir marginalias (ou 

tomar notas em outro suporte), 

sínteses organizadas em itens, quadro 

sinóptico, quadro comparativo, 

esquema, resumo 

ou resenha do texto lido (com ou sem 

comentário/análise), mapa 

conceitual, dependendo do que for 

mais adequado, como forma de 

possibilitar uma maior compreensão 

do texto, a sistematização de 

conteúdos e informações e um 

posicionamento frente aos texto, se 

esse for o caso. 

(EF69LP34RS-1) Grifar as partes 

essenciais do texto, tendo em vista os 

objetivos de leitura, produzir notas, 

sínteses organizadas em itens, quadro 

sinóptico, quadro comparativo, 

esquema, resumo ou resenha do texto 

lido, mapa 

conceitual, dependendo do que for 

mais adequado, como forma de 

possibilitar a compreensão do texto, a 

sistematização de conteúdos e 

informações e um posicionamento 

frente aos textos, se esse for o caso, 

apropriando-se de uso de estratégias 

e procedimentos envolvidos na leitura 

para estudo. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Produção de 

textos 

Consideração das 

condições de produção de 

textos de divulgação 

científica 

Estratégias de escrita 

(EF69LP35) Planejar textos de 

divulgação científica, a partir da 

elaboração de esquema que considere 

as pesquisas feitas anteriormente, de 

notas e sínteses de leituras ou de 

registros de experimentos ou de 

estudo de campo, produzir, revisar e 

editar 

(EF69LP35RS-1) Planejar textos de 

divulgação científica, a partir da 

elaboração de esquema que considere 

as pesquisas feitas anteriormente, de 

notas e sínteses de leituras ou de 

registros de experimentos ou de 

estudo de campo. 

(EF69LP35RS-2) Produzir, revisar e 
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textos voltados para a divulgação do 

conhecimento e de dados e 

resultados de pesquisas, tais como 

artigo de divulgação científica, artigo 

de opinião, reportagem científica, 

verbete de enciclopédia, verbete de 

enciclopédia digital colaborativa, 

infográfico, relatório, relato de 

experimento científico, relato 

(multimidiático) de campo, tendo em 

vista seus contextos de produção, que 

podem envolver a disponibilização de 

informações e conhecimentos em 

circulação em um formato mais 

acessível para um público específico 

ou a divulgação de conhecimentos 

advindos de pesquisas bibliográficas, 

experimentos científicos e estudos de 

campo realizados. 

editar textos voltados para a 

divulgação do conhecimento e de 

dados e resultados de pesquisas, 

tendo em vista seus contextos de 

produção, que podem envolver a 

disponibilização de informações e 

conhecimentos em circulação ou a 

divulgação de conhecimentos 

advindos de pesquisas bibliográficas, 

experimentos científicos e estudos de 

campo realizados. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Produção de 

textos 

Estratégias de escrita: 

textualização, revisão e 

edição 

(EF69LP36) Produzir, revisar e editar 

textos voltados para a divulgação do 

conhecimento e de dados e 

resultados de pesquisas, tais como 

artigos de divulgação científica, 

verbete de enciclopédia, infográfico, 

infográfico animado, podcast ou vlog 

científico, relato de experimento, 

relatório, relatório 

multimidiático de campo, dentre 

outros, considerando o contexto de 

produção e as regularidades dos 

(EF69LP36RS-1) Produzir, revisar e 

editar textos voltados para a 

divulgação do conhecimento, de 

dados e de resultados de pesquisas, 

tendo em vista o contexto de 

produção e as regularidades dos 

gêneros em termos de sua construção 

composicional e estilo. 
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gêneros em termos de suas 

construções composicionais e 

estilos. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Produção de 

textos 

Estratégias de produção (EF69LP37) Produzir roteiros para 

elaboração de vídeos de diferentes 

tipos (vlog científico, vídeo-minuto, 

programa de rádio, podcasts) para 

divulgação de conhecimentos 

científicos e resultados de pesquisa, 

tendo em vista seu contexto de 

produção, os elementos e a 

construção composicional dos 

roteiros. 

(EF69LP37RS-1) Produzir roteiros para 

elaboração de vídeos de diferentes 

tipos (vlog científico, vídeo-minuto, 

programa de rádio, podcasts) para 

divulgação de 

conhecimentos científicos e 

resultados de pesquisa, tendo em 

vista seu contexto de produção, os 

elementos e a construção 

composicional dos roteiros, com 

planejamento prévio que compreenda 

um processo com diferentes etapas. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Oralidade Estratégias de produção: 

planejamento e produção 

de apresentações orais 

(EF69LP38) Organizar os dados e 

Informações pesquisados em painéis 

ou slides de apresentação, levando 

em conta o contexto de produção, o 

tempo disponível, as características 

do gênero apresentação oral, a 

multissemiose, as mídias e 

tecnologias que serão utilizadas, 

ensaiar a apresentação, 

considerando também elementos 

paralinguísticos e cinésicos e 

proceder à exposição oral de 

resultados de estudos e pesquisas, no 

tempo determinado, a partir do 

planejamento e da definição de 

diferentes formas de uso da fala – 

(EF69LP38RS-1) Organizar os dados e 

informações pesquisados em painéis 

ou slides de apresentação, levando em 

conta o contexto de produção, o 

tempo 

disponível, as características do 

gênero apresentação oral, a 

multissemiose, as mídias e tecnologias 

que serão utilizadas. 

(EF69LP38RS-2) Ensaiar a 

apresentação, considerando os 

elementos paralinguísticos e cinésicos 

e procedendo à exposição oral dos 

resultados de estudos e pesquisas, a 

partir do planejamento e da definição 

de diferentes formas de uso da fala. 

(EF69LP38RS-3) Exercitar a oralidade. 
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memorizada, com apoio da leitura ou 

fala espontânea. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Oralidade Estratégias de produção (EF69LP39) Definir o recorte temático 

da entrevista e o entrevistado, 

levantar informações sobre o 

entrevistado e sobre o tema da 

entrevista, elaborar roteiro de 

perguntas, realizar entrevista, a partir 

do roteiro, abrindo possibilidades 

para fazer perguntas a partir da 

resposta, se o contexto permitir, 

tomar nota, gravar ou salvar a 

entrevista e usar adequadamente as 

informações obtidas, de acordo com 

os objetivos estabelecidos. 

(EF69LP39RS-1) Planejar e realizar 

entrevista, definindo o recorte 

temático e o entrevistado, levantando 

informações sobre o entrevistado e 

sobre o tema, elaborando roteiro de 

perguntas, abrindo possibilidades 

para fazer as mesmas a partir da 

resposta, se o contexto permitir, 

usando-a como um instrumento para 

coletar dados no interior de uma 

pesquisa. 

(EF69LP39RS-2) Usar adequadamente 

as informações obtidas na entrevista, 

de acordo com objetivos 

estabelecidos previamente. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Análise 

linguística/  

semiótica 

Construção 

composicional 

Elementos 

paralinguísticos e cinésicos 

Apresentações orais 

(EF69LP40) Analisar, em gravações de 

seminários, conferências rápidas, 

trechos de palestras, dentre outros, a 

construção composicional dos 

gêneros de apresentação- abertura/ 

saudação, introdução ao tema, 

apresentação do plano de exposição, 

desenvolvimento dos conteúdos, por 

meio do encadeamento de temas e 

subtemas (coesão temática), síntese 

final e/ou conclusão, encerramento –, 

os elementos paralinguísticos (tais 

como: tom e volume da voz, pausas e 

hesitações – que, em geral, devem ser 

minimizadas –, modulação de voz e 

(EF69LP40RS-1) Analisar, em 

gravações de seminários, conferências 

rápidas, trechos de palestras, dentre 

outros, a construção composicional 

dos gêneros de apresentação, os 

elementos paralinguísticos e 

cinésicos, para melhor performar 

apresentações orais no campo da 

divulgação do conhecimento com 

vistas à utilização em apresentações 

próprias. 
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entonação, ritmo, respiração etc.) e 

cinésicos (tais como: postura 

corporal, movimentos e gestualidade 

significativa, expressão facial, contato 

de olho com plateia, modulação de 

voz e entonação, 

sincronia da fala com ferramenta de 

apoio etc.), para melhor performar 

apresentações orais no campo da 

divulgação do conhecimento. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Análise 

linguística/  

Semiótica 

Usar adequadamente 

ferramentas de apoio a 

apresentações orais 

(EF69LP41) Usar adequadamente 

ferramentas de apoio a apresentações 

orais, escolhendo e usando tipos e 

tamanhos de fontes que permitam 

boa visualização, topicalizando e/ou 

organizando o conteúdo em itens, 

inserindo de forma adequada 

imagens, gráficos, tabelas, formas e 

elementos gráficos, dimensionando a 

quantidade de texto (e imagem) por 

slide, usando progressivamente e de 

forma harmônica recursos mais 

sofisticados como efeitos de 

transição, slides mestres, layouts 

personalizados etc. 

(EF69LP41RS-1) Usar adequadamente 

ferramentas de apoio a apresentações 

orais, articulando oralidade e escrita, 

escolhendo e utilizando tipos 

adequados de suporte de 

apresentações, com o uso dos 

aplicativos disponíveis. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

Campo Das 

Práticas 

De Estudo 

E Pesquisa 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

Construção composicional 

e estilo Gêneros de 

divulgação 

científica 

(EF69LP42) Analisar a construção 

composicional dos textos 

pertencentes a gêneros relacionados 

à divulgação de 

conhecimentos: título, (olho), 

introdução, divisão do texto em 

subtítulos, imagens ilustrativas de 

(EF69LP42RS-1) Analisar a construção 

composicional dos textos 

pertencentes a gêneros relacionados à 

divulgação de conhecimentos como 

forma de ampliar as capacidades de 

compreensão e 

produção de textos nesses gêneros. 
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conceitos, relações, ou resultados 

complexos (fotos, ilustrações, 

esquemas, gráficos, infográficos, 

diagramas, figuras, tabelas, mapas) 

etc., exposição, contendo definições, 

descrições, comparações, 

enumerações, exemplificações e 

remissões a conceitos e relações por 

meio de notas de rodapé, boxes ou 

links; ou título, contextualização do 

campo, ordenação temporal ou 

temática por tema ou subtema, 

intercalação de trechos verbais 

com fotos, ilustrações, áudios, vídeos 

etc. e reconhecer traços da linguagem 

dos textos de divulgação científica, 

fazendo uso consciente das 

estratégias de impessoalização da 

linguagem (ou de pessoalização, se o 

tipo de publicação e objetivos assim o 

demandarem, como em alguns 

podcasts e vídeos de divulgação 

científica), 3ª pessoa, presente 

atemporal, recurso à citação, uso de 

vocabulário técnico/ especializa do 

etc., como forma de ampliar suas 

capacidades de compreensão e 

produção de textos 

nesses gêneros. 

(EF69LP42RS-2) Possibilitar práticas 

de leitura de variados gêneros 

textuais, a fim de reconhecê-los, 

diferenciá-los e 

produzi-los de forma adequada ao 

contexto comunicativo. 

6º, 

7º, 

 Análise 

linguística/ 

semiótica 

Marcas linguísticas 

Intertextualidade 

(EF69LP43) Identificar e utilizar os 

modos de introdução de outras vozes 

no texto – citação literal e sua 

(EF69LP43RS-1) Identificar e utilizar 

os modos de introdução de outras 

vozes em textos, desenvolvendo 
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8º, 

9º 

formatação e paráfrase –, as pistas 

linguísticas responsáveis por 

introduzir no texto a posição do 

autor e dos outros autores citados 

(“Segundo X; De acordo com Y; De 

minha/nossa parte, penso/amos 

que”...) e os elementos de 

normatização (tais como as regras de 

inclusão e formatação de citações e 

paráfrases, de organização de 

referências bibliográficas) em textos 

científicos, 

desenvolvendo reflexão sobre o 

modo como a intertextualidade e a 

retextualização ocorrem nesses 

textos. 

reflexão sobre o modo como a 

intertextualidade e a retextualização 

ocorrem nesses textos, articulando 

leitura e produção textual. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

Campo 

Artístico- 

Literário 

Leitura Reconstrução das 

condições de produção, 

circulação e recepção 

Apreciação e réplica 

(EF69LP44) Inferir a presença de 

valores sociais, culturais e humanos e 

de diferentes visões de mundo, em 

textos literários, reconhecendo nesses 

textos formas de estabelecer 

múltiplos olhares sobre as 

identidades, sociedades e culturas e 

considerando a autoria e o contexto 

social e histórico de sua produção. 

(EF69LP44RS-1) Identificar e analisar a 

presença de valores sociais, culturais e 

humanos e de diferentes visões de 

mundo em textos 

literários,reconhecendo nesses textos 

formas de estabelecer 

múltiplos olhares sobre as 

identidades, sociedades e culturas, 

considerando a autoria e o contexto 

social e histórico de sua produção. 

(EF69LP44RS-2) Reconhecer a 

linguagem utilizada nos textos 

literários regionais relacionando-os às 

demais realidades linguísticas. 

6º, 

7º, 

 Leitura Reconstrução das 

condições de produção, 

(EF69LP45) Posicionar-se criticamente 

em relação a textos pertencentes a 

(EF69LP45RS-1) Posicionar-se 

criticamente em relação a textos que 
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8º, 

9º 

circulação e recepção 

Apreciação e réplica 

gêneros como quarta-capa, programa 

(de teatro, dança, exposição etc.), 

sinopse, resenha crítica, comentário 

em blog/vlog cultural etc., para 

selecionar obras literárias e outras 

manifestações artísticas (cinema, 

teatro, exposições, espetáculos, CD’s, 

DVD’s etc.), diferenciando as 

sequências descritivas e avaliativas e 

reconhecendo-os como gêneros que 

apoiam a escolha do livro ou 

produção cultural e consultando-os 

no momento de fazer escolhas, 

quando for o caso. 

descrevem ou opinam sobre obras 

literárias e de outras linguagens para 

selecionar as obras e outras 

manifestações artísticas, 

diferenciando as sequências 

descritivas e avaliativas e 

reconhecendo-os como gêneros que 

apoiam a escolha do livro ou 

produção cultural e consultando-os 

no momento de fazer escolhas, 

quando for o caso. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Leitura Reconstrução das 

condições de produção, 

circulação e recepção 

Apreciação e réplica 

(EF69LP46) Participar de práticas de 

compartilhamento de leitura/ 

recepção de obras literárias/ 

manifestações artísticas, como rodas 

de leitura, clubes de leitura, 

eventos de contação de histórias, de 

leituras dramáticas, de apresentações 

teatrais, musicais e de filmes, 

cineclubes, festivais de vídeo, saraus, 

slams, canais de booktubers, redes 

sociais temáticas (de leitores, de 

cinéfilos, de música etc.), dentre 

outros, tecendo, quando possível, 

comentários de ordem estética e 

afetiva e justificando suas 

apreciações, escrevendo comentários 

e resenhas para jornais, blogs e redes 

sociais e utilizando formas de 

(EF69LP46RS-1) Participar de práticas 

de compartilhamento de 

leitura/recepção de obras literárias/ 

manifestações artísticas, tecendo, 

quando possível, comentários de 

ordem estética e afetiva e justificando 

sua apreciação, escrevendo 

comentários e resenhas com vistas a 

práticas de apreciação e de 

manifestação da cultura de fãs. 
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expressão da culturas juvenis, tais 

como, vlogs e podcasts culturais 

(literatura, cinema, teatro, música), 

playlists comentadas, fanfics, 

fanzines, e- zines, fanvídeos, 

fanclipes, post em 

fanpages, trailer honesto, vídeo- 

minuto, dentre outras possibilidades 

de práticas de apreciação e de 

manifestação da cultura de fãs. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Leitura Reconstrução da 

textualidade e 

compreensão dos efeitos 

de sentidos provocados 

pelos usos de recursos 

linguísticos e 

multissemióticos 

(EF69LP47) Analisar, em textos 

narrativos ficcionais, as diferentes 

formas de composição próprias de 

cada gênero, os recursos coesivos que 

constroem a passagem do tempo e 

articulam suas partes, a escolha 

lexical típica de cada gênero para a 

caracterização dos cenários e dos 

personagens e os efeitos de sentido 

decorrentes dos tempos verbais, dos 

tipos de discurso, dos verbos de 

enunciação e das variedades 

linguísticas (no discurso direto, se 

houver) empregados, identificando o 

enredo e o foco narrativo e 

percebendo como se estrutura a 

narrativa nos diferentes gêneros e os 

efeitos de sentido 

decorrentes do foco narrativo típico 

de cada gênero, da caracterização dos 

espaços físico e psicológico e dos 

tempos cronológico e psicológico, 

(EF69LP47RS-1) Analisar, em textos 

narrativos ficcionais, as diferentes 

formas de composição próprias de 

cada gênero, percebendo como se 

estrutura a narrativa nos diferentes 

gêneros e os efeitos de sentido 

decorrentes do foco narrativo. 
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das diferentes vozes no texto (do 

narrador, de personagens em 

discurso direto e indireto), do uso de 

pontuação expressiva, palavras e 

expressões conotativas e processos 

figurativos e do uso de recursos 

linguístico-gramaticais próprios a 

cada gênero narrativo. 

 

  Leitura Reconstrução da 

textualidade e 

compreensão dos efeitos 

de sentidos provocados 

pelos usos de recursos 

linguísticos e 

multissemióticos 

(EF69LP48) Interpretar, em poemas, 

efeitos produzidos pelo uso de 

recursos expressivos sonoros 

(estrofação, rimas, aliterações etc.), 

semânticos (figuras de linguagem, 

por exemplo), gráfico- espacial 

(distribuição da mancha gráfica no 

papel), imagens e sua relação com o 

texto verbal. 

(EF69LP48RS-1) Interpretar, em 

poemas, efeitos produzidos pelo uso 

de recursos expressivos sonoros, 

semânticos, gráfico-espacial, imagens 

e sua relação com o texto verbal, 

como forma de apropriação desse 

texto literário. 

  Leitura Adesão às práticas de 

leitura 

(EF69LP49) Mostrar-se interessado e 

envolvido pela leitura de livros de 

literatura e por outras produções 

culturais do campo e receptivo a 

textos que rompam com seu universo 

de expectativas, que representem um 

desafio em relação às suas 

possibilidades atuais e suas 

experiências anteriores de leitura, 

apoiando-se nas marcas linguísticas, 

em seu conhecimento sobre os 

gêneros e a temática e nas 

orientações dadas pelo professor. 

(EF69LP49RS-1) Realizar leitura de 

livros de literatura e outras  

produções culturais do campo, sendo 

receptivo a textos que rompam com 

seu universo de 

expectativas e que representem um 

desafio em relação às suas 

possibilidades atuais e suas 

experiências anteriores de leitura, 

apoiando-se nas marcas linguísticas, 

em seu conhecimento sobre os 

gêneros e a temática, de modo a 

promover a formação leitora. 
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(EF69LP49RS-2) Ler e interpretar 

textos variados sobre o folclore 

gaúcho - contos e lendas - com a 

finalidade de conhecer a cultura 

gaúcha e produzir textos descritivos, 

narrativos e dissertativos. 

(EF69LP49RS-3) Refletir a 

intertextualidade da região gaúcha, 

utilizando poemas, crônicas e contos 

de autores gaúchos. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Produção de 

textos 

Relação entre textos (EF69LP50) Elaborar texto teatral, a 

partir da adaptação de romances, 

contos, mitos, narrativas de enigma e 

de aventura, novelas, biografias 

romanceadas, crônicas, dentre outros, 

indicando as rubricas para 

caracterização do cenário, do espaço, 

do tempo; explicitando a 

caracterização física e psicológica dos 

personagens e dos seus modos de 

ação; reconfigurando a inserção do 

discurso direto e dos tipos de 

narrador; explicitando as marcas de 

variação linguística (dialetos, 

registros e jargões) e retextualizando 

o tratamento da 

temática. 

(EF69LP50RS-1) Produzir texto 

teatral, a partir da adaptação de 

diversos gêneros textuais lidos, 

indicando a apropriação da 

estrutura composicional desse gênero. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Produção de 

textos 

Consideração das 

condições de produção 

Estratégias de produção: 

(EF69LP51) Engajar-se ativamente nos 

processos de planejamento, 

textualização, revisão/edição e 

reescrita, tendo em vista as restrições 

temáticas, composicionais e 

(EF69LP51RS-1) Participar dos 

processos de planejamento, 

textualização, revisão/edição e 

reescrita, tendo em vista as restrições 

temáticas, composicionais e 
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planejamento, 

textualização e revisão/ 

edição 

estilísticas dos textos pretendidos e 

as configurações da situação de 

produção – o leitor pretendido, o 

suporte, o contexto de circulação do 

texto, as finalidades etc. – e 

considerando a imaginação, a estesia 

e a verossimilhança próprias ao texto 

literário. 

estilísticas dos textos pretendidos e as 

configurações da situação de 

produção – o leitor pretendido, o 

suporte, o contexto de circulação do 

texto, as finalidades etc. – de forma a 

engajar-se ativamente na 

experimentação de produções 

literárias. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Oralidade Produção de textos orais (EF69LP52) Representar cenas ou 

textos dramáticos, considerando, na 

caracterização dos personagens, os 

aspectos linguísticos e 

paralinguísticos das falas (timbre e 

tom de voz, pausas e hesitações, 

entonação e expressividade, 

variedades e registros linguísticos), os 

gestos e os deslocamentos no espaço 

cênico, o figurino e a maquiagem e 

elaborando as 

rubricas indicadas pelo autor por 

meio do cenário, da trilha sonora e da 

exploração dos modos de 

interpretação. 

 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

Campo 

Artístico- 

Literário 

Oralidade Produção de textos orais 

Oralização 

(EF69LP53) Ler em voz alta textos 

literários diversos – como contos de 

amor, de humor, de suspense, de 

terror; crônicas líricas, humorísticas, 

críticas; bem como leituras orais 

capituladas (compartilhadas ou não 

com o professor) de livros de maior 

extensão, como romances, narrativas 

de enigma, narrativas de aventura, 

(EF69LP53RS-1) Ler textos de diversos 

gêneros oralmente, utilizando-se de 

recursos linguísticos, como a 

pontuação e as figuras de linguagem, 

para compreender a funcionalidade 

da 

língua em suas diferentes expressões, 

desenvolvendo os recursos próprios 

da linguagem oral, como a pronúncia 
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literatura infanto- juvenil, –

contar/recontar histórias tanto da 

tradição oral (causos, contos de 

esperteza, contos de animais, contos 

de amor, contos de encantamento, 

piadas, dentre outros) quanto da 

tradição literária escrita, expressando 

a compreensão e interpretação do 

texto por meio de uma leitura ou fala 

expressiva e fluente, que respeite o 

ritmo, as pausas, as hesitações, a 

entonação indicados tanto pela 

pontuação quanto por outros 

recursos gráfico- editoriais, como 

negritos, itálicos, 

caixa-alta, ilustrações etc., gravando 

essa leitura ou esse conto/reconto, 

seja para análise posterior, seja para 

produção de audiobooks de textos 

literários diversos ou de podcasts de 

leituras dramáticas com ou sem 

efeitos especiais e ler e/ou declamar 

poemas diversos, tanto de forma livre 

quanto de forma fixa (como quadras, 

sonetos, liras, haicais etc.), 

empregando os recursos linguísticos, 

paralinguísticos e 

cinésicos necessários aos efeitos de 

sentido pretendidos, como o ritmo e 

a entonação, o emprego de pausas e 

prolongamentos, o tom e o timbre 

vocais, bem como eventuais recursos 

das palavras, suas variações e a 

entonação, de acordo com a situação 

textual apresentada. 
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de gestualidade e pantomima que 

convenham ao gênero poético e à 

situação de compartilhamento em 

questão. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Análise 

linguística/  

semiótica 

Recursos linguísticos e 

semióticos que operam nos 

textos pertencentes 

aos gêneros literários 

(EF69LP54) Analisar os efeitos de 

sentido decorrentes da interação 

entre os elementos linguísticos e os 

recursos paralinguísticos e cinésicos, 

como as variações no ritmo, as 

modulações no tom de voz, as 

pausas, as manipulações do estrato 

sonoro da linguagem, obtidos por 

meio da estrofação, das rimas e de 

figuras de linguagem como as 

aliterações, as assonâncias, as 

onomatopeias, dentre outras, a 

postura corporal e a gestualidade, na 

declamação de poemas, 

apresentações musicais e teatrais, 

tanto em gêneros em prosa quanto 

nos gêneros poéticos, os efeitos de 

sentido decorrentes do 

emprego de figuras de linguagem, 

tais como comparação, metáfora, 

personificação, metonímia, hipérbole, 

eufemismo, ironia, paradoxo e 

antítese e os efeitos de sentido 

decorrentes do emprego de palavras 

e expressões denotativas e 

conotativas (adjetivos, locuções 

adjetivas, orações subordinadas 

adjetivas etc.), que funcionam como 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

9º ANO 

modificadores, percebendo sua 

função na caracterização dos espaços, 

tempos, personagens e ações 

próprios de cada gênero narrativo. 

6º, 

7º, 

8º, 

9º 

 Análise 

Linguística/ 

semiótica 

Variação linguística (EF69LP55) Reconhecer as variedades 

da língua falada, o conceito de 

norma-padrão e o de preconceito 

linguístico. 

(EF69LP55RS-1) Reconhecer as 

variedades da língua falada, o 

conceito de norma-padrão e o de 

preconceito linguístico, adequando o 

uso de cada variedade de acordo com 

a situação em que está inserido. 

(EF69LP55RS-2) Fazer comparações 

entre as variedades linguísticas no RS 

e em outros Estados. 

(EF69LP55RS-3) Reconhecer, em 

expressões orais, mitos, provérbios ou 

trovas gaúchas, as variedades 

linguísticas presentes no estado do 

RS. 

  Análise 

linguística/  

semiótica 

Variação 

linguística 

(EF69LP56) Fazer uso consciente e 

reflexivo de regras e normas da 

norma- padrão em situações de fala e 

escrita nas quais ela deve ser usada. 

(EF69LP56RS-1) Fazer uso consciente 

e reflexivo de regras e normas da 

norma-padrão em situações de fala e 

escrita em contexto em que é 

requerida. 

(EF69LP56RS-2) Compreender os 

valores socialmente atribuídos às 

diferentes variedades linguísticas. 
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ANO/ 

FAIXA 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

PRÁTICAS DE 

LINGUAGEM 

OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES 

BNCC 

RCG 

 

9º Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Leitura Reconstrução do contexto de 

produção, circulação e recepção de 

textos 

Caracterização do campo 

jornalístico e relação entre os 

gêneros em circulação, mídias e 

práticas da cultura digital 

(EF09LP01) Analisar o fenômeno da 

disseminação de notícias falsas nas 

redes sociais e desenvolver estratégias 

para reconhecê-las, a partir da 

verificação/avaliação do veículo, 

fonte, data e local da publicação, 

autoria, URL, da análise da 

formatação, da comparação de 

diferentes fontes, da consulta a sites 

de curadoria que atestam a 

fidedignidade do relato dos fatos e 

denunciam boatos etc. 

(EF09LP01RS-1) Avaliar os efeitos 

nocivos da divulgação de notícias 

falsas na ordem social. 

(EF09LP01RS-2) Elaborar estratégias 

para reconhecimentos e denúncia de 

notícias falsas e conteúdos duvidosos 

nas redes, como a verificação do 

veículo de divulgação, a autoria, a 

data e o 

local da publicação, etc. 

9º Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Leitura Relação entre textos (EF09LP02) Analisar e comentar a 

cobertura da imprensa sobre fatos de 

relevância social, comparando 

diferentes enfoques por meio do uso 

de ferramentas de curadoria. 

(EF09LP02RS-1) Identificar a 

intencionalidade de textos de acordo 

com a origem e função social da 

linguagem, utilizando os recursos 

linguísticos necessários para atingir o 

propósito.  

(EF09LP02RS-2) Analisar e comentar a 

cobertura da imprensa sobre fatos de 

relevância social, comparando 

diferentes enfoques 

abordados. 
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9º Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Produção de 

textos 

Textualização de textos 

argumentativos e apreciativos 

(EF09LP03) Produzir artigos de 

opinião, tendo em vista o contexto de 

produção dado, assumindo posição 

diante de tema polêmico, 

argumentando de acordo com a 

estrutura própria desse tipo de texto e 

utilizando diferentes tipos de 

argumentos – de autoridade, 

comprovação, exemplificação 

princípio etc. 

(EF09LP03RS-1) Expor a opinião por 

meio de textos, utilizando 

argumentos e questionamentos 

com coesão e coerência. 

9º Todos os 

campos de 

atuação 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

Fono-ortografia (EF09LP04) Escrever textos 

corretamente, de acordo com a 

norma-padrão, com estruturas 

sintáticas complexas no nível da 

oração e do período. 

(EF09LP04RS-1) Escrever textos com 

estruturas sintáticas complexas no 

nível da oração e do período, 

utilizando-se da norma padrão, 

demonstrando a importância da 

adequação linguística a cada 

ambiente de uso. 

9º Todos os 

campos de 

atuação 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

Morfossintaxe (EF09LP05) Identificar, em textos lidos 

e em produções próprias, orações com 

a estrutura sujeito- verbo de ligação-

predicativo. 

(EF09LP05RS-1) Identificar e 

compreender, em textos lidos e em 

produções próprias, orações com a 

estrutura sujeito-verbo de ligação- 

predicativo. 

9º Todos os 

campos de 

atuação 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

Morfossintaxe (EF09LP06) Diferenciar, em textos 

lidos e em produções próprias, o 

efeito de sentido do uso dos verbos de 

ligação “ser”, “estar”, “ficar”, 

“parecer” e “permanecer”. 

(EF09LP06RS-1) Diferenciar, em 

textos lidos e em produções próprias, 

o efeito de sentido do uso dos verbos 

de ligação “ser”, “estar”, “ficar”, 

“parecer” e “permanecer”, 

compreendendo as diferentes 

possibilidades de uso desses verbos. 
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9º Todos os 

campos de 

atuação 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

Morfossintaxe (EF09LP07) Comparar o uso de 

regência verbal e regência nominal na 

norma-padrão com seu uso no 

português brasileiro coloquial oral. 

(EF09LP07RS-1) Comparar o uso de 

regência verbal e regência nominal na 

norma-padrão com seu uso no 

português brasileiro coloquial oral, 

adequando-o à produção textual em 

diferentes contextos. 

9º Todos os 

campos de 

atuação 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

Morfossintaxe (EF09LP08) Identificar, em textos lidos 

e em produções próprias, a relação 

que conjunções (e locuções 

conjuntivas) coordenativas e 

subordinativas estabelecem entre as 

orações que conectam. 

(EF09LP08RS-1) Identificar, em textos 

lidos e em produções próprias, a 

relação que conjunções (e locuções 

conjuntivas) coordenativas e 

subordinativas 

estabelecem entre as orações que 

conectam, compreendendo as 

relações estabelecidas entre as 

orações nos períodos compostos. 

(EF09LP08RS-2) Diferenciar as 

relações de sentido entre orações 

coordenadas e subordinadas no 

período composto. 

9º Todos os 

campos de 

atuação 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

Elementos notacionais da 

escrita/morfossintaxe 

(EF09LP09) Identificar efeitos de 

sentido do uso de orações adjetivas 

restritivas e explicativas em um 

período composto. 

(EF09LP09RS-1) Identificar efeitos de 

sentido do uso de orações adjetivas 

restritivas e explicativas em um 

período composto, compreendendo 

as relações entre as orações e os 

significados que implicam. 

9º Todos os 

campos de 

atuação 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

Coesão (EF09LP10) Comparar as regras de 

colocação pronominal na norma- 

padrão com o seu uso no português 

brasileiro coloquial. 

(EF09LP10RS-1) Comparar as regras 

de colocação pronominal na norma- 

padrão com o seu uso no português 

brasileiro coloquial, a fim de 

compreender as diferentes formas de 

uso e para adequação às 

situações de comunicação. 
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9º Todos os 

campos de 

atuação 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

Coesão (EF09LP11) Inferir efeitos de sentido 

decorrentes do uso de recursos de 

coesão sequencial (conjunções e 

articuladores textuais). 

(EF09LP11RS-1) Inferir efeitos de 

sentido decorrentes do uso de 

recursos de coesão sequencial 

(conjunções e articuladores 

textuais), compreendendo as 

relações internas do texto. 

9º Todos os 

campos de 

atuação 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

Variação linguística (EF09LP12) Identificar 

estrangeirismos, caracterizando-os 

segundo a conservação, ou não, de sua 

forma gráfica de origem, avaliando a 

pertinência, ou não, de seu uso. 

(EF09LP12RS-1) Reconhecer as 

diversas formas de linguagens 

regionais, analisando-se os 

"regionalismos" da língua, sob uma 

visão do diferente e não do correto. 

(EF09LP12RS-2) Analisar as 

Interferências causadas na língua 

materna pela língua dos países 

vizinhos. 

(EF09LP12RS-3) Diferenciar 

estrangeirismos de empréstimos 

linguísticos, de modo a perceber a 

real necessidade do uso de palavras 

de outras línguas no enriquecimento 

de nossa língua oficial. 

(EF09LP12RS-4) Considerar a 

variação linguística como um 

fenômeno da língua viva. 

8º, 9º Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Leitura Reconstrução do contexto de 

produção, circulação e recepção de 

textos 

Caracterização do campo 

jornalístico e relação entre os 

gêneros em circulação, mídias e 

práticas da cultura digital 

(EF89LP01) Analisar os interesses que 

movem o campo jornalístico, os 

efeitos das novas tecnologias no 

campo e as condições que fazem da 

informação uma mercadoria, de forma 

a poder desenvolver uma atitude 

crítica frente aos textos jornalísticos. 

(EF89LP01RS1) Analisar os interesses 

que movem o campo jornalístico, os 

efeitos das novas tecnologias no 

campo e as condições que fazem da 

informação uma mercadoria, de 

forma a poder desenvolver uma 

atitude crítica frente aos textos 

jornalísticos, buscando a fonte, a 
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veracidade e a informação sem 

interferências. 

(EF89LP01RS2) Analisar a informação 

a partir da comparação em diferentes 

mídias e os interesses 

implícitos. 

8º, 9º Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Leitura Reconstrução do contexto de 

produção, circulação e recepção de 

textos 

Caracterização do campo 

jornalístico e relação entre os 

gêneros em circulação, mídias e 

práticas da cultura digital 

(EF89LP02) Analisar diferentes práticas 

(curtir, compartilhar, comentar, curar 

etc.) e textos pertencentes a diferentes 

gêneros da cultura digital (meme, gif, 

comentário, charge digital etc.) 

envolvidos no trato com a informação 

e opinião, de forma a possibilitar uma 

presença mais crítica e ética nas redes. 

(EF89LP02RS-1) Analisar diferentes 

práticas (curtir, compartilhar, 

comentar, curar etc.) e textos 

pertencentes a diferentes gêneros 

da cultura digital (meme, gif, 

comentário, charge digital etc.) 

envolvidos no trato com a 

informação e opinião, de forma a 

possibilitar uma presença mais crítica 

e ética nas redes, reconhecendo as 

intencionalidades do outro por meio 

da análise dos recursos usados na 

produção de sentido do que o outro 

disse e de se posicionar criticamente 

em relação ao que lê. 

8º, 9º Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Leitura Estratégia de leitura: apreender os 

sentidos globais do texto 

Apreciação e réplica 

(EF89LP03) Analisar textos de opinião 

(artigos de opinião, editoriais, cartas 

de leitores, comentários, posts de blog 

e de redes sociais, charges, memes, 

gifs etc.) e posicionar-se de forma 

crítica e fundamentada, ética e 

respeitosa frente a fatos e opiniões 

relacionados a esses textos. 

(EF89LP03RS-1) Analisar textos de 

opinião (artigos de opinião, 

editoriais, cartas de leitores, 

comentários, posts de blog e de redes 

sociais, charges, memes, gifs, etc.) e 

posicionar-se de forma crítica e 

fundamentada, ética e respeitosa 

frente a fatos e opiniões relacionados 

a esses textos, 
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considerando o respeito à palavra 

do outro. 

(EF89LP03RS-2) Reconhecer como 

opinião e argumentação se 

constroem a partir de recursos 

diversos, buscando informações para 

aprofundar o conhecimento sobre o 

assunto, selecionando 

argumentos relevantes que 

fundamentam seu posicionamento, 

pautados no respeito ao outro. 

(EF89LP03RS-3) Produzir textos que 

expressam opinião a partir de 

reflexões realizadas. 

8º, 9º Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Leitura Estratégia de leitura: apreender os 

sentidos globais do texto 

Apreciação e réplica 

(EF89LP04) Identificar e avaliar 

teses/opiniões/posicionamentos 

explícitos e implícitos, argumentos e 

contra-argumentos em textos 

argumentativos do campo (carta de 

leitor, comentário, artigo de opinião, 

resenha crítica etc.), posicionando-se 

frente à questão controversa de forma 

sustentada. 

(EF89LP04RS-1) Identificar e avaliar 

teses/opiniões/posicionamentos 

explícitos e implícitos, argumentos e 

contra-argumentos em textos 

argumentativos do campo (carta de 

leitor, comentário, artigo de opinião, 

resenha crítica, etc.), posicionando-se 

frente à questão 

controversa de forma sustentada, 

apresentando argumentos que 

justifiquem o posicionamento 

assumido com relação aos textos 

analisados. 
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8º, 9º Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Leitura Efeitos de sentido (EF89LP05) Analisar o efeito de 

sentido produzido pelo uso, em 

textos, de recurso a formas de 

apropriação textual (paráfrases, 

citações, discurso direto, indireto ou 

indireto livre). 

(EF89LP05RS-1) Analisar, em textos 

diversos, o efeito de sentido 

produzido pelas diversas formas de 

apropriação textual (paráfrases, 

citações, discurso direto, indireto ou 

indireto livre), reconhecendo 

posicionamento do outro. 

8º, 9º Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Leitura Efeitos de sentido (EF89LP06) Analisar o uso de recursos 

persuasivos em textos argumentativos 

diversos (como a elaboração do título, 

escolhas lexicais, construções 

metafóricas, a explicitação ou a 

ocultação de fontes de informação) e 

seus efeitos de sentido. 

(EF89LP06RS-1) Analisar o modo 

como os recursos linguísticos são 

usados na construção de discursos 

persuasivos em textos 

argumentativos. 

8º, 9º Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Leitura Efeitos de sentido Exploração da 

multissemiose 

(EF89LP07) Analisar, em notícias, 

reportagens e peças publicitárias em 

várias mídias, os efeitos de sentido 

devidos ao tratamento e à composição 

dos elementos nas imagens em 

movimento, à performance, à 

montagem feita (ritmo, duração e 

sincronização entre as linguagens-

complementaridades, interferências 

etc.) e ao ritmo, melodia, instrumentos 

e sampleamentos das músicas e 

efeitos sonoros. 

(EF89LP07RS-1) Observar como os 

recursos das diferentes linguagens se 

articulam para produzir sentidos 

em notícias, reportagens e peças 

publicitárias em várias mídias. 

8º, 9º Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Produção de 

textos 

Estratégia de produção: 

planejamento de textos 

informativos 

(EF89LP08) Planejar reportagem 

impressa e em outras mídias (rádio ou 

TV/vídeo, sites), tendo em vista as 

condições de produção do texto – 

objetivo, leitores/espectadores, 

veículos e mídia de circulação etc. – a 
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partir da escolha do fato a ser 

aprofundado ou do tema a ser focado 

(de relevância para a turma, escola ou 

comunidade), do levantamento de 

dados e informações sobre o fato ou 

tema – que pode envolver entrevistas 

com envolvidos ou com especialistas, 

consultas a fontes diversas, análise de 

documentos, cobertura de eventos etc. 

-, do registro dessas informações e 

dados, da escolha de fotos ou imagens 

a produzir ou a utilizar etc., da 

produção de infográficos, quando for 

o caso, e da organização hipertextual 

(no caso a publicação em sites ou 

blogs noticiosos ou mesmo de jornais 

impressos, por meio de boxes 

variados). 

8º, 9º Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Produção de 

textos 

Estratégia de produção: 

textualização de textos 

informativos 

(EF89LP09) Produzir reportagem 

impressa, com título, linha fina 

(optativa), organização composicional 

(expositiva, interpretativa e/ou 

opinativa), progressão temática e uso 

de recursos linguísticos compatíveis 

com as escolhas feitas e reportagens 

multimidiáticas, tendo em vista as 

condições de produção, as 

características do gênero, os recursos 

e mídias disponíveis, sua organização 

hipertextual e o manejo adequado de 

recursos de captação e edição de 

(EF89LP09RS-1) Produzir reportagem 

impressa, com título, linha fina, 

organização composicional 

(expositiva, interpretativa e/ou 

opinativa), progressão temática e uso 

de recursos linguísticos compatíveis 

com as escolhas feitas e reportagens 

multimidiáticas, tendo em vista as 

condições de produção, as 

características do gênero, os recursos 

e mídias disponíveis, sua 

organização hipertextual e o manejo 

adequado de recursos de captação e 

edição de áudio e imagem e 
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áudio e imagem e adequação à 

norma-padrão. 

adequação à norma-padrão, 

aplicando os conhecimentos 

construídos sobre os recursos 

linguísticos e semióticos. 

(EF89LP09RS-2) Produzir reportagem, 

de maneira organizada, 

de forma que atente para o uso de 

recursos linguísticos compatíveis, tendo 

em vista as condições e 

características de produção com o 

contexto em que irá circular, adequando 

os recursos de captação e edição 

disponíveis. 

8º, 9º Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Produção de 

textos 

Estratégia de produção: 

planejamento de textos 

argumentativos e apreciativos 

(EF89LP10) Planejar artigos de 

opinião, tendo em vista as condições 

de produção do texto – objetivo, 

leitores/espectadores, veículos e mídia 

de circulação etc. –, a partir da escolha 

do tema ou questão a ser discutido(a), 

da relevância para a turma, escola ou 

comunidade, do levantamento de 

dados e informações sobre a questão, 

de argumentos relacionados a 

diferentes posicionamentos em jogo, 

da definição – o que pode envolver 

consultas a fontes diversas, entrevistas 

com especialistas, análise de textos, 

organização esquemática das 

informações e argumentos – dos (tipos 

de) argumentos e estratégias que 

pretende utilizar para convencer os 

leitores. 

(EF89LP10RS-1) Planejar e produzir 

artigos de opinião, interpretando 

informações e considerando suas 

fontes, posicionando-se de forma 

crítica, com postura argumentativa 

consistente e ética, considerando o 

estudo da estrutura, linguagem e 

divulgação, além do contexto de 

produção e assuntos relevantes para a 

turma, escola ou comunidade em que 

estão inseridos. 
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8º, 9º Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Produção de 

textos 

Estratégias de produção: 

planejamento, textualização, 

revisão e edição de textos 

publicitários 

(EF89LP11) Produzir, revisar e editar 

peças e campanhas publicitárias, 

envolvendo o uso articulado e 

complementar de diferentes peças 

publicitárias: cartaz, banner, indoor, 

folheto, panfleto, anúncio de jornal/ 

revista, para internet, spot, 

propaganda de rádio, TV, a partir da 

escolha da questão/problema/causa 

significativa para a escola e/ou a 

comunidade escolar, da definição do 

público-alvo, das peças que serão 

produzidas, das estratégias de 

persuasão e convencimento que serão 

utilizadas. 

(EF89LP11RS-1) Planejar, produzir e 

analisar peças publicitárias, de 

caráter persuasivo, compreendendo a 

funcionalidade dos recursos linguísticos 

de argumentação para a produção do 

efeito desejado, 

considerando o público leitor. 

8º, 9º Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Oralidade Estratégias de produção: 

planejamento e participação em 

debates regrados 

(EF89LP12) Planejar coletivamente a 

realização de um debate sobre tema 

previamente definido, de interesse 

coletivo, com regras acordadas e 

planejar, em grupo, participação em 

debate a partir do levantamento de 

informações e argumentos que 

possam sustentar o posicionamento a 

ser defendido (o que pode envolver 

entrevistas com especialistas, 

consultas a fontes diversas, o registro 

das informações e dados obtidos etc.), 

tendo em vista as condições de 

produção do debate – perfil dos 

ouvintes e demais participantes, 

objetivos do debate, motivações para 

sua realização, argumentos e 

(EF89LP12RS-1) Planejar coletivamente a 

realização de 

debates sobre temas previamente 

definidos, de interesse coletivo, 

com regras acordadas. 

(EF89LP12RS-2) Planejar, em grupo, 

participação em debate a partir do 

levantamento de informações e 

argumentos que possam sustentar o 

posicionamento a ser defendido, tendo 

em vista as condições de produção do 

debate – perfil dos ouvintes e demais 

participantes, objetivos do debate, 

motivações para sua realização, 

argumentos e estratégias de 

convencimento mais eficazes etc. 

(EF89LP12RS-3) Participar de 
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estratégias de convencimento mais 

eficazes etc. e participar de debates 

regrados, na condição de membro de 

uma equipe de debatedor, 

apresentador/mediador, espectador 

(com ou sem direito a perguntas), 

e/ou de juiz/avaliador, como forma de 

compreender o funcionamento do 

debate, e poder participar de forma 

convincente, ética, respeitosa e crítica 

e desenvolver uma atitude de respeito 

e diálogo para com as ideias 

divergentes. 

debates regrados, na condição de 

membro de uma equipe de debatedor, 

apresentador/media dor, espectador 

(com ou sem direito a perguntas), e/ou 

de juiz/avaliador, 

como forma de compreender o 

funcionamento do debate, e poder 

participar de forma convincente, ética, 

respeitosa e crítica e desenvolver uma 

atitude de respeito e diálogo para com 

as ideias divergentes. 

8º, 9º Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Oralidade Estratégias de produção: 

planejamento, realização e edição 

de entrevistas orais 

(EF89LP13) Planejar entrevistas orais 

com pessoas ligadas ao fato noticiado, 

especialistas etc., como forma de 

obter dados e informações sobre os 

fatos cobertos sobre o tema ou 

questão discutida ou temáticas em 

estudo, levando em conta o gênero e 

seu contexto de produção, partindo 

do levantamento de informações 

sobre o entrevistado e sobre a 

temática e da elaboração de um 

roteiro de perguntas, garantindo a 

relevância das informações mantidas e 

a continuidade temática, realizar 

entrevista e fazer edição em áudio ou 

vídeo, incluindo uma  

contextualização inicial e uma fala de 

encerramento para publicação da 

entrevista isoladamente ou como 
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parte integrante de reportagem 

multimidiática, adequando-a a seu 

contexto de publicação e garantindo a 

relevância das informações mantidas e 

a continuidade temática. 

8º, 9º Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

Argumentação: movimentos 

argumentativos, tipos de 

argumento e força argumentativa 

(EF89LP14) Analisar, em textos 

argumentativos e propositivos, os 

movimentos argumentativos de 

sustentação, refutação e negociação e 

os tipos de argumentos, avaliando a 

força/tipo dos argumentos utilizados. 

(EF89LP14RS-1) Analisar, em textos 

argumentativos e propositivos, os 

movimentos argumentativos de 

sustentação, refutação e negociação, 

avaliando a força/tipo dos argumentos 

utilizados. 

(EF89LP14RS-2) Compreender os 

diferentes argumentos apresentados no 

texto, relacioná-los as suas vivências e 

expectativas, 

apresentando e defendendo uma 

tese, assimilando competências 

básicas, tais como fundamentar, 

provar, justificar, explicar, demonstrar, 

convencer e 

persuadir, em defesa de um ponto 

de vista. 
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8º, 9º Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

Estilo (EF89LP15) Utilizar, nos debates, 

operadores argumentativos que 

marcam a defesa de ideia e de diálogo 

com a tese do outro: concordo, 

discordo, concordo parcialmente, do 

meu ponto de vista, na perspectiva 

aqui assumida etc. 

(EF89LP15RS-1) Utilizar, nos debates, 

operadores argumentativos que 

marcam a defesa de ideia e de diálogo 

com a tese do outro: 

concordo, discordo, concordo 

parcialmente, do meu ponto de vista, na 

perspectiva aqui assumida, etc., 

compreendendo a posição contrária à 

defendida.  

8º, 9º Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

Modalização (EF89LP16) Analisar a modalização 

realizada em textos noticiosos e 

argumentativos, por meio das 

modalidades apreciativas, viabilizadas 

por classes e estruturas gramaticais 

como adjetivos, locuções adjetivas, 

advérbios, locuções adverbiais, 

orações adjetivas e adverbiais, orações 

relativas restritivas e explicativas etc., 

de maneira a perceber a apreciação 

ideológica sobre os fatos noticiados 

ou as posições implícitas ou 

assumidas. 

(EF89LP16RS-1) Reconhecer e 

analisar os recursos linguísticos 

empregados, compreendendo os 

efeitos de sentido produzidos por meio 

desses recursos, analisando a 

coerência desses efeitos em relação 

às intenções pretendidas. 

8º, 9º Campo de 

atuação na 

vida pública 

Leitura Reconstrução do contexto de 

produção, circulação e recepção de 

textos legais e normativos 

(EF89LP17) Relacionar textos e 

documentos legais e normativos de 

importância universal, nacional ou 

local que envolvam direitos, em 

especial, de crianças, adolescentes e 

jovens – tais como a Declaração dos 

Direitos Humanos, a Constituição 

Brasileira, o ECA -, e a regulamentação 

da organização escolar – por exemplo, 

regimento escolar -, a seus contextos 
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de produção, reconhecendo e 

analisando possíveis motivações, 

finalidades e sua vinculação com 

experiências humanas e fatos 

históricos e sociais, como forma de 

ampliar a compreensão dos direitos e 

deveres, de fomentar os princípios 

democráticos e uma atuação pautada 

pela ética da responsabilidade (o 

outro tem direito a uma vida digna 

tanto quanto eu tenho). 

8º, 9º Campo de 

atuação na 

vida pública 

Leitura Contexto de produção, circulação e 

recepção de textos e práticas 

relacionadas à defesa de direitos e 

à participação social 

(EF89LP18) Explorar e analisar 

instâncias e canais de participação 

disponíveis na escola (conselho de 

escola, outros colegiados, grêmio 

livre), na comunidade (associações, 

coletivos, movimentos, etc.), no 

município ou no país, incluindo 

formas de participação digital, como 

canais e plataformas de participação 

(como portal e-cidadania), serviços, 

portais e ferramentas de 

acompanhamentos do trabalho de 

políticos e de tramitação de leis, 

canais de educação política, bem 

como de propostas e proposições que 

circulam nesses canais, de forma a 

participar do debate de ideias e 

propostas na esfera social e a engajar-

se com a busca de soluções para 

problemas ou questões que envolvam 

a vida da escola e da comunidade. 
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8º, 9º Campo de 

atuação na 

vida pública 

Leitura Relação entre contexto de 

produção e características 

composicionais e estilísticas dos 

gêneros 

Apreciação e réplica 

(EF89LP19) Analisar, a partir do 

contexto de produção, a forma de 

organização das cartas abertas, 

abaixo-assinados e petições on-line 

(identificação dos signatários, 

explicitação da reivindicação feita, 

acompanhada ou não de uma breve 

apresentação da problemática e/ou de 

justificativas que visam sustentar a 

reivindicação) e a proposição, 

discussão e aprovação de propostas 

políticas ou de soluções para 

problemas de interesse público, 

apresentadas ou lidas nos canais 

digitais de participação, identificando 

suas marcas linguísticas, como forma 

de possibilitar a escrita ou subscrição 

consciente de abaixo-assinados e 

textos dessa natureza e poder se 

posicionar de forma crítica e 

fundamentada frente às propostas 

 

8º, 9º Campo de 

atuação na 

vida pública 

Leitura Estratégias e procedimentos de 

leitura em textos reivindicatórios 

ou propositivos 

(EF89LP20) Comparar propostas 

políticas e de solução de problemas, 

identificando o que se pretende 

fazer/implementar, por que 

(motivações, justificativas), para que 

(objetivos, benefícios e consequências 

esperados), como (ações e passos), 

quando etc. e a forma de avaliar a 

eficácia da proposta/solução, 

contrastando dados e informações de 

diferentes fontes, identificando 

(EF89LP20RS-1) Analisar e comparar 

propostas políticas e de solução de 

problemas, identificando o que se 

pretende fazer/ implementar, por que, 

para que, como, quando etc. E a forma 

de avaliar a eficácia da proposta/ 

solução, contrastando dados e 

informações de diferentes fontes, 

identificando coincidências, 

complementaridades e contradições. 

(EF89LP20RS-2) Compreender e 



 

 

 

 

 

842 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

coincidências, complementaridades e 

contradições, de forma a poder 

compreender e posicionar-se 

criticamente sobre os dados e 

informações usados em 

fundamentação de propostas e 

analisar a coerência entre os 

elementos, de forma a tomar decisões 

fundamentadas. 

posicionar-se criticamente sobre 

dados e informações usados em 

fundamentação de propostas e 

analisar a coerência entre os elementos, 

de forma a tomar 

decisões fundamentadas. 

8º, 9º Campo de 

atuação na 

vida pública 

Produção de 

textos 

Estratégia de produção: 

planejamento de textos 

reivindicatórios ou propositivos 

(EF89LP21) Realizar enquetes e 

pesquisas de opinião, de forma a 

levantar prioridades, problemas a 

resolver ou propostas que possam 

contribuir para melhoria da escola ou 

da comunidade, caracterizar 

demanda/necessidade, 

documentando-a de diferentes 

maneiras por meio de diferentes 

procedimentos, gêneros e mídias e, 

quando for o caso, selecionar 

informações e dados relevantes de 

fontes pertinentes diversas (sites, 

impressos, vídeos etc.), avaliando a 

qualidade e a utilidade dessas fontes, 

que possam servir de contextualização 

e fundamentação de propostas, de 

forma a justificar a proposição de 

propostas, projetos culturais e ações 

de intervenção. 

(EF89LP21RS-1) Realizar enquetes e 

pesquisas de opinião, de forma a 

levantar prioridades, problemas a 

resolver ou propostas que possam 

contribuir para melhoria da escola ou da 

comunidade, caracterizar 

demanda/necessidade, documentando-

a de diferentes 

maneiras por meio de diferentes 

procedimentos, gêneros e mídias e, 

quando for o caso, selecionar 

informações e dados relevantes de 

fontes pertinentes diversas, avaliando a 

qualidade e a utilidade dessas fontes, 

que possam servir de 

contextualização e fundamentação de 

propostas, de forma a justificar a 

proposição de propostas, projetos 

culturais e ações de intervenção, 

considerando a relevância da ação. 
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8º, 9º Campo de 

atuação na 

vida pública 

Oralidade Escuta 

Apreender o sentido geral dos 

textos Apreciação e réplica 

Produção/Proposta 

(EF89LP22) Compreender e comparar 

as diferentes posições e interesses em 

jogo em uma discussão ou 

apresentação de propostas, avaliando 

a validade e força dos argumentos e as 

consequências do que está sendo 

proposto e, quando for o caso, 

formular e negociar propostas de 

diferentes naturezas relativas a 

interesses coletivos envolvendo a 

escola ou comunidade escolar. 

(EF89LP22RS-1) Compreender e 

comparar as diferentes posições e 

interesses em jogo em uma discussão 

ou apresentação de 

propostas, avaliando a validade e força 

dos argumentos e as 

consequências do que está sendo 

proposto. 

(EF89LP22RS-2) Formular e negociar 

propostas de diferentes naturezas 

relativas a interesses coletivos, 

envolvendo a escola ou a comunidade 

escolar. 

8º, 9º Campo de 

atuação na 

vida pública 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

Movimentos argumentativos e 

força dos argumentos 

(EF89LP23) Analisar, em textos 

argumentativos, reivindicatórios e 

propositivos, os movimentos 

argumentativos utilizados 

(sustentação, refutação e negociação), 

avaliando a força dos argumentos 

utilizados. 

(EF89LP23RS-1) Identificar, no texto, a 

posição do autor sobre a questão em 

pauta, os argumentos e contra- 

argumentos apresentados e os recursos 

linguísticos usados para 

introduzir os diferentes movimentos 

argumentativos. 

(EF89LP23RS-2) Analisar, em textos 

argumentativos, reivindicatórios e 

propositivos, os movimentos 

argumentativos utilizados (sustentação, 

refutação e 

negociação), avaliando a força dos 

argumentos utilizados, identificando o 

tema e realizando reflexões não 

superficiais a ele. 
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8º, 9º Campo de 

atuação na 

vida pública 

Leitura Curadoria de informação (EF89LP24) Realizar pesquisa, 

estabelecendo o recorte das questões, 

usando fontes abertas e confiáveis. 

(EF89LP24RS-1) Realizar pesquisas 

diversas, estabelecendo o recorte das 

questões, usando fontes abertas e 

confiáveis, praticando a curadoria de 

informações. 

8º, 9º Campo de 

atuação na 

vida pública 

Produção de 

textos 

Estratégias de escrita: 

textualização, revisão e edição 

(EF89LP25) Divulgar o resultado de 

pesquisas por meio de apresentações 

orais, verbetes de enciclopédias 

colaborativas, reportagens de 

divulgação científica, vlogs científicos, 

vídeos de diferentes tipos etc. 

(EF89LP25RS-1) Divulgar o resultado de 

pesquisas por meio de apresentações 

orais, verbetes de 

enciclopédias colaborativas, 

reportagens de divulgação científica, 

vlogs científicos, vídeos de diferentes 

tipos, etc., estimulando a criatividade e 

responsabilidade, a fim de ampliar a 

informação e o conhecimento. 

8º, 9º Campo de 

atuação na 

vida pública 

Produção de 

textos 

Estratégias de escrita: 

textualização, revisão e edição 

(EF89LP26) Produzir resenhas, a partir 

das notas e/ou esquemas feitos, com o 

manejo adequado das vozes 

envolvidas (do resenhador, do autor 

da obra e, se for o caso, também dos 

autores citados na obra resenhada), 

por meio do uso de paráfrases, marcas 

do discurso reportado e citações. 
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8º, 9º Campo de 

atuação na 

vida pública 

Oralidade Conversação espontânea (EF89LP27) Tecer considerações e 

formular problematizações 

pertinentes, em momentos oportunos, 

em situações de aulas, apresentação 

oral, seminário etc. 

(EF89LP27RS-1) Tecer considerações e 

formular problematizações pertinentes, 

em momentos oportunos, em situações 

de aulas, apresentação oral, seminário 

etc., sendo capaz de adequar o uso de 

cada variedade de acordo com a 

situação em que está inserido. 

(EF89LP27RS-2) Possibilitar 

atividades que visem a espontaneidade 

e a expressividade, 

estimulando a construção de opinião e 

postura própria acerca de 

determinados contextos respeitando as 

diversidades de posicionamento. 

8º, 9º Campo de 

atuação na 

vida pública 

Oralidade Procedimentos de apoio à 

compreensão Tomada de nota 

(EF89LP28) Tomar nota de videoaulas, 

aulas digitais, apresentações 

multimídias, vídeos de divulgação 

científica, documentários e afins, 

identificando, em função dos 

objetivos, informações principais para 

apoio ao estudo e realizando, quando 

necessário, uma síntese final que 

destaque e reorganize os pontos ou 

conceitos centrais e suas relações e 

que, em alguns casos, seja 

acompanhada de reflexões pessoais, 

que podem conter dúvidas, 

questionamentos, considerações etc. 

(EF89LP28RS-1) Tomar nota de 

videoaulas, aulas digitais, apresentações 

multimídias, vídeos 

de divulgação científica, documentários 

e afins, identificando, em função dos 

objetivos, informações principais para 

apoio ao estudo. 

(EF89LP28RS-2) Realizar sínteses 

que destaquem e reorganizem os 

pontos ou conceitos centrais e suas 

relações e que, em alguns casos, seja 

acompanhada de reflexões pessoais, 

que possam conter dúvidas, 

questionamentos, 

considerações etc., a fim de resgatar a 

apreensão do ouvido/assistido. 
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8º, 9º Campo de 

atuação na 

vida pública 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

Textualização Progressão temática (EF89LP29) Utilizar e perceber 

mecanismos de progressão temática, 

tais como retomadas anafóricas (“que, 

cujo, onde”, pronomes do caso reto e 

oblíquos, pronomes demonstrativos, 

nomes correferentes etc.), catafóricas, 

(remetendo para adiante ao invés de 

retomar o já dito), uso de 

organizadores textuais, de coesivos 

etc., e analisar os mecanismos de 

reformulação e paráfrase utilizados 

nos textos de divulgação do 

conhecimento. 

(EF89LP29RS-1) Reconhecer que há uma 

ordem progressiva para a 

construção dos textos, de modo a 

torná-los coerentes e coesivos. 

(EF89LP29RS-2) Utilizar e perceber 

mecanismos de progressão temática, 

tais como retomadas 

anafóricas e catafóricas, o uso de 

organizadores textuais, de 

coesivos etc., e analisar os 

mecanismos de reformulação e 

paráfrase utilizados nos textos de 

divulgação do conhecimento. 

8º, 9º Campo de 

atuação na 

vida pública 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

Textualização (EF89LP30) Analisar a estrutura de 

hipertexto e hiperlinks em textos de 

divulgação científica que circulam na 

Web e proceder à remissão a conceitos 

e relações por meio de links. 

 

8º, 9º Campo de 

atuação na 

vida pública 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

Modalização (EF89LP31) Analisar e utilizar 

modalização epistêmica, isto é, modos 

de indicar uma avaliação sobre o valor 

de verdade e as condições de verdade 

de uma proposição, tais como os 

asseverativos – quando se concorda 

com (“realmente, evidentemente, 

naturalmente, efetivamente, claro, 

certo, lógico, sem dúvida” etc.) ou 

discorda de (“de jeito nenhum, de 

forma alguma”) uma ideia; e os quase-

asseverativos, que indicam que se 

considera o conteúdo como quase 

(EF89LP31RS-1) Analisar os efeitos 

de sentido produzidos pelos 

recursos empregados, considerando sua 

coerência tanto com as intenções 

presumidas do texto 

quanto com a especificidade do 

gênero. 
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certo (“talvez, assim, possivelmente, 

provavelmente, eventualmente”). 

8º, 9º Campo 

artístico- 

literário 

Leitura Relação entre textos (EF89LP32) Analisar os efeitos de 

sentido decorrentes do uso de 

mecanismos de intertextualidade 

(referências, alusões, retomadas) entre 

os textos literários, entre esses textos 

literários e outras manifestações 

artísticas (cinema, teatro, artes visuais 

e midiáticas, música), quanto aos 

temas, personagens, estilos, autores 

etc., e entre o texto original e 

paródias, paráfrases, pastiches, trailer 

honesto, vídeos-minuto, vidding, 

dentre outros. 

(EF89LP32RS-1) Identificar as 

relações intertextuais e analisar os 

efeitos de sentido decorrentes do uso 

de mecanismos de intertextualidade 

entre os textos 

literários, entre esses textos 

literários e outras manifestações 

artísticas (cinema, teatro, artes visuais e 

midiáticas, música), quanto aos temas, 

personagens, estilos, autores, etc., e 

entre o texto 

original e paródias, paráfrases, dentre 

outros. 

8º, 9º Campo 

artístico- 

literário 

Leitura Estratégias de leitura Apreciação e 

réplica 

(EF89LP33) Ler, de forma autônoma, e 

compreender – selecionando 

procedimentos e estratégias de leitura 

adequados a diferentes objetivos e 

levando em conta características dos 

gêneros e suportes – romances, contos 

contemporâneos, minicontos, fábulas 

contemporâneas, romances juvenis, 

biografias romanceadas, novelas, 

crônicas visuais, narrativas de ficção 

científica, narrativas de suspense, 

poemas de forma livre e fixa (como 

haicai), poema concreto, ciberpoema, 

dentre outros, expressando avaliação 

sobre o texto lido e estabelecendo 

(EF89LP33RS-1) Ler, compreender e 

apreciar romances, contos 

contemporâneos, minicontos, fábulas 

contemporâneas, romances juvenis, 

biografias romanceadas, 

novelas, crônicas visuais, narrativas 

de ficção científica, narrativas de 

suspense, narrativas gauchescas, 

poemas de forma livre e fixa, 

ciberpoema, dentre outros, favorecendo 

a fruição sobre o texto lido e 

estabelecendo preferências por gêneros, 

temas, autores. 

(EF89LP33RS-2) Apreciar a literatura 

gaúcha, reconhecendo sua 
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preferências por gêneros, temas, 

autores. 

importância no cenário local e 

global. 

(EF89LP33RS-3) Estimular a oralidade a 

partir de narrativas 

gauchescas, declamação de 

poemas, expressão corporal através da 

dança e do teatro a fim de valorizar 

cultura e tradição gaúcha. 

8º, 9º Campo 

artístico- 

literário 

Leitura Reconstrução da textualidade e 

compreensão dos efeitos de 

sentidos provocados pelos usos de 

recursos linguísticos e 

multissemióticos 

(EF89LP34) Analisar a organização de 

texto dramático apresentado em 

teatro, televisão, cinema, identificando 

e percebendo os sentidos decorrentes 

dos recursos linguísticos e semióticos 

que sustentam sua realização como 

peça teatral, novela, filme etc. 

(EF89LP34RS-1) Comparar a 

organização e a estrutura de textos 

dramáticos apresentados em teatro, 

televisão, cinema, identificando e 

percebendo os sentidos decorrentes 

dos recursos linguísticos e semióticos 

que sustentam sua 

realização como peça teatral, novela, 

filme etc. 

8º, 9º Campo 

artístico- 

literário 

Produção de 

textos 

Construção da textualidade (EF89LP35) Criar contos ou crônicas 

(em especial, líricas), crônicas visuais, 

minicontos, narrativas de aventura e 

de ficção científica, dentre outros, com 

temáticas próprias ao gênero, usando 

os conhecimentos sobre os 

constituintes estruturais e recursos 

expressivos típicos dos gêneros 

narrativos pretendidos, e, no caso de 

produção em grupo, ferramentas de 

escrita colaborativa. 

(EF89LP35RS-1) Produzir paródia de 

textos em prosa de diferentes culturas e 

estilos, explorando os recursos textuais 

e visuais, 

estimulando a expressão oral e a 

socialização dos materiais produzidos. 

(EF89LP35RS-2) Estimular a produção de 

gêneros textuais em 

prosa inspirados na tradição gaúcha. 
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8º, 9º Campo 

artístico- 

literário 

Produção de 

textos 

Relação entre textos (EF89LP36) Parodiar poemas 

conhecidos da literatura e criar textos 

em versos (como poemas concretos, 

ciberpoemas, haicais, liras, 

microrroteiros, lambe-lambes e outros 

tipos de poemas), explorando o uso de 

recursos sonoros e semânticos (como 

figuras de linguagem e jogos de 

palavras) e visuais (como relações 

entre imagem e texto verbal e 

distribuição da mancha gráfica), de 

forma a propiciar diferentes efeitos de 

sentido. 

(EF89LP36RS-1) Produzir paródia de 

textos em versos de diferentes culturas 

e estilos, explorando os recursos 

textuais e visuais, estimulando a 

expressão oral e a 

socialização dos materiais produzidos. 

(EF89LP36RS-2) Estimular a produção de 

gêneros textuais em 

verso inspirados na tradição gaúcha. 

8º, 9º Todos os 

campos de 

atuação 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

Figuras de linguagem (EF89LP37) Analisar os efeitos de 

sentido do uso de figuras de 

linguagem como ironia, eufemismo, 

antítese, aliteração, assonância, dentre 

outras. 

 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Leitura Apreciação e réplica 

Relação entre gêneros e mídias 

(EF69LP01) Diferenciar liberdade de 

expressão de discursos de ódio, 

posicionando-se contrariamente a esse 

tipo de discurso e vislumbrando 

possibilidades de denúncia quando for 

o caso. 
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6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Leitura Apreciação e réplica 

Relação entre gêneros e mídias 

(EF69LP02) Analisar e comparar peças 

publicitárias variadas (cartazes, 

folhetos, outdoor, anúncios e 

propagandas em diferentes mídias, 

spots, jingle, vídeos etc.), de forma a 

perceber a articulação entre elas em 

campanhas, as especificidades das 

várias semioses e mídias, a adequação 

dessas peças ao público-alvo, aos 

objetivos do anunciante e/ou da 

campanha e à construção 

composicional e estilo dos gêneros em 

questão, como forma de ampliar suas 

possibilidades de compreensão (e 

produção) de textos pertencentes a 

esses gêneros. 

(EF69LP02RS-1) Analisar e comparar 

peças publicitárias variadas, de forma a 

perceber a articulação entre elas em 

campanhas, as especificidades das 

várias semioses e mídias, a adequação 

dessas peças ao público- alvo, aos 

objetivos do anunciante e/ou da 

campanha e à construção 

composicional e estilo dos gêneros em 

questão, considerando as linguagens 

formal e informal, bem como as 

variedades linguísticas, como forma de 

ampliar suas possibilidades de 

compreensão (e produção) de textos 

pertencentes a esses gêneros. 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Leitura Estratégia de leitura: apreender os 

sentidos globais do texto 

(EF69LP03) Identificar, em notícias, o 

fato central, suas principais 

circunstâncias e eventuais 

decorrências; em reportagens e 

fotorreportagens o fato ou a temática 

retratada e a perspectiva de 

abordagem, em entrevistas os 

principais temas/subtemas abordados, 

explicações dadas ou teses defendidas 

em relação a esses subtemas; em 

tirinhas, memes, charge, a crítica, 

ironia ou humor presente. 

(EF69LP03RS-1) Manusear os 

diferentes textos jornalísticos nos 

variados meios em que são vinculados 

para identificar, por meio de leituras e 

análises, os temas globais do texto. 
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6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Leitura Efeitos de sentido (EF69LP04) Identificar e analisar os 

efeitos de sentido que fortalecem a 

persuasão nos textos publicitários, 

relacionando as estratégias de 

persuasão e apelo ao consumo com os 

recursos linguístico-discursivos 

utilizados, como imagens, tempo 

verbal, jogos de palavras, figuras de 

linguagem etc., com vistas a fomentar 

práticas de consumo conscientes. 

(EF69LP04RS-1) Reconhecer o efeito de 

sentido e o poder de persuasão sobre o 

leitor de acordo com a linguagem 

utilizada, seja ela verbal ou não verbal. 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Leitura Efeitos de sentido (EF69LP05) Inferir e justificar, em 

textos multissemióticos – tirinhas, 

charges, memes, gifs etc. –, o efeito de 

humor, ironia e/ou crítica pelo uso 

ambíguo de palavras, expressões ou 

imagens ambíguas, de clichês, de 

recursos iconográficos, de pontuação 

etc. 

 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Produção de 

textos 

Relação do texto com o contexto 

de produção e experimentação de 

papéis sociais 

(EF69LP06) Produzir e publicar 

notícias, fotodenúncias, 

fotorreportagens, reportagens, 

reportagens multimidiáticas, 

infográficos, podcasts noticiosos, 

entrevistas, cartas de leitor, 

comentários, artigos de opinião de 

interesse local ou global, textos de 

apresentação e apreciação de 

produção cultural – resenhas e outros 

próprios das formas de expressão das 

culturas juvenis, tais como vlogs e 

(EF69LP06RS-1) Analisar, planejar e 

produzir textos jornalísticos, 

considerando os diferentes suportes, 

objetivos, público-alvo e circulação, 

tendo em vista o público leitor. 
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podcasts culturais, gameplay, 

detonado etc.– e cartazes, anúncios, 

propagandas, spots, jingles de 

campanhas sociais, dentre outros em 

várias mídias, vivenciando de forma 

significativa o papel de repórter, de 

comentador, de analista, de crítico, de 

editor ou articulista, de booktuber, de 

vlogger (vlogueiro) etc., como forma 

de compreender as condições de 

produção que envolvem a circulação 

desses textos e poder participar e 

vislumbrar possibilidades de 

participação nas práticas de 

linguagem do campo jornalístico e do 

campo midiático de forma ética e 

responsável, levando-se em 

consideração o contexto da Web 2.0, 

que amplia a possibilidade de 

circulação desses textos e “funde” os 

papéis de leitor e autor, de 

consumidor e produtor. 
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6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Produção de 

textos 

Textualização (EF69LP07) Produzir textos em 

diferentes gêneros, considerando sua 

adequação ao contexto produção e 

circulação – os enunciadores 

envolvidos, os objetivos, o gênero, o 

suporte, a circulação -, ao modo 

(escrito ou oral; imagem estática ou 

em movimento etc.), à variedade 

linguística e/ou semiótica apropriada 

a esse contexto, à construção da 

textualidade relacionada às 

propriedades textuais e do gênero), 

utilizando estratégias de 

planejamento, elaboração, revisão, 

edição, reescrita/redesign e avaliação 

de textos, para, com a ajuda do 

professor e a colaboração dos colegas, 

corrigir e aprimorar as produções 

realizadas, fazendo cortes, acréscimos, 

reformulações, correções de 

concordância, ortografia, pontuação 

em textos e editando imagens, 

arquivos sonoros, fazendo cortes, 

acréscimos, ajustes, acrescentando/ 

alterando efeitos, ordenamentos etc. 

(EF69LP07RS-1) Produzir textos de 

diferentes gêneros, observando os 

aspectos lexicais, considerando sua 

adequação ao contexto, produção 

e circulação, ao modo, à variedade 

linguística e/ou semiótica apropriada a 

esse contexto, à construção da 

textualidade relacionada às 

propriedades textuais e do gênero, 

utilizando estratégias de planejamento, 

elaboração, revisão, edição, 

reescrita/redesign e avaliação de textos, 

para corrigir e aprimorar as produções 

realizadas, fazendo alterações 

necessárias, utilizando a linguagem 

adequada em cada situação. 

(EF69LP07RS-2) Escrever e reescrever 

textos relativos à cultura gaúcha, 

considerando aspectos e variações 

Linguísticas regionais. 



 

 

 

 

 

854 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Produção de 

textos 

Revisão/edição de texto 

informativo e opinativo 

(EF69LP08) Revisar/editar o texto 

produzido – notícia, reportagem, 

resenha, artigo de opinião, dentre 

outros –, tendo em vista sua 

adequação ao contexto de produção, a 

mídia em questão, características do 

gênero, aspectos relativos à 

textualidade, a relação entre as 

diferentes semioses, a formatação e 

uso adequado das ferramentas de 

edição (de texto, foto, áudio e vídeo, 

dependendo do caso) e adequação à 

norma culta. 

 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Produção de 

textos 

Planejamento de textos de peças 

publicitárias de campanhas sociais 

(EF69LP09) Planejar uma campanha 

publicitária sobre questões/ 

problemas, temas, causas 

significativas para a escola e/ou 

comunidade, a partir de um 

levantamento de material sobre o 

tema ou evento, da definição do 

público-alvo, do texto ou peça a ser 

produzido – cartaz, banner, folheto, 

panfleto, anúncio impresso e para 

internet, spot, propaganda de rádio, 

TV etc. –, da ferramenta de edição de 

texto, áudio ou vídeo que será 

utilizada, do recorte e enfoque a ser 

dado, das estratégias de persuasão 

que serão utilizadas etc. 

(EF69LP09RS-1) Planejar e produzir 

textos publicitários de maneira clara, 

abordando temas de campanhas sociais 

de sua realidade. 
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6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Oralidade 

*Considerar 

todas as 

habilidades dos 

eixos leitura e 

produção que se 

referem a textos 

ou produções 

orais, em áudio 

ou vídeo 

Produção de textos jornalísticos 

orais 

(EF69LP10) Produzir notícias para 

rádios, TV ou vídeos, podcasts 

noticiosos e de opinião, entrevistas, 

comentários, vlogs, jornais 

radiofônicos e televisivos, dentre 

outros possíveis, relativos a fato e 

temas de interesse pessoal, local ou 

global e textos orais de apreciação e 

opinião – podcasts e vlogs noticiosos, 

culturais e de opinião, orientando-se 

por roteiro ou texto, considerando o 

contexto de produção e 

demonstrando domínio dos gêneros. 

(EF69LP10RS-1) Produzir notícias 

nos variados meios de comunicação 

relativos a fato e temas de interesse 

pessoal, local ou global e textos orais de 

apreciação e opinião, considerando o 

contexto de produção e os recursos das 

diferentes linguagens e demonstrando 

domínio dos gêneros, tendo em vista a 

textualização. 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Oralidade 

*Considerar 

todas as 

habilidades dos 

eixos leitura e 

produção que se 

referem a textos 

ou produções 

orais, em áudio 

ou vídeo 

Produção de textos jornalísticos 

orais 

(EF69LP11) Identificar e analisar 

posicionamentos defendidos e 

refutados na escuta de interações 

polêmicas em entrevistas, discussões e 

debates (televisivo, em sala de aula, 

em redes sociais etc.), entre outros, e 

se posicionar frente a eles. 

(EF69LP11RS-1) Identificar e analisar 

Posicionamentos defendidos e 

refutados na escuta de interações 

polêmicas em entrevistas, discussões e 

debates, entre outros, posicionando-se 

e expressando sua opinião frente a eles 

de maneira clara e objetiva. 

(EF69LP11RS-2) Valorizar a expressão do 

outro, apreciando opiniões de 

diferentes fatos e temas. 
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6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Oralidade 

*Considerar 

todas as 

habilidades dos 

eixos leitura e 

produção que se 

referem a textos 

ou produções 

orais, em áudio 

ou vídeo 

Planejamento e produção de textos 

jornalísticos orais 

(EF69LP12) Desenvolver estratégias de 

planejamento, elaboração, revisão, 

edição, reescrita/ redesign (esses três 

últimos quando não for situação ao 

vivo) e avaliação de textos orais, áudio 

e/ou vídeo, considerando sua 

adequação aos contextos em que 

foram produzidos, à forma 

composicional e estilo de gêneros, a 

clareza, progressão temática e 

variedade linguística empregada, os 

elementos relacionados à fala, tais 

como modulação de voz, entonação, 

ritmo, altura e intensidade, respiração 

etc., os elementos cinésicos, tais como 

postura corporal, movimentos e 

gestualidade significativa, expressão 

facial, contato de olho com plateia etc. 

(EF69LP12RS-1) Desenvolver 

estratégias de planejamento, 

elaboração, revisão, edição, 

reescrita/redesign e avaliação de textos 

orais, áudio e/ou vídeo, 

considerando sua adequação aos 

contextos em que foram produzidos, à 

forma composicional e estilo de 

gêneros, a clareza, progressão temática 

e variedade linguística 

empregada, os elementos 

relacionados à fala, os elementos 

cinésicos, de modo a perceber os 

diferentes processos no 

desenvolvimento da oralidade nos 

diferentes gêneros. 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Oralidade Participação em discussões orais de 

temas controversos de interesse da 

turma e/ou de relevância social 

(EF69LP13) Engajar-se e contribuir 

com a busca de conclusões comuns 

relativas a problemas, temas ou 

questões polêmicas de interesse da 

turma e/ou de relevância social. 

(EF69LP13RS-1) Engajar-se e contribuir 

com a busca de conclusões comuns 

relativas a problemas, temas ou 

questões polêmicas de interesse da 

turma e/ou de relevância social para 

compreendê-los e tomar uma posição 

em discussões a respeito. 

(EF69LP13RS-2) Ouvir as diferentes 

opiniões e destacar a importância do 

ato de ouvir, e respeito aos diferentes 

pontos de vista. 
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6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Oralidade Participação em discussões orais de 

temas controversos de interesse da 

turma e/ou de relevância social 

(EF69LP14) Formular perguntas e 

decompor, com a ajuda dos colegas e 

dos professores, tema/questão 

polêmica, explicações e ou 

argumentos relativos ao objeto de 

discussão para análise mais minuciosa 

e buscar em fontes diversas 

informações ou dados que permitam 

analisar partes da questão e 

compartilhá-los com a turma. 

(EF69LP14RS-1) Formular perguntas, 

expressando-se com clareza e coerência, 

e decompor, com a ajuda dos colegas e 

dos professores, tema/ questão 

polêmica, explicações e ou argumentos 

relativos ao objeto de discussão para 

análise mais  minuciosa e buscar em 

fontes diversas informações ou dados 

que permitam analisar partes da 

questão. 

(EF69LP14RS-2) Pesquisar, refletir e 

elaborar pontos de vista sobre os 

conteúdos. 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Oralidade Participação em discussões orais de 

temas controversos de interesse da 

turma e/ou de relevância social 

(EF69LP15) Apresentar argumentos e 

contra-argumentos coerentes, 

respeitando os turnos de fala, na 

participação em discussões sobre 

temas controversos e/ou polêmicos. 

(EF69LP15RS-1) Articular argumentos e 

contra-argumentos coerentes, 

respeitando os turnos de fala, na 

participação em discussões sobre temas 

controversos e/ou polêmicos, 

posicionando-se criticamente. 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

Construção composicional (EF69LP16) Analisar e utilizar as 

formas de composição dos gêneros 

jornalísticos da ordem do relatar, tais 

como notícias (pirâmide invertida no 

impresso X blocos noticiosos 

hipertextuais e hipermidiáticos no 

digital, que também pode contar com 

imagens de vários tipos, vídeos, 

gravações de áudio etc.), da ordem do 

argumentar, tais como artigos de 

opinião e editorial (contextualização, 

defesa de tese/opinião e uso de 

(EF69LP16RS-1) Analisar e utilizar as 

formas de composição dos gêneros 

jornalísticos da ordem do relatar, tais 

como notícias, da ordem do 

argumentar, tais como artigos de 

opinião e editorial e das entrevistas: 

apresentação e contextualização do 

entrevistado e do tema, estrutura 

pergunta e resposta etc., para 

compreender a forma de composição 

desses gêneros. 
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argumentos) e das entrevistas: 

apresentação e contextualização do 

entrevistado e do tema, estrutura 

pergunta e resposta etc. 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

Estilo (EF69LP17) Perceber e analisar os 

recursos estilísticos e semióticos dos 

gêneros jornalísticos e publicitários, os 

aspectos relativos ao tratamento da 

informação em notícias, como a 

ordenação dos eventos, as escolhas 

lexicais, o efeito de imparcialidade do 

relato, a morfologia do verbo, em 

textos noticiosos e argumentativos, 

reconhecendo marcas de pessoa, 

número, tempo, modo, a distribuição 

dos verbos nos gêneros textuais (por 

exemplo, as formas de pretérito em 

relatos; as formas de presente e futuro 

em gêneros argumentativos; as formas 

de imperativo em gêneros 

publicitários), o uso de recursos 

persuasivos em textos argumentativos 

diversos (como a elaboração do título, 

escolhas lexicais, construções 

metafóricas, a explicitação ou a 

ocultação de fontes de informação) e 

as estratégias de persuasão e apelo ao 

consumo com os recursos linguístico-

discursivos utilizados (tempo verbal, 

jogos de palavras, metáforas, 

imagens). 

(EF69LP17RS-1) Reconhecer e 

analisar os recursos estilísticos e 

semióticos dos gêneros jornalísticos 

e publicitários, os aspectos relativos 

ao tratamento da informação em 

notícias, como a ordenação dos 

eventos, as escolhas lexicais, o efeito de 

imparcialidade do relato, a morfologia 

do verbo, em textos 

noticiosos e argumentativos, 

reconhecendo marcas de pessoa, 

número, tempo, modo, a distribuição 

dos verbos nos gêneros textuais, o uso 

de recursos persuasivos em textos 

argumentativos diversos e as 

estratégias de persuasão e apelo ao 

consumo com os recursos linguístico-

discursivos utilizados, de modo que 

possa identificar intencionalidades 

variadas presentes em textos desses 

gêneros. 
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6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

Estilo (EF69LP18) Utilizar, na escrita/ 

reescrita de textos argumentativos, 

recursos linguísticos que marquem as 

relações de sentido entre parágrafos e 

enunciados do texto e operadores de 

conexão adequados aos tipos de 

argumento e à forma de composição 

de textos argumentativos, de maneira 

a garantir a coesão, a coerência e a 

progressão temática nesses textos 

(“primeiramente, mas, no entanto, em 

primeiro/ segundo/ terceiro lugar, 

finalmente, em conclusão” etc.). 

(EF69LP18RS-1) Utilizar, na escrita/ 

reescrita de textos argumentativos, de 

maneira a garantir a progressão e a 

unidade temática, recursos linguísticos 

que marquem as relações de sentido 

entre parágrafos e enunciados do texto 

e operadores de conexão adequados 

aos tipos de argumento e à forma de 

composição de textos argumentativos. 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo 

jornalístico/ 

midiático 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

Efeito de sentido (EF69LP19) Analisar, em gêneros orais 

que envolvam argumentação, os 

efeitos de sentido de elementos 

típicos da modalidade falada, como a 

pausa, a entonação, o ritmo, a 

gestualidade e expressão facial, as 

hesitações etc. 

(EF69LP19RS-1) Analisar, em gêneros 

orais que envolvam argumentação, os 

efeitos de sentido de elementos típicos 

da modalidade falada, como a pausa, a 

entonação, o ritmo, a gestualidade e 

expressão facial, as hesitações etc., 

percebendo as implicações que 

produzem em diferentes situações de 

comunicação. 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo de 

atuação na 

vida pública 

Leitura Reconstrução das condições de 

produção e circulação e adequação 

do texto à construção 

composicional e ao estilo de 

gênero 

(Lei, código, estatuto, código, 

regimento etc.) 

(EF69LP20) Identificar, tendo em vista 

o contexto de produção, a forma de 

organização dos textos normativos e 

legais, a lógica de hierarquização de 

seus itens e subitens e suas partes: 

parte inicial (título – nome e data – e 

ementa), blocos de artigos (parte, 

livro, capítulo, seção, subseção), 

artigos (caput e parágrafos e incisos) e 

(EF69LP20RS-1) Identificar, tendo em 

vista o contexto de produção, a forma 

de organização dos textos normativos e 

legais, a lógica de hierarquização de 

seus itens e subitens e suas partes. 

(EF69LP20RS-2) Analisar os efeitos de 

sentido causados pelo uso de 

vocabulário técnico, pelo uso do 
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parte final (disposições pertinentes à 

sua implementação) e analisar efeitos 

de sentido causados pelo uso de 

vocabulário técnico, pelo uso do 

imperativo, de palavras e expressões 

que indicam circunstâncias, como 

advérbios e locuções adverbiais, de 

palavras que indicam generalidade, 

como alguns pronomes indefinidos, de 

forma a poder compreender o caráter 

imperativo, coercitivo e generalista 

das leis e de outras formas de 

regulamentação. 

imperativo, de palavras e expressões 

que indicam circunstâncias, de palavras 

que indicam generalidade, de forma a 

poder compreender o caráter 

imperativo, coercitivo e generalista das 

leis e de outras formas de 

regulamentação. 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo de 

atuação na 

vida pública 

Leitura Apreciação e réplica (EF69LP21) Posicionar-se em relação a 

conteúdos veiculados em práticas não 

institucionalizadas de participação 

social, sobretudo àquelas vinculadas a 

manifestações artísticas, produções 

culturais, intervenções urbanas e 

práticas próprias das culturas juvenis 

que pretendam denunciar, expor uma 

problemática ou “convocar” para uma 

reflexão/ação, relacionando esse 

texto/produção com seu contexto de 

produção e relacionando as partes e 

semioses presentes para a construção 

de sentidos. 

(EF69LP21RS-1) Posicionar-se em 

relação a conteúdos veiculados em 

práticas não institucionalizadas de 

participação social, sobretudo 

àquelas vinculadas a manifestações 

artísticas, produções culturais, 

Intervenções urbanas e práticas 

próprias das culturas juvenis e das 

regiões onde estão inseridos. 

(EF69LP21RS-2) Emitir parecer e 

apreciação de produções culturais 

com criticidade respeitando a 

argumentação e contra- argumentação, 

posicionando-se 

frente aos fatos discutidos. 

 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo de 

atuação na 

vida pública 

Produção de 

textos 

Textualização, revisão e edição (EF69LP22) Produzir, revisar e editar 

textos reivindicatórios ou propositivos 

sobre problemas que afetam a vida 

(EF69LP22RS-1) Produzir, revisar e 

editar textos reivindicatórios ou 

propositivos sobre problemas que 
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escolar ou da comunidade, 

justificando pontos de vista, 

reivindicações e detalhando propostas 

(justificativa, objetivos, ações 

previstas etc.), levando em conta seu 

contexto de produção e as 

características dos gêneros em 

questão. 

afetam a vida escolar ou da 

comunidade, levando em conta seu 

contexto de produção e as 

características dos gêneros em 

questão, detalhando propostas que 

melhorem a vida da comunidade onde 

estão inseridos. 

 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo de 

atuação na 

vida pública 

Produção de 

textos 

Textualização, revisão e edição (EF69LP23) Contribuir com a escrita de 

textos normativos, quando houver 

esse tipo de demanda na escola – 

regimentos e estatutos de 

organizações da sociedade civil do 

âmbito da atuação das crianças e 

jovens (grêmio livre, clubes de leitura, 

associações culturais etc.) – e de regras 

e regulamentos nos vários âmbitos da 

escola – campeonatos, festivais, regras 

de convivência etc., levando em conta 

o contexto de produção e as 

características dos gêneros em 

questão. 

(EF69LP23RS-1) Contribuir com a 

escrita de textos normativos, quando 

houver esse tipo de demanda na escola, 

e de regras e regulamentos nos vários 

âmbitos da escola, levando em conta o 

contexto de produção e as 

características dos gêneros em questão, 

evidenciando a participação que 

envolve direitos e responsabilidades. 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo de 

atuação na 

vida pública 

Oralidade Discussão oral (EF69LP24) Discutir casos, reais ou 

simulações, submetidos a juízo, que 

envolvam (supostos) desrespeitos a 

artigos, do ECA, do Código de Defesa 

do Consumidor, do Código Nacional 

de Trânsito, de regulamentações do 

mercado publicitário etc., como forma 

de criar familiaridade com textos 

legais – seu vocabulário, formas de 

organização, marcas de estilo etc. -, de 
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maneira a facilitar a compreensão de 

leis, fortalecer a defesa de direitos, 

fomentar a escrita de textos 

normativos (se e quando isso for 

necessário) e possibilitar a 

compreensão do caráter interpretativo 

das leis e as várias perspectivas que 

podem estar em jogo. 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo de 

atuação na 

vida pública 

Oralidade Discussão oral (EF69LP25) Posicionar-se de forma 

consistente e sustentada em uma 

discussão, assembleia, reuniões de 

colegiados da escola, de agremiações 

e outras situações de apresentação de 

propostas e defesas de opiniões, 

respeitando as opiniões contrárias e 

propostas alternativas e 

fundamentando seus 

posicionamentos, no tempo de fala 

previsto, valendo-se de sínteses e 

propostas claras e justificadas. 

(EF69LP25RS-1) Participar de 

momentos de debate, refletindo 

sobre temas atuais, sociais, analisando e 

compreendendo fatos, textos, notícias e 

informações, para 

posicionar-se perante as questões 

sociais de maneira respeitosa. 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo de 

atuação na 

vida pública 

Oralidade Registro (EF69LP26) Tomar nota em discussões, 

debates, palestras, apresentação de 

propostas, reuniões, como forma de 

documentar o evento e apoiar a 

própria fala (que pode se dar no 

momento do evento ou 

posteriormente, quando, por exemplo, 

for necessária a retomada dos 

assuntos tratados em outros contextos 

públicos, como diante dos 

representados). 

(EF69LP26RS-1) Tomar nota em 

discussões, debates, palestras, 

apresentação de propostas, reuniões, 

como forma de documentar o evento, 

de modo a resgatar as proposições e 

apoiar a própria fala (quando houver). 

(EF69LP26RS-2) Registrar as diversas 

opiniões relatadas pelos colegas e fazer 

apreciação dos casos, bem como sugerir 

pontos a serem melhorados. 
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6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo de 

atuação na 

vida pública 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

Análise de textos legais/ 

normativos, propositivos e 

reivindicatórios 

(EF69LP27) Analisar a forma 

composicional de textos pertencentes 

a gêneros normativos/ jurídicos e a 

gêneros da esfera política, tais como 

propostas, programas políticos 

(posicionamento quanto a diferentes 

ações a serem propostas, objetivos, 

ações previstas etc.), propaganda 

política (propostas e sua sustentação, 

posicionamento quanto a temas em 

discussão) e textos reivindicatórios: 

cartas de reclamação, petição 

(proposta, suas justificativas e ações a 

serem adotadas) e suas marcas 

linguísticas, de forma a incrementar a 

compreensão de textos pertencentes a 

esses gêneros e a possibilitar a 

produção de textos mais adequados 

e/ou fundamentados quando isso for 

requerido. 

(EF69LP27RS-1) Analisar a forma 

composicional de textos pertencentes a 

gêneros normativos e jurídicos e a 

gêneros da esfera política e suas marcas 

linguísticas, de forma a incrementar a 

compreensão de textos pertencentes a 

esses gêneros e a 

possibilitar a produção de textos 

mais adequados e/ou fundamentados 

quando isso for requerido, tendo em 

vista os objetivos pretendidos. 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo de 

atuação na 

vida pública 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

Modalização (EF69LP28) Observar os mecanismos 

de modalização adequados aos textos 

jurídicos, as modalidades deônticas, 

que se referem ao eixo da conduta  

(obrigatoriedade/ permissibilidade) 

como, por exemplo: Proibição: “Não 

se deve fumar em recintos fechados.”; 

Obrigatoriedade: “A vida tem que 

valer a pena.”; Possibilidade: “É 

permitido a entrada de menores 

acompanhados de adultos 

responsáveis”, e os mecanismos de 

(EF69LP28RS-1) Observar os 

mecanismos de modalização 

adequados aos textos jurídicos, às 

modalidades deônticas, que se 

referem ao eixo da conduta e os 

mecanismos de modalização 

adequados aos textos políticos e 

propositivos, as modalidades 

apreciativas, em que o locutor exprime 

um juízo de valor acerca do que 

enuncia. 

(EF69LP28RS-2) Reconhecer os 
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modalização adequados aos textos 

políticos e propositivos, as 

modalidades apreciativas, em que o 

locutor exprime um juízo de valor 

(positivo ou negativo) acerca do que 

enuncia. Por exemplo: “Que belo 

discurso!”, “Discordo das escolhas de 

Antônio.” “Felizmente, o buraco ainda 

não causou acidentes mais graves.” 

recursos linguísticos empregados, 

compreendendo os efeitos de sentido 

produzidos e analisar a coerência desses 

efeitos tanto com as intenções de 

significação pretendidas, quanto com a 

especificidade do gênero, 

considerando o campo de atuação, a 

finalidade e o espaço circulação. 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo das 

práticas de 

estudo e 

pesquisa 

Leitura Reconstrução das condições de 

produção e recepção dos textos e 

adequação do texto à construção 

composicional e ao estilo de 

gênero 

(EF69LP29) Refletir sobre a relação 

entre os contextos de produção dos 

gêneros de divulgação científica – 

texto didático, artigo de divulgação 

científica, reportagem de divulgação 

científica, verbete de enciclopédia 

(impressa e digital), esquema, 

infográfico (estático e animado), 

relatório, relato multimidiático de 

campo, podcasts e vídeos variados de 

divulgação científica etc. – e os 

aspectos relativos à construção 

composicional e às marcas linguística 

características desses gêneros, de 

forma a ampliar suas possibilidades de 

compreensão (e produção) de textos 

pertencentes a esses gêneros. 

(EF69LP29RS-1) Refletir sobre a relação 

entre os contextos de produção dos 

gêneros de divulgação científica e os 

aspectos relativos à construção 

composicional e às marcas linguísticas 

características desses gêneros, de forma 

a ampliar suas possibilidades de 

compreensão (e 

produção) dos textos. 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo das 

práticas de 

estudo e 

pesquisa 

Leitura Relação entre textos (EF69LP30) Comparar, com a ajuda do 

professor, conteúdos, dados e 

informações de diferentes fontes, 

levando em conta seus contextos de 

(EF69LP30RS-1) Comparar conteúdos, 

dados e informações de diferentes 

fontes, levando em conta seus contextos 

de produção e referências, identificando 
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produção e referências, identificando 

coincidências, complementaridades e 

contradições, de forma a poder 

identificar erros/imprecisões 

conceituais, compreender e 

posicionar-se criticamente sobre os 

conteúdos e informações em questão. 

coincidências, complementaridades e 

contradições, de forma a poder 

identificar erros/ imprecisões 

conceituais, compreendendo e 

posicionando-se criticamente sobre os 

conteúdos e informações em questão. 

(EF69LP30RS-2) Desenvolver estratégias 

e ferramentas de curadoria: busca e 

seleção de fontes 

confiáveis, usos de recursos de apoio à 

compreensão e à análise das 

informações e generalizações. 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo das 

práticas de 

estudo e 

pesquisa 

Leitura Apreciação e réplica (EF69LP31) Utilizar pistas linguísticas – 

tais como “em primeiro/ 

segundo/terceiro lugar”, “por outro 

lado”, “dito de outro modo”, isto é”, 

“por exemplo” – para compreender a 

hierarquização das proposições, 

sintetizando o conteúdo dos textos. 

(EF69LP31RS-1) Utilizar pistas 

linguísticas inerentes aos textos para 

compreender a hierarquização das 

proposições, sintetizando o conteúdo 

dos textos e favorecendo a percepção 

das informações, bem como a 

identificação das ideias centrais e 

periféricas. 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo das 

práticas de 

estudo e 

pesquisa 

Leitura Estratégias e procedimentos de 

leitura Relação do verbal com 

outras semioses 

Procedimentos e gêneros de apoio 

à compreensão 

(EF69LP32) Selecionar informações e 

dados relevantes de fontes diversas 

(impressas, digitais, orais etc.), 

avaliando a qualidade e a utilidade 

dessas fontes, e organizar, 

esquematicamente, com ajuda do 

professor, as informações necessárias 

(sem excedê-las) com ou sem apoio de 

ferramentas digitais, em quadros, 

tabelas ou gráficos. 

(EF69LP32RS-1) Selecionar informações 

e dados relevantes de 

fontes diversas, avaliando a qualidade e 

a utilidade dessas fontes, e organizar, 

esquematicamente, as informações 

necessárias, com ou sem apoio de 

ferramentas digitais, em quadros, 

tabelas ou gráficos. 
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6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo das 

práticas de 

estudo e 

pesquisa 

Leitura Estratégias e procedimentos de 

leitura Relação do verbal com 

outras semioses 

Procedimentos e gêneros de apoio 

à compreensão 

(EF69LP33) Articular o verbal com os 

esquemas, infográficos, imagens 

variadas etc. na (re)construção dos 

sentidos dos textos de divulgação 

científica e retextualizar do discursivo 

para o esquemático – infográfico, 

esquema, tabela, gráfico, ilustração 

etc. – e, ao contrário, transformar o 

conteúdo das tabelas, esquemas, 

infográficos, ilustrações etc. em texto 

discursivo, como forma de ampliar as 

possibilidades de compreensão desses 

textos e analisar as características das 

multissemioses e dos gêneros em 

questão. 

(EF69LP33RS-1) Articular o verbal 

com esquemas, infográficos, imagens 

variadas etc. na (re)construção dos 

sentidos dos textos de divulgação 

científica e retextualizar do discursivo 

para o esquemático e, ao contrário, 

transformar o esquematizado em 

texto discursivo, como forma de 

ampliar as possibilidades de 

compreensão desses textos e analisar as 

características das multissemioses e dos 

gêneros em questão, identificando a 

relação de sentido que estabelecem 

entre as partes e possibilitando a 

apropriação de diferentes formas de 

dizer, recorrendo a diferentes 

linguagens. 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo das 

práticas de 

estudo e 

pesquisa 

Leitura Estratégias e procedimentos de 

leitura Relação do verbal com 

outras semioses 

Procedimentos e gêneros de apoio 

à compreensão 

(EF69LP34) Grifar as partes essenciais 

do texto, tendo em vista os objetivos 

de leitura, produzir marginálias (ou 

tomar notas em outro suporte), 

sínteses organizadas em itens, quadro 

sinóptico, quadro comparativo, 

esquema, resumo ou resenha do texto 

lido (com ou sem comentário/análise), 

mapa conceitual, dependendo do que 

for mais adequado, como forma de 

possibilitar uma maior compreensão 

do texto, a sistematização de 

conteúdos e informações e 

(EF69LP34RS-1) Grifar as partes 

essenciais do texto, tendo em vista os 

objetivos de leitura, produzir notas, 

sínteses organizadas em itens, quadro 

sinóptico, quadro comparativo, 

esquema, resumo ou resenha do texto 

lido, mapa conceitual, dependendo do 

que for mais adequado, como forma de 

possibilitar uma maior compreensão do 

texto, a sistematização de conteúdos e 

informações e um posicionamento 

frente aos textos, se esse for o caso, 

apropriando-se de uso de estratégias e 

procedimentos envolvidos na leitura 

para estudo. 



 

 

 

 

 

867 DOCUMENTO ORIENTADOR DE TERRITÓRIO - Município de  Torres-RS 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo das 

práticas de 

estudo e 

pesquisa 

Produção de 

textos 

Consideração das condições de 

produção de textos de divulgação 

científica  

Estratégias de escrita 

(EF69LP35) Planejar textos de 

divulgação científica, a partir da 

elaboração de esquema que considere 

as pesquisas feitas anteriormente, de 

notas e sínteses de leituras ou de 

registros de experimentos ou de 

estudo de campo, produzir, revisar e 

editar textos voltados para a 

divulgação do conhecimento e de 

dados e resultados de pesquisas, tais 

como artigo de divulgação científica, 

artigo de opinião, reportagem 

científica, verbete de enciclopédia, 

verbete de enciclopédia digital 

colaborativa , infográfico, relatório, 

relato de experimento científico, 

relato (multimidiático) de campo, 

tendo em vista seus contextos de 

produção, que podem envolver a 

disponibilização de informações e 

conhecimentos em circulação em um 

formato mais acessível para um 

público específico ou a divulgação de 

conhecimentos advindos de pesquisas 

bibliográficas, experimentos 

científicos e estudos de campo 

realizados. 

(EF69LP35RS-1) Planejar textos de 

divulgação científica, a partir da 

elaboração de esquema que considere 

as pesquisas feitas anteriormente, de 

notas e sínteses de leituras ou de 

registros de experimentos ou de estudo 

de campo. 

(EF69LP35RS-2) Produzir, revisar e 

editar textos voltados para a divulgação 

do conhecimento, de 

dados e resultados de pesquisas, tendo 

em vista seus contextos de 

produção que podem envolver a 

disponibilização de informações e 

conhecimentos em circulação ou a 

divulgação de conhecimentos advindos 

de pesquisas bibliográficas, 

experimentos científicos e estudos de 

campo realizados. 
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6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo das 

práticas de 

estudo e 

pesquisa 

Produção de 

textos 

Estratégias de escrita: 

textualização, revisão e edição 

(EF69LP36) Produzir, revisar e editar 

textos voltados para a divulgação do 

conhecimento e de dados e resultados 

de pesquisas, tais como artigos de 

divulgação científica, verbete de 

enciclopédia, infográfico, infográfico 

animado, podcast ou vlog científico, 

relato de experimento, relatório, 

relatório multimidiático de campo, 

dentre outros, considerando o 

contexto de produção e as 

regularidades dos gêneros em termos 

de suas construções composicionais e 

estilos. 

(EF69LP36RS-1) Produzir, revisar e 

editar textos voltados para a divulgação 

do conhecimento, de dados e 

resultados de pesquisas, tendo em vista 

o contexto de produção e as 

regularidades dos 

gêneros em termos de suas construções 

composicionais e 

estilos. 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo das 

práticas de 

estudo e 

pesquisa 

Produção de 

textos 

Estratégias de produção (EF69LP37) Produzir roteiros para 

elaboração de vídeos de diferentes 

tipos (vlog científico, vídeo-minuto, 

programa de rádio, podcasts) para 

divulgação de conhecimentos 

científicos e resultados de pesquisa, 

tendo em vista seu contexto de 

produção, os elementos e a 

construção composicional dos 

roteiros. 

(EF69LP37RS-1) Produzir roteiros para 

elaboração de vídeos de diferentes tipos 

(vlog científico, vídeo-minuto, programa 

de rádio, podcasts) para divulgação de 

conhecimentos científicos e resultados 

de pesquisa, tendo em vista seu 

contexto de produção, os elementos e a 

construção composicional dos roteiros, 

com planejamento prévio 

compreendendo um processo que 

envolve diferentes etapas. 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo das 

práticas de 

estudo e 

pesquisa 

Oralidade Estratégias de produção: 

planejamento e produção de 

apresentações orais 

(EF69LP38) Organizar os dados e 

informações pesquisados em painéis 

ou slides de apresentação, levando em 

conta o contexto de produção, o 

tempo disponível, as características do 

gênero apresentação oral, a 

(EF69LP38RS-1) Organizar os dados e 

informações pesquisados em painéis ou 

slides de apresentação, levando em 

conta o contexto de produção, o tempo 

disponível, as características do gênero 

apresentação oral, a multissemiose, as 
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multissemiose, as mídias e tecnologias 

que serão utilizadas, ensaiar a 

apresentação, considerando também 

elementos paralinguísticos e cinésicos 

e proceder à exposição oral de 

resultados de estudos e pesquisas, no 

tempo determinado, a partir do 

planejamento e da definição de 

diferentes formas de uso da fala – 

memorizada, com apoio da leitura ou 

fala espontânea. 

mídias e tecnologias que serão 

utilizadas. 

(EF69LP38RS-2) Ensaiar a apresentação, 

considerando os 

elementos paralinguísticos e cinésicos e 

procedendo à exposição oral dos 

resultados de estudos e pesquisas, a 

partir do planejamento e da definição 

de diferentes formas de uso da fala. 

(EF69LP38RS-3) Exercitar a oralidade. 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo das 

práticas de 

estudo e 

pesquisa 

Oralidade Estratégias de produção (EF69LP39) Definir o recorte temático 

da entrevista e o entrevistado, 

levantar informações sobre o 

entrevistado e sobre o tema da 

entrevista, elaborar roteiro de 

perguntas, realizar entrevista, a partir 

do roteiro, abrindo possibilidades para 

fazer perguntas a partir da resposta, 

se o contexto permitir, tomar nota, 

gravar ou salvar a entrevista e usar 

adequadamente as informações 

obtidas, de acordo com os objetivos 

estabelecidos. 

(EF69LP39RS-1) Planejar e realizar 

entrevistas, definindo o recorte 

temático e o entrevistado, levantando 

informações sobre o entrevistado e 

sobre o tema, elaborando roteiro de 

perguntas, abrindo possibilidades para 

fazê-las a partir da resposta, se o 

contexto permitir, usando-a como um 

instrumento para coletar dados no 

interior de uma pesquisa. 

(EF69LP39RS-2) Usar adequadamente as 

informações obtidas na entrevista, de 

acordo com os objetivos estabelecidos 

previamente. 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo das 

práticas de 

estudo e 

pesquisa 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

Construção composicional  

Elementos paralinguísticos e 

cinésicos Apresentações orais 

(EF69LP40) Analisar, em gravações de 

seminários, conferências rápidas, 

trechos de palestras, dentre outros, a 

construção composicional dos gêneros 

de apresentação – abertura/saudação, 

introdução ao tema, apresentação do 

plano de exposição, desenvolvimento 

(EF69LP40RS-1) Analisar, em gravações 

de seminários, conferências rápidas, 

trechos de palestras, dentre outros, a 

construção composicional dos gêneros 

de apresentação, os 

elementos paralinguísticos e cinésicos, 

para melhor performar apresentações 
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dos conteúdos, por meio do 

encadeamento de temas e subtemas 

(coesão temática), síntese final e/ou 

conclusão, encerramento –, os 

elementos paralinguísticos (tais como: 

tom e volume da voz, pausas e 

hesitações – que, em geral, devem ser 

minimizadas –, modulação de voz e 

entonação, ritmo, respiração etc.) e 

cinésicos (tais como: postura corporal, 

movimentos e gestualidade 

significativa, expressão facial, contato 

de olho com plateia, modulação de 

voz e entonação, sincronia da fala com 

ferramenta de apoio etc.), para melhor 

performar apresentações orais no 

campo da divulgação do 

conhecimento. 

orais no campo da divulgação do 

conhecimento com vistas à utilização 

em apresentações próprias. 

 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo das 

práticas de 

estudo e 

pesquisa 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

Usar adequadamente ferramentas 

de apoio a apresentações orais 

(EF69LP41) Usar adequadamente 

ferramentas de apoio a apresentações 

orais, escolhendo e usando tipos e 

tamanhos de fontes que permitam boa 

visualização, topicalizando e/ou 

organizando o conteúdo em itens, 

inserindo de forma adequada 

imagens, gráficos, tabelas, formas e 

elementos gráficos, dimensionando a 

quantidade de texto (e imagem) por 

slide, usando progressivamente e de 

forma harmônica recursos mais 

sofisticados como efeitos de transição, 

(EF69LP41RS-1) Usar adequadamente 

ferramentas de apoio a apresentações 

orais, articulando oralidade e escrita, 

escolhendo e utilizando tipos 

adequados de suporte de 

apresentações com o uso dos 

aplicativos disponíveis. 
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slides mestres, layouts personalizados 

etc. 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo das 

práticas de 

estudo e 

pesquisa 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

Construção composicional e estilo 

Gêneros de divulgação científica 

(EF69LP42) Analisar a construção 

composicional dos textos pertencentes 

a gêneros relacionados à divulgação 

de conhecimentos: título, (olho), 

introdução, divisão do texto em 

subtítulos, imagens ilustrativas de 

conceitos, relações, ou resultados 

complexos (fotos, ilustrações, 

esquemas, gráficos, infográficos, 

diagramas, figuras, tabelas, mapas) 

etc., exposição, contendo definições, 

descrições, comparações, 

enumerações, exemplificações e 

remissões a conceitos e relações por 

meio de notas de rodapé, boxes ou 

links; ou título, contextualização do 

campo, ordenação temporal ou 

temática por tema ou subtema, 

intercalação de trechos verbais com 

fotos, ilustrações, áudios, vídeos etc. e 

reconhecer traços da linguagem dos 

(EF69LP42RS-1) Analisar a construção 

composicional dos textos pertencentes 

a gêneros relacionados à divulgação de 

conhecimentos como forma de ampliar 

suas capacidades de 

compreensão e produção de textos 

nesses gêneros. 

(EF69LP42RS-2) Possibilitar práticas de 

leitura de variados gêneros textuais, a 

fim de que possam reconhecê-los, 

diferenciá-los e produzi-los de forma 

adequada ao contexto comunicativo. 
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textos de divulgação científica, 

fazendo uso consciente das estratégias 

de impessoalização da linguagem (ou 

de pessoalização, se o tipo de 

publicação e objetivos assim o 

demandarem, como em alguns 

podcasts e vídeos de divulgação 

científica), 3ª pessoa, presente 

atemporal, recurso à citação, uso de 

vocabulário técnico/especializado etc., 

como forma de ampliar suas 

capacidades de compreensão e 

produção de textos nesses gêneros. 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo das 

práticas de 

estudo e 

pesquisa 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

Marcas linguísticas 

Intertextualidade 

(EF69LP43) Identificar e utilizar os 

modos de introdução de outras vozes 

no texto – citação literal e sua 

formatação e paráfrase –, as pistas 

linguísticas responsáveis por 

introduzir no texto a posição do autor 

e dos outros autores citados 

(“Segundo X; De acordo com Y; De 

minha/nossa parte, penso/amos 

que”...) e os elementos de 

normatização (tais como as regras de 

inclusão e formatação de citações e 

paráfrases, de organização de 

referências bibliográficas) em textos 

científicos, desenvolvendo reflexão 

sobre o modo como a 

intertextualidade e a retextualização 

ocorrem nesses textos. 

(EF69LP43RS-1) Identificar e utilizar os 

modos de introdução de outras vozes 

em textos, desenvolvendo reflexão 

sobre o modo como a intertextualidade 

e a  retextualização ocorrem nesses 

textos, articulando leitura e produção 

textual. 
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6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo 

artístico- 

literário 

Leitura Reconstrução das condições de 

produção, circulação e recepção 

Apreciação e réplica 

(EF69LP44) Inferir a presença de 

valores sociais, culturais e humanos e 

de diferentes visões de mundo, em 

textos literários, reconhecendo nesses 

textos formas de estabelecer múltiplos 

olhares sobre as identidades, 

sociedades e culturas e considerando a 

autoria e o contexto social e histórico 

de sua produção. 

(EF69LP44RS-1) Identificar e analisar a 

presença de valores sociais, culturais e 

humanos e de diferentes visões de 

mundo, em textos literários, 

reconhecendo nesses textos formas de 

estabelecer múltiplos olhares sobre as 

identidades, sociedades e culturas, 

considerando a autoria e o contexto 

social e histórico de sua produção. 

(EF69LP44RS-2) Reconhecer a 

linguagem utilizada nos textos literários 

regionais, relacionando-os às demais 

realidades linguísticas. 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo 

artístico- 

literário 

Leitura Reconstrução das condições de 

produção, circulação e recepção 

Apreciação e réplica 

(EF69LP45) Posicionar-se criticamente 

em relação a textos pertencentes a 

gêneros como quarta-capa, programa 

(de teatro, dança, exposição etc.), 

sinopse, resenha crítica, comentário 

em blog/ vlog cultural etc., para 

selecionar obras literárias e outras 

manifestações artísticas (cinema, 

teatro, exposições, espetáculos, CD´s, 

DVD´s etc.), diferenciando as 

sequências descritivas e avaliativas e 

reconhecendo-os como gêneros que 

apoiam a escolha do livro ou produção 

cultural e consultando-os no momento 

de fazer escolhas, quando for o caso. 

(EF69LP45RS-1) Posicionar-se 

criticamente em relação a textos que 

descrevem ou opinam sobre obras 

literárias e de outras linguagens para 

selecionar as obras e outras 

manifestações artísticas, diferenciando 

as sequências 

descritivas das avaliativas e 

reconhecendo-os como gêneros que 

apoiam a escolha do livro ou produção 

cultural e consultando-os no momento 

de fazer escolhas, quando for o caso. 
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6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo 

artístico- 

literário 

Leitura Reconstrução das condições de 

produção, circulação e recepção 

Apreciação e réplica 

(EF69LP46) Participar de práticas de 

compartilhamento de leitura/ 

recepção de obras literárias/ 

manifestações artísticas, como rodas 

de leitura, clubes de leitura, eventos 

de contação de histórias, de leituras 

dramáticas, de apresentações teatrais, 

musicais e de filmes, cineclubes, 

festivais de vídeo, saraus, slams, canais 

de booktubers, redes sociais temáticas 

(de leitores, de cinéfilos, de música 

etc.), dentre outros, tecendo, quando 

possível, comentários de ordem 

estética e afetiva. 

(EF69LP46RS-1) Participar de práticas de 

compartilhamento de leitura/ recepção 

de obras literárias/ manifestações 

artísticas, tecendo, quando possível, 

comentários de ordem estética e afetiva 

e justificando sua apreciação, 

escrevendo comentários e resenhas com 

vistas a práticas de apreciação e de 

manifestação da cultura de fãs. 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo 

artístico- 

literário 

Leitura Reconstrução da textualidade e 

compreensão dos efeitos 

de sentidos provocados pelos usos 

de recursos linguísticos e 

multissemióticos 

(EF69LP47) Analisar, em textos 

narrativos ficcionais, as diferentes 

formas de composição próprias de 

cada gênero, os recursos coesivos que 

constroem a passagem do tempo e 

articulam suas partes, a escolha lexical 

típica de cada gênero para a 

caracterização dos cenários e dos 

personagens e os efeitos de sentido 

decorrentes dos tempos verbais, dos 

tipos de discurso, dos verbos de 

enunciação e das variedades 

linguísticas (no discurso direto, se 

houver) empregados, identificando o 

enredo e o foco narrativo e 

percebendo como se estrutura a 

narrativa nos diferentes gêneros e os 

efeitos de sentido decorrentes do foco 

(EF69LP47RS-1) Analisar, em textos 

narrativos ficcionais, as diferentes 

formas de composição próprias de cada 

gênero, percebendo como se estrutura 

a narrativa nos diferentes gêneros e os 

efeitos de sentido 

decorrentes do foco narrativo. 
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narrativo típico de cada gênero, da 

caracterização dos espaços físico e 

psicológico e dos tempos cronológico 

e psicológico, das diferentes vozes no 

texto (do narrador, de personagens 

em discurso direto e indireto), do uso 

de pontuação expressiva, palavras e 

expressões conotativas e processos 

figurativos e do uso de recursos 

linguístico-gramaticais próprios a cada 

gênero narrativo. 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo 

artístico- 

literário 

Leitura Reconstrução da textualidade e 

compreensão dos efeitos 

de sentidos provocados pelos usos 

de recursos linguísticos e 

multissemióticos 

(EF69LP48) Interpretar, em poemas, 

efeitos produzidos pelo uso de 

recursos expressivos sonoros 

(estrofação, rimas, aliterações etc), 

semânticos (figuras de linguagem, por 

exemplo), gráfico- espacial 

(distribuição da mancha gráfica no 

papel), imagens e sua relação com o 

texto verbal. 

(EF69LP48RS-1) Interpretar, em 

poemas, efeitos produzidos pelo uso 

de recursos expressivos sonoros, 

semânticos, gráfico- espacial, imagens e 

sua relação com o texto verbal, como 

forma de apropriação desse texto 

literário. 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo 

artístico- 

literário 

Leitura Adesão às práticas de leitura (EF69LP49) Mostrar-se interessado e 

envolvido pela leitura de livros de 

literatura e por outras produções 

culturais do campo e receptivo a 

textos que rompam com seu universo 

de expectativas, que representem um 

desafio em relação às suas 

possibilidades atuais e suas 

experiências anteriores de leitura, 

apoiando-se nas marcas linguísticas, 

em seu conhecimento sobre os 

(EF69LP49RS-1) Realizar leitura de 

livros de literatura e outras produções 

culturais do campo, sendo receptivo a 

textos que rompam com seu universo 

de expectativas e que representem um 

desafio em relação às suas 

possibilidades atuais e suas 

experiências anteriores de leitura, 

apoiando-se nas marcas linguísticas, 

em seu conhecimento sobre os gêneros 

e a temática de modo a 
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gêneros e a temática e nas orientações 

dadas pelo professor. 

promover a formação leitora. 

(EF69LP49RS-2) Ler e interpretar 

textos variados sobre o folclore 

gaúcho - contos e lendas - com a 

finalidade de conhecer a cultura gaúcha 

e produzir textos de diversos 

gêneros. 

(EF69LP49RS-3) Refletir a 

intertextualidade da região gaúcha, 

utilizando poemas, crônicas e contos de 

autores gaúchos. 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo 

artístico- 

literário 

Produção de 

textos 

Relação entre textos (EF69LP50) Elaborar texto teatral, a 

partir da adaptação de romances, 

contos, mitos, narrativas de enigma e 

de aventura, novelas, biografias 

romanceadas, crônicas, dentre outros, 

indicando as rubricas para 

caracterização do cenário, do espaço, 

do tempo; explicitando a 

caracterização física e psicológica dos 

personagens e dos seus modos de 

ação; reconfigurando a inserção do 

discurso direto e dos tipos de 

narrador; explicitando as marcas de 

variação linguística (dialetos, registros 

e jargões) e retextualizando o 

tratamento da temática. 

(EF69LP50RS-1) Produzir texto teatral, a 

partir da adaptação de diversos gêneros 

textuais lidos, indicando a apropriação 

da estrutura composicional desse 

gênero. 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo 

artístico- 

literário 

Produção de 

textos 

Consideração das condições de 

produção 

Estratégias de produção: 

planejamento, textualização e 

revisão/edição 

(EF69LP51) Engajar-se ativamente nos 

processos de planejamento, 

textualização, revisão/ edição e 

reescrita, tendo em vista as restrições 

temáticas, composicionais e estilísticas 

(EF69LP51RS-1) Participar dos 

processos de planejamento, 

textualização, revisão/edição e reescrita, 

tendo em vista as restrições temáticas, 

composicionais e estilísticas dos textos 
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dos textos pretendidos e as 

configurações da situação de 

produção – o leitor pretendido, o 

suporte, o contexto de circulação do 

texto, as finalidades etc. – e 

considerando a imaginação, a estesia e 

a verossimilhança próprias ao texto 

literário. 

pretendidos e as configurações da 

situação de 

produção – o leitor pretendido, o 

suporte, o contexto de circulação do 

texto, as finalidades etc. – de forma a 

engajar-se ativamente na 

experimentação de produções literárias. 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo 

artístico- 

literário 

Oralidade Produção de textos orais (EF69LP52) Representar cenas ou 

textos dramáticos, considerando, na 

caracterização dos personagens, os 

aspectos linguísticos e paralinguísticos 

das falas (timbre e tom de voz, pausas 

e hesitações, entonação e 

expressividade, variedades e registros 

linguísticos), os gestos e os 

deslocamentos no espaço cênico, o 

figurino e a maquiagem e elaborando 

as rubricas indicadas pelo autor por 

meio do cenário, da trilha sonora e da 

exploração dos modos de 

interpretação. 

 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo 

artístico- 

literário 

Oralidade Produção de textos orais Oralização (EF69LP53) Ler em voz alta textos 

literários diversos – como contos de 

amor, de humor, de suspense, de 

terror; crônicas líricas, humorísticas, 

críticas; bem como leituras orais 

capituladas (compartilhadas ou não 

com o professor) de livros de maior 

extensão, como romances, narrativas 

de enigma, narrativas de aventura, 

literatura infantojuvenil, – contar/ 

(EF69LP53RS-1) Ler textos de diversos 

gêneros oralmente, utilizando-se de 

recursos linguísticos, como a pontuação 

e as figuras de linguagem, para 

compreender a funcionalidade da língua 

em suas diferentes expressões, 

desenvolvendo os recursos próprios da 

linguagem oral, como a pronúncia das 

palavras e suas variações e a entonação, 
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recontar histórias tanto da tradição 

oral (causos, contos de esperteza, 

contos de animais, contos de amor, 

contos de encantamento, piadas, 

dentre outros) quanto da tradição 

literária escrita, expressando a 

compreensão e interpretação do texto 

por meio de uma leitura ou fala 

expressiva e fluente, que respeite o 

ritmo, as pausas, as hesitações, a 

entonação indicados tanto pela 

pontuação quanto por outros recursos 

gráfico-editoriais, como negritos, 

itálicos, caixa-alta, ilustrações etc., 

gravando essa leitura ou esse 

conto/reconto, seja para análise 

posterior, seja para produção de 

audiobooks de textos literários 

diversos ou de podcasts de leituras 

dramáticas com ou sem efeitos 

especiais e ler e/ou declamar poemas 

diversos, tanto de forma livre quanto 

de forma fixa (como quadras, sonetos, 

liras, haicais etc.), empregando os 

recursos linguísticos, paralinguísticos 

e cinésicos necessários aos efeitos de 

sentido pretendidos, como o ritmo e a 

entonação, o emprego de pausas e 

prolongamentos, o tom e o timbre 

vocais, bem como eventuais recursos 

de gestualidade e pantomima que 

convenham ao gênero poético e à 

de acordo com a situação textual 

apresentada. 
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situação de compartilhamento em 

questão. 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Campo 

artístico- 

literário 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

Recursos linguísticos e semióticos 

que operam nos textos 

pertencentes aos gêneros literários 

(EF69LP54) Analisar os efeitos de 

sentido decorrentes da interação entre 

os elementos linguísticos e os recursos 

paralinguísticos e cinésicos, como as 

variações no ritmo, as modulações no 

tom de voz, as pausas, as 

manipulações do estrato sonoro da 

linguagem, obtidos por meio da 

estrofação, das rimas e de figuras de 

linguagem como as aliterações, as 

assonâncias, as onomatopeias, dentre 

outras, a postura corporal e a 

gestualidade, na declamação de 

poemas, apresentações musicais e 

teatrais, tanto em gêneros em prosa 

quanto nos gêneros poéticos, os 

efeitos de sentido decorrentes do 

emprego de figuras de linguagem, tais 

como comparação, metáfora, 

personificação, metonímia, hipérbole, 

eufemismo, ironia, paradoxo e 

antítese e os efeitos de sentido 

decorrentes do emprego de palavras e 

expressões denotativas e conotativas 

(adjetivos, locuções adjetivas, orações 

subordinadas adjetivas etc.), que 

funcionam como modificadores, 

percebendo sua função na 

caracterização dos espaços, tempos, 
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personagens e ações próprios de cada 

gênero narrativo. 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Todos os 

campos de 

atuação 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

Variação linguística (EF69LP55) Reconhecer as variedades 

da língua falada, o conceito de norma-

padrão e o de preconceito linguístico. 

(EF69LP55RS-1) Reconhecer as 

variedades da língua falada, o conceito 

de norma-padrão e o de preconceito 

linguístico, adequando o uso de cada 

variedade de acordo com a situação em 

que está inserido. 

(EF69LP55RS-2) Fazer comparações 

entre as variedades linguísticas no RS e 

em outros Estados. 

(EF69LP55RS-3) Reconhecer, em 

expressões orais, mitos, provérbios ou 

trovas gaúchas, as variedades 

linguísticas presentes no estado 

do RS. 

6º; 7º; 

8º; 9º 

Todos os 

campos de 

atuação 

Análise 

linguística/ 

semiótica 

Variação linguística (EF69LP56) Fazer uso consciente e 

reflexivo de regras e normas da 

norma-padrão em situações de fala e 

escrita nas quais ela deve ser usada. 

(EF69LP56RS-1) Fazer uso consciente e 

reflexivo de regras e normas da norma-

padrão em situações de fala e escrita, 

em contexto em que é requerida. 

(EF69LP56RS-2) Compreender os 

valores socialmente atribuídos às 

diferentes variedades linguísticas. 
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