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INTRODUÇÃO

Prezado(a) professor(a),

As Matrizes de Recomposição das Aprendizagens foram
elaboradas a partir de um esforço coletivo dos Técnicos
Pedagógicos e de Currículo das quatro áreas de
conhecimento, vinculados à Gerência de Currículo e
Avaliação da Aprendizagem e das Diretorias Regionais
de Educação, que buscaram priorizar habilidades,
objetos de conhecimentos e descritores essenciais para
o desenvolvimento do Programa de Recomposição das
Aprendizagens – RECOMEÇAR.
Essas matrizes apresentam descritores de Língua
Portuguesa e Matemática associados às habilidades e
objetos de conhecimento de cada componente
curricular, para o ensino fundamental e médio,
organizados em ciclos, etapas e tem como referência o
Documento Curricular do Tocantins – DCT/TO. O
documento compõe, também, sugestões pedagógicas
para auxiliar o planejamento e a atuação do professor.

As Matrizes foram reorganizadas em Ciclos:
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS
Ciclo I - 1º e 2º ano
Ciclo II - 3º, 4º e 5º ano
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS
Ciclo III - 6° e 7 º ano
Ciclo IV - 8º e 9° ano
ENSINO MÉDIO
1ª Série
2ª e 3ª Série
Em alguns ciclos, foram inseridas habilidades de anos
anteriores, visto que muitas delas não foram
desenvolvidas nos anos letivos de 2020/2021, devido ao
contexto da pandemia.

Os objetos de conhecimento elencados em cada
habilidade foram organizados por etapas: Etapa I, II, III,
que
apresentam
uma
evolução
gradativa
do
conhecimento. Em cada etapa, o professor desenvolverá
atividades que auxiliem os estudantes a conhecer,
ampliar e consolidar os conhecimentos previstos nas
Matrizes.
Nas matrizes de todos os componentes curriculares
foram inseridos descritores de Língua Portuguesa e
Matemática. Justifica-se o uso desses descritores, com o
objetivo de desenvolver o letramento e alfabetização e
letramento matemático nos demais componentes
curriculares
das
áreas
do
conhecimento,
por
compreender
que
estes
são
inerentes
aos
procedimentos de leitura e escrita na perspectiva
interdisciplinar.
Em cada ciclo há interdependência entre os descritores
e, entre as habilidades e os descritores propostos, para
tanto é de suma importância a observação de toda a
matriz do ciclo e não o estudo isolado de cada descritor,
buscando atender às especificidades dos estudantes.

LINGUAGENS E
SUAS
TECNOLOGIAS

Arte - CICLO 1 – 1º e 2º anos

DESCRITORES/HABILIDADES

(PORT)
explícita

D10

Localizar

OBJETOS DE CONHECIMENTO

informação
ETAPA l

ETAPA Il

ETAPA Ill

Contextos
e
práticas
Leitura de imagem e sua
representação.
Identificação e apreciação por
meio de imagens do cotidiano.
(gravuras, fotos, desenhos,
cartazes, outros)

Contextos e práticas
Leitura de imagem e sua
representação.
Identificação, apreciação e
exploração, por meio de
imagens
do
cotidiano.
(gravuras, fotos, desenhos,
cartazes, outros)
Sugere-se ao professor levar
para a sala diferentes formas
de imagens para que o
estudante
identifique
as
informações das imagens
apresentadas por meio da
leitura visual;
Poderá fazer uma abordagem
interdisciplinar com língua
portuguesa, sobre a escrita
convencional e a leitura
imagética.

Contextos
e
práticas
Leitura de imagem e sua
representação.
Identificação,
apreciação,
exploração e produção, por meio
de imagens do cotidiano.
(gravuras, fotos, desenhos,
cartazes, outros)
Sugere-se ao professor levar
para a sala de aula diferentes
formas de imagens para que o
estudante
identifique
as
informações,
ampliando
e
aprofundando a leitura de
imagem: cores, formas, tipos de
imagens,
contexto
(foto,
desenho, escultura, etc..).
Poderá fazer uma abordagem
interdisciplinar
com
língua
portuguesa, sobre a escrita
convencional
e
a
leitura
imagética.

Artes Visuais
(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.

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

Sugere-se ao professor levar
para a sala diferentes formas
de imagens para que o
estudante
identifique
as
informações das imagens
apresentadas por meio da
leitura visual;
Poderá fazer uma abordagem
interdisciplinar com língua
portuguesa, sobre a escrita
convencional e a leitura
imagética.

DESCRITORES/HABILIDADES

(PORT) D10 Localizar informação
explícita
(PORT) D12 Inferir informações em
textos.
(PORT) D13 Reconhecer o assunto de
um texto lido.
Artes Visuais

OBJETOS DE CONHECIMENTO

ETAPA I

Elementos da linguagem
(EF15AR02) Explorar e reconhecer Linguagem
visual,
elementos constitutivos das artes visuais experimentação e exploração
(ponto, linha, forma, cor, espaço, simbólica dos elementos da
movimento etc.).
linguagem.
Identificação e apreciação.

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

Sugere-se ao professor levar
para a sala de aula diferentes
tipos de imagens e esculturas
para
que
o
estudante
identifique
os
elementos
(ponto, linha, cores, forma),
por meio da leitura visual.
Poderá fazer uma abordagem
interdisciplinar com língua
portuguesa, sobre a escrita
convencional e a leitura
imagética.

ETAPA Il

ETAPA Ill

Elementos da linguagem
Linguagem
visual,
experimentação e exploração
simbólica dos elementos da
linguagem.

Elementos da linguagem
Linguagem
visual,
experimentação e exploração
simbólica dos elementos da
linguagem.

Identificação, apreciação e
exploração.
Sugere-se ao professor levar
para a sala de aula diferentes
tipos de imagens e esculturas
para
que
o
estudante
identifique
os
elementos
(ponto, linha, cores, formas
geométricas), por meio da
leitura visual.
Poderá fazer uma abordagem
interdisciplinar com língua
portuguesa, sobre a escrita
convencional e a leitura
imagética.

Identificação,
apreciação,
exploração e produção.
Sugere-se ao professor levar
para a sala de aula diferentes
tipos de imagens e esculturas
para que o estudante identifique
os elementos (ponto, linha,
cores, formas geométricas e
movimento), por meio da leitura
visual.
Poderá fazer uma abordagem
interdisciplinar
com
língua
portuguesa, sobre a escrita
convencional
e
a
leitura
imagética.

DESCRITORES/HABILIDADES

(PORT) D10 Localizar informação
explícita
(PORT) D12 Inferir informações em
textos.
(PORT) D13Reconhecer o assunto de
um texto lido.
(PORT) D16Identificar efeito de sentido
decorrente de recursos gráficos, seleção
lexical e repetição.

Artes Visuais
(EF15AR03) Reconhecer e analisar a
influência de distintas matrizes estéticas
e culturais das artes visuais nas
manifestações artísticas das culturas
locais, regionais e nacionais.

OBJETOS DE CONHECIMENTO

ETAPA I

ETAPA Il

ETAPA Ill

Matrizes
estéticas
e
culturais
Cores e formas do grafismo
presente nas manifestações
visuais da cultura dos povos
indígenas do Tocantins.

Matrizes estéticas e culturais
Cores e formas do grafismo
presente nas manifestações
visuais da cultura dos povos
indígenas do Tocantins.

Matrizes estéticas e culturais
Cores e formas do grafismo
presente nas manifestações
visuais da cultura dos povos
indígenas do Tocantins.

Identificação,
apreciação.

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

análise

Identificação,
análise, Identificação,
e apreciação e exploração.
apreciação,
produção.

O professor poderá selecionar
fotos, gravuras, vídeos sobre
as manifestações visuais da
cultura dos povos indígenas
do Tocantins para que o
estudante consiga identificar,
cores e as formas do grafismo

O professor poderá selecionar
fotos, gravuras, vídeos sobre
as manifestações visuais da
cultura dos povos indígenas do
Tocantins para que o estudante
consiga identificar cores e as
formas do grafismo presente

análise,
exploração
e

O professor poderá selecionar
fotos, gravuras, vídeos sobre as
manifestações visuais da cultura
dos
povos
indígenas
do
Tocantins para que o estudante
consiga identificar, analisar,
apreciar, explorar e produzir as

presente
nestas
manifestações. Esta atividade
possibilita o professor instigar
o estudante a identificar e
inferir informações explícitas
no
texto
imagético.
O
professor de matemática
poderá
trabalhar
figuras
geométricas
da
cultura
indígena.

nestas manifestações. Esta
atividade possibilita o professor
instigar
o
estudante
a
identificar e inferir informações
explícitas no texto imagético,
bem como, reconhecer o
assunto do tema apresentado.
O professor de matemática
poderá
trabalhar
figuras
geométricas
da
cultura
indígena.

tintas naturais presentes nas
cores e formas do grafismo
relacionadas nas manifestações
visuais da cultura dos povos
indígenas do Tocantins. Esta
atividade possibilita o professor
instigar o estudante a identificar
e inferir informações explícitas
no texto imagético, bem como,
reconhecer o assunto do tema
apresentado. O professor de
matemática poderá trabalhar
simetrias
nas
figuras
geométricas da cultura indígena.

DESCRITORES/HABILIDADES

(PORT) D04 Identificar rimas.
(PORT) D10 Localizar informação
explícita.

OBJETOS DE CONHECIMENTO

ETAPA I

ETAPA Il

ETAPA Ill

Contextos e práticas
Estilos/gêneros
musicais
diversos: folclórico, popular,
de matrizes indígenas e
africanas
e
outros,
do
Tocantins e do Brasil.
Apreciação de letras de
música.
O professor poderá selecionar
uma cantiga para explorar
elementos de arte e da língua
portuguesa. Como exemplo a
música “Sapo-Cururu”. É
importante ter um cartaz
ilustrado com o texto da
música fixado na sala de aula.

Contextos e práticas
Estilos/gêneros
musicais
diversos: folclórico, popular, de
matrizes indígenas e africanas
e outros, do Tocantins e do
Brasil.
Apreciação e leitura de letras
de música.
O professor poderá selecionar
uma cantiga para explorar
elementos de arte e da língua
portuguesa. Como exemplo a
música
“Sapo-Cururu”.
É
importante ter um cartaz
ilustrado com o texto da música
fixado na sala de aula.

Contextos e práticas
Estilos/gêneros
musicais
diversos: folclórico, popular, de
matrizes indígenas e africanas e
outros, do Tocantins e do Brasil.
Apreciação,
leitura
e
interpretação de letras de
música.
O professor poderá selecionar
uma cantiga para explorar
elementos de arte e da língua
portuguesa. Como exemplo a
música
“Sapo-Cururu”.
É
importante ter um cartaz
ilustrado com o texto da música
fixado na sala de aula. Utilizando
o recurso do cartaz o professor
poderá explorar letras, palavras,
frases, rimas, figuras, etc...

Música
(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.

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

DESCRITORES/HABILIDADES

(PORT) D04Identificar rimas.
(PORT) D10 Localizar informação
explícita
(PORT) D13 Reconhecer o assunto de
um texto lido.

OBJETOS DE CONHECIMENTO

ETAPA I

ETAPA Il

ETAPA Ill

Elementos da linguagem
Canções de ritmos diversos:
cantigas de roda, canções
folclóricas,
parlendas,
brincadeiras
cantadas
e
rítmicas, dentre outras.
Identificação e apreciação de
rimas.

Elementos da linguagem
Canções de ritmos diversos:
cantigas de roda, canções
folclóricas,
parlendas,
brincadeiras
cantadas
e
rítmicas, dentre outras.
Identificação, apreciação e
compreensão de rimas.

O professor poderá selecionar
uma cantiga para explorar
elementos constitutivos da
linguagem musical (altura e
intensidade) e elementos da
língua portuguesa. Como
exemplo a música “Samba
Lelê”. É importante escrever
as sílabas da canção e
enfatizar as rimas durante o
cantar.

O professor poderá selecionar
uma cantiga para explorar
elementos constitutivos da
linguagem musical (altura,
intensidade
e
ritmo)
e
elementos
da
língua
portuguesa. Como exemplo a
música “Samba Lelê”. É
importante escrever as sílabas
da canção e enfatizar as rimas
durante o cantar.

Elementos
da
linguagem
Canções de ritmos diversos:
cantigas de roda, canções
folclóricas,
parlendas,
brincadeiras cantadas e rítmicas,
dentre outras.
Identificação,
apreciação,
compreensão e produção de
rimas.
O professor poderá selecionar
uma cantiga para explorar
elementos
constitutivos
da
linguagem
musical
(altura,
intensidade, melodia e ritmo) e
elementos da língua portuguesa.
Como exemplo a música
“Samba Lelê”. É importante
escrever as sílabas da canção e
explorar letras, palavras, frases,
rimas, figuras, etc...

Música
(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.

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

DESCRITORES/HABILIDADES
(PORT) D10 Identificar informação explícita em
um texto.
(PORT) D12 Inferir informações em textos.
(PORT) D13 Reconhecer o assunto de um texto
lido/ inferir o tema de um texto.

Arte - CICLO 2 - 3º ao 5º ano
OBJETOS DE CONHECIMENTO

ETAPA I

Contextos
e
práticas
Leitura de imagem e sua
(EF15AR01) Identificar e apreciar formas representação.
distintas das artes visuais tradicionais e Identificação e apreciação.
contemporâneas, cultivando a percepção, o
imaginário, a capacidade de simbolizar e o
repertório imagético.
Artes Visuais

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

Sugere-se ao professor levar
para a sala diferentes tipos
de imagens para que o
estudante identifique as
informações das imagens
apresentadas por meio da
leitura visual;
Poderá fazer uma
abordagem interdisciplinar
com língua portuguesa,
sobre a escrita convencional
e a leitura imagética.

ETAPA Il

ETAPA Ill

Contextos e práticas
Leitura de imagem e sua
representação.
Identificação, apreciação e
exploração.

Contextos
e
práticas
Leitura de imagem e sua
representação.
Identificação, apreciação,
exploração e produção.

Sugere-se ao professor
levar para a sala
diferentes tipos de
imagens para que o
estudante identifique as
informações das imagens
apresentadas por meio da
leitura visual;

Sugere-se ao professor
levar para a sala de aula
diferentes tipos de imagens
para que o estudante
identifique as informações,
ampliando e aprofundando
a leitura de imagem: cores,
formas, tipos de imagens,
contexto (foto, desenho,
escultura, etc..).

Poderá fazer uma
abordagem interdisciplinar
com língua portuguesa,
sobre a escrita
convencional e a leitura
imagética.

Poderá fazer uma
abordagem interdisciplinar
com língua portuguesa,
sobre a escrita
convencional e a leitura
imagética.

DESCRITORES/HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

(PORT) D10 Identificar informação explícita em
um texto.
(PORT) D12 Inferir informações em textos.
ETAPA I
(MAT) D27 Identificar simetrias ou eixos de
simetrias em figuras geométricas planas.
Artes Visuais

Elementos da linguagem
Linguagem
visual,
(EF15AR02) Explorar e reconhecer elementos experimentação e exploração
constitutivos das artes visuais (ponto, linha, simbólica dos elementos da
forma, cor, espaço, movimento etc.).
linguagem.

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

ETAPA Il

ETAPA Ill

Elementos da linguagem
Linguagem
visual,
experimentação
e
exploração simbólica dos
elementos da linguagem.

Elementos da linguagem
Linguagem
visual,
experimentação
e
exploração simbólica dos
elementos da linguagem.

Identificação e apreciação.

Identificação, apreciação e Identificação, apreciação,
exploração.
exploração e produção.

Sugere-se ao professor levar
para a sala de aula diferentes
tipos
de
imagens
e
esculturas para que o
estudante
identifique
os
elementos
(ponto,
linha,
cores, formas geométricas,
ect), por meio
da leitura
visual.

Sugere-se ao professor
levar para a sala de aula
diferentes
tipos
de
imagens e esculturas para
que
o
estudante
identifique os elementos
(ponto,
linha,
cores,
formas geométricas, ect),
por meio da leitura visual.

Sugere-se ao professor
levar para a sala de aula
diferentes tipos de imagens
e esculturas para que o
estudante identifique os
elementos (ponto, linha,
cores, formas geométricas,
ect), por meio da leitura
visual.

Poderá
fazer
uma
abordagem
interdisciplinar
com
língua
portuguesa,
sobre a escrita convencional
e a leitura imagética.

Poderá
fazer
uma
abordagem interdisciplinar
com língua portuguesa,
sobre
a
escrita
convencional e a leitura
imagética.

Poderá
fazer
uma
abordagem interdisciplinar
com língua portuguesa,
sobre
a
escrita
convencional e a leitura
imagética.

DESCRITORES/HABILIDADES

(PORT) D10 Identificar informação explícita em
um texto.
(PORT) D12 Inferir informações em textos.
(PORT) D13 Reconhecer o assunto de um texto
lido/ inferir o tema de um texto.
(MAT) D27 Identificar simetrias ou eixos de
simetrias em figuras geométricas planas.

OBJETOS DE CONHECIMENTO

ETAPA l

ETAPA Il

ETAPA Ill

Matrizes
estéticas
e
culturais
Elementos da cultura dos
povos
indígenas
e
africanos do Tocantins,
que influenciaram nas
produções visuais locais e
regionais. Cores e formas
do grafismo presente nas
manifestações visuais da
cultura
dos
povos
indígenas do Tocantins.
Identificar,
analisar,
apreciar e explorar.

Matrizes
estéticas
e
culturais
Elementos da cultura dos
povos indígenas e africanos
do
Tocantins,
que
influenciaram
nas
produções visuais locais e
regionais. Cores e formas
do grafismo presente nas
manifestações visuais da
cultura dos povos indígenas
do Tocantins.
Identificar,
analisar,
apreciar,
explorar
e
produzir.

Artes Visuais
Matrizes
estéticas
e
(EF15AR03) Reconhecer e analisar a influência culturais
de distintas matrizes estéticas e culturais das Elementos da cultura dos
artes visuais nas manifestações artísticas das povos indígenas e africanos
culturas locais, regionais e nacionais.
do
Tocantins,
que
influenciaram nas produções
visuais locais e regionais.
Cores e formas do grafismo
presente nas manifestações
visuais da cultura dos povos
indígenas do Tocantins.
Identificar, analisar, apreciar.

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

O
professor
poderá
selecionar fotos, gravuras,
vídeos
sobre
as
manifestações visuais da
cultura dos povos indígenas
do Tocantins para que o
estudante consiga identificar,
analisar, apreciar e explorar
cores e as formas do
grafismo presente nestas
manifestações.
Esta
atividade
possibilita
o
professor instigar o estudante
a
identificar e inferir
informações explícitas no
texto imagético. O professor
de
matemática
poderá
trabalhar
simetrias
nas
figuras
geométricas
da
cultura indígena.

O
professor
poderá
selecionar fotos, gravuras,
vídeos
sobre
as
manifestações visuais da
cultura
dos
povos
indígenas do Tocantins
para que o estudante
consiga
identificar,
analisar,
apreciar
e
explorar cores e as formas
do
grafismo
presente
nestas
manifestações.
Esta atividade possibilita o
professor
instigar
o
estudante a identificar e
inferir
informações
explícitas
no
texto
imagético, bem como,
reconhecer o assunto do
tema apresentado.
O
professor de matemática
poderá trabalhar simetrias
nas figuras geométricas
da cultura indígena.

O
professor
poderá
selecionar fotos, gravuras,
vídeos
sobre
as
manifestações visuais da
cultura dos povos indígenas
do Tocantins para que o
estudante
consiga
identificar,
analisar,
apreciar, explorar e produzir
as tintas naturais presentes
nas cores e formas do
grafismo relacionadas nas
manifestações visuais da
cultura dos povos indígenas
do
Tocantins.
Esta
atividade
possibilita
o
professor
instigar
o
estudante a identificar e
inferir
informações
explícitas
no
texto
imagético,
bem
como,
reconhecer o assunto do
tema apresentado.
O
professor de matemática
poderá trabalhar simetrias
nas figuras geométricas da
cultura indígena.

DESCRITORES/HABILIDADES

(PORT) D04 Identificar rimas.
(PORT) D10 Identificar informação explícita em
um texto.
(PORT) D12 Inferir informações em textos.
(PORT) D13 Reconhecer o assunto de um texto
lido/ inferir o tema de um texto.

OBJETOS DE CONHECIMENTO

ETAPA I

(MAT) D26Identificar a localização ou a
movimentação de pessoas ou objetos em uma
representação plana do espaço.
Processos
de
criação
Dança
Rodas cantadas, danças
(EF15AR11) Criar e improvisar movimentos rítmicas e expressivas.
dançados de modo individual, coletivo e Improvisação e criação a
colaborativo,
considerando
os
aspectos partir de gestos observados
estruturais, dinâmicos e expressivos dos no cotidiano.
elementos constitutivos do movimento, com
base nos códigos de dança.

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

O
professor
poderá
apresentar aos estudantes
vídeos de danças populares,
como a Ciranda, Carimbó,
Jiquitaia e em seguida, fazer
uma roda de conversa sobre
as semelhanças e diferenças
entre as coreografias, os
figurinos e os ritmos das
músicas. Nessa construção

ETAPA Il

ETAPA Ill

Processos de criação
Rodas cantadas, danças
rítmicas e expressivas.
Improvisação e criação a
partir das manifestações
culturais locais.

Processos de criação
Rodas cantadas, danças
rítmicas e expressivas.
Improvisação e criação a
partir das manifestações
culturais regionais.

O
professor
poderá
apresentar aos estudantes
vídeos
de
danças
populares,
como
a
Ciranda,
Carimbó,
Jiquitaia e em seguida,
fazer
uma
roda
de
conversa
sobre
as
semelhanças e diferenças
entre as coreografias, os
figurinos e os ritmos das

O
professor
poderá
apresentar aos estudantes
vídeos
de
danças
populares, como a Ciranda,
Carimbó, Jiquitaia e em
seguida, fazer uma roda de
conversa
sobre
as
semelhanças e diferenças
entre as coreografias, os
figurinos, os ritmos das
músicas e até as formas de

de conhecimento, o professor
poderá instiga-lo a identificar
rimas
e
informações
explícitas
do
texto
audiovisual (vídeo). Depois,
estimule-os
a
dançar
acompanhando os vídeos,
imitando ou recriando as
coreografias livremente.

músicas.
Nessa
construção
de
conhecimento, o professor
poderá
instiga-lo
a
identificar
rimas
e
informações explícitas do
texto audiovisual (vídeo).
Depois, estimule-os a
dançar acompanhando os
vídeos,
imitando
ou
recriando as coreografias
livremente.

usar o espaço de acordo
com os movimentos. Nessa
construção
de
conhecimento, o professor
poderá
instiga-lo
a
identificar
rimas
e
informações explícitas do
texto audiovisual (vídeo).
Esta atividade contribui
também
para
que
o
estudante
identifique a
localização
ou
a
movimentação de pessoas
ou
objetos
em
um
determinado
espaço.
Depois,
estimule-os
a
dançar acompanhando os
vídeos,
imitando
ou
recriando as coreografias
livremente.

DESCRITORES/HABILIDADES

(PORT) D04 Identificar rimas.
(PORT) D10 Identificar informação explícita em
um texto.
(PORT) D12 Inferir informações em textos.
(PORT) D13 Reconhecer o assunto de um texto
lido/ inferir o tema de um texto.

OBJETOS DE CONHECIMENTO

ETAPA I

ETAPA Il

ETAPA Ill

Elementos da linguagem
Canções de ritmos diversos:
cantigas de roda, canções
folclóricas,
parlendas,
brincadeiras
cantadas
e
rítmicas, dentre outras.
Identificação e apreciação de
rimas.

Elementos da linguagem
Canções
de
ritmos
diversos:
cantigas
de
roda, canções folclóricas,
parlendas,
brincadeiras
cantadas
e
rítmicas,
dentre outras.
Identificação, apreciação e
exploração de rimas.

Elementos da linguagem
Canções
de
ritmos
diversos: cantigas de roda,
canções
folclóricas,
parlendas,
brincadeiras
cantadas e rítmicas, dentre
outras.
Identificação, apreciação,
exploração e produção de
rimas.

O
professor
poderá
selecionar uma cantiga para
explorar
elementos
constitutivos da linguagem
musical(altura e intensidade)
e elementos da língua
portuguesa. Como exemplo a
música
“Aquarela”
Toquinho. É importante ter

O
professor
poderá
selecionar uma cantiga
para explorar elementos
constitutivos da linguagem
musical(altura, intensidade
e ritmo) e elementos da
língua portuguesa. Como
exemplo
a
música

O
professor
poderá
selecionar uma cantiga
para explorar elementos
constitutivos da linguagem
musical(altura, intensidade,
melodia
e
ritmo)
e
elementos
da
língua
portuguesa Como exemplo
a música “Aquarela” -

Música
(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.

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

um cartaz ilustrado com o “Aquarela” - Toquinho. É
texto da música fixado na importante ter um cartaz
sala de aula.
ilustrado com o texto da
música fixado na sala de
aula.

Toquinho. É importante ter
um cartaz ilustrado com o
texto da música fixado na
sala de aula. Utilizando o
recurso
do
cartaz
o
professor poderá explorar
letras, palavras, frases,
rimas, figuras, etc...

DESCRITORES/HABILIDADES

(PORT) D10 Identificar informação explícita em
um texto.
(PORT) D11Reconhecer os elementos que
compõem uma narrativa e o conflito gerador.
(PORT) D12 Inferir informações em textos.
(PORT) D16 Identificar efeito de sentido
decorrente de recursos gráficos, seleção lexical
e repetição

OBJETOS DE CONHECIMENTO

ETAPA I

ETAPA Il

ETAPA Ill

Processos
de
criação
Dramatização de histórias a
partir de ações que realiza no
cotidiano por meio dos jogos
dramáticos infantis ( brincar
do faz de conta, atividades
lúdicas de imitação, mímicas,
dramatizações).

Processos de criação
Dramatização de histórias
e
textos
infantis,
simbolizando, imaginando
e ressignificando objetos e
fatos.

Processos de criação
Criação de histórias a partir
de narrativas e textos
infantis
(histórias
em
quadrinho, filmes, desenhos
animados
e
outros).
Dramatização
de
histórias/lendas
com
bonecos/fantoches.

O professor poderá utilizar
jogos dramáticos infantis
(atividades
lúdicas
de
imitação,
mímicas,
dramatizações), músicas e

O professor poderá utilizar
jogos
dramáticos
infantis(atividades lúdicas
de imitação, mímicas,
dramatizações), músicas

O professor poderá utilizar
jogos dramáticos infantis
(atividades
lúdicas
de
imitação,
mímicas,
dramatizações), músicas e

(MAT) D26Identificar a localização ou a
movimentação de pessoas ou objetos em uma
representação plana do espaço.
Teatro
(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.

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

narração de histórias de
contos de fadas para que o
estudante exercite a imitação
e o faz de conta por meio da
dramatização de histórias,
simbolizando, imaginando e
ressignificando objetos e
fatos.

e narração de histórias de
contos de fadas para que
o estudante exercite a
imitação e o faz de conta
por meio da dramatização
de histórias, simbolizando,
imaginando
e
ressignificando objetos e
fatos.

outros recursos para que o
estudante
exercite
a
imitação e o faz de conta, e
em seguida o processo de
criação de histórias a partir
de narrativas e textos
infantis.

Educação Física - CICLO 1 - 1º e 2º anos
DESCRITOR/
HABILIDADES

(PORT) D10 Localizar informação
explícita.

OBJETOS DE CONHECIMENTO

(MAT)D26 Identificar a localização
ou a movimentação de pessoas ou
objetos em uma representação
plana do espaço.
(EF12EF01TO) Experimentar, fruir e
recriar diferentes brincadeiras e jogos
da cultura popular presentes no
contexto comunitário, reconhecendo
e
respeitando
as
diferenças
individuais de desempenho dos
colegas.
(EF12EF02) Explicar, por meio de
múltiplas linguagens (corporal, visual,
oral e escrita), as brincadeiras e os
jogos
populares
do
contexto
comunitário,
reconhecendo
e
valorizando a importância desses
jogos e brincadeiras para suas
culturas de origem.

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

ETAPA I

Brincadeiras e
jogos da cultura
popular presentes
no contexto
comunitário (na
família, no
entorno da
escola, no bairro
e na cidade).

ETAPA II

ETAPA III

Brincadeiras e
jogos da cultura
popular
presentes no
contexto
comunitário (na
família, no
entorno da
escola, no bairro
e na cidade).

Brincadeiras e
jogos da cultura
popular
presentes no
contexto
comunitário (na
família, no
entorno da
escola, no bairro
e na cidade).

.

Orienta-se que seja valorizado o resgate e a
vivência de brincadeiras e jogos do meio familiar
e das comunidades onde os estudantes estão
inseridos.
Sendo assim, a progressão das etapas
acontecerá de acordo com a cultura corporal dos
estudantes relacionadas as suas experiências
com as brincadeiras e jogos.
Sugestão de atividade: Pacman - que é um
pega-pega na quadra, porém só é permitido
andar por cima das linhas da quadra. O “pacman”
(pegador) também deverá andar apenas pelas
linhas. Quem for pego, deverá sentar no local
exato onde foi pego e servirá de obstáculo para
quem está fugindo, mas NÃO para o “pacman”,
ou seja, o pegador pode pular as pessoas que
foram pegas por ele e estão sentadas no chão,
mas os fugitivos não podem pular esses
obstáculos. Quem for o último a ser pego será o
vencedor.

(PORT) D12 Inferir informações no
texto que articulam linguagem
verbal e não verbal.
(MAT)
D01
características do
numeração decimal.

Reconhecer
sistema de

(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.
(EF12EF03) Planejar e utilizar
estratégias para resolver desafios de
brincadeiras e jogos recreativos, com
base
no
reconhecimento
das
características dessas práticas

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

Brincadeiras e
jogos da cultura
popular presentes
no contexto
comunitário e
regional
(atividades
utilizando
imagens e letras
simples)

Brincadeiras e
jogos da cultura
popular
presentes no
contexto
comunitário e
regional
(nas palavras,
nas imagens
dos textos e nas
imagens
formadas pelo
próprio corpo no
jogo).

Brincadeiras e
jogos da cultura
popular
presentes no
contexto
comunitário e
regional que
utilizem gêneros
textuais para
orientar os
gestos/moviment
os a partir da
leitura de
palavras e
imagens
relacionadas à
temática do jogo.

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

Sugestão de Atividade: Jogo da memória
humano - Pode ser realizado em sala ou fora
dela. Dois estudantes são escolhidos para
adivinhar quem serão os pares. Os dois serão
levados para fora (outro ambiente), enquanto os
colegas restantes se dividem em duplas,
respeitando o distanciamento social. Para
trabalhar o descritor sugerido de Matemática,
uma variação da brincadeira, poderia ser:
Combinar que cada par representaria um
número com os dedos das mãos.
Embaralham-se para dificultar a localização dos
pares. A dupla retorna e deverá adivinhar qual
dupla está representando o mesmo número, por
exemplo. Após certo número de acertos/jogadas,
pode-se trocar os papéis, os pares e os
movimentos combinados,
enriquecendo a
atividade.
Na Língua Portuguesa o jogo irá auxiliar no
desenvolvimento da linguagem verbal e não
verbal, observando-se a progressão nas etapas
na utilização das letras, palavras e textos para a
formação das duplas.
O jogo favorece a socialização entre a turma e
também aspectos cognitivos (memória), a
compreensão das regras e do seu próprio corpo.

(PORT) D10 Localizar informação
explícita.
(MAT)
D01
características do
numeração decimal.

Reconhecer
sistema de

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

ETAPA II

ETAPA I

Esportes de
precisão. Ex:
iniciação ao
boliche e bocha
de forma lúdica,
dentre outros
esportes de
precisão.

Esportes de
precisão. Ex:
iniciação ao
boliche e bocha
de forma lúdica,
dentre outros
esportes de
precisão.

ETAPA III

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

Esportes de
precisão. Ex:
iniciação ao
boliche e bocha
de forma lúdica,
dentre outros
esportes de
precisão.

Sugestão de Atividade: Acerte o alvo - Os alunos
divididos em duas equipes tentam acertar a bola
em um alvo qualquer (cesta, garrafa pet, arcos
etc.). Cada vez que a equipe conseguir acertar a
bola no alvo, fará um ponto. Lembrando que a
equipe deverá trocar pelo menos 3 passes ou
mais entre si (sempre sendo indicado o número
decimal pelo professor). Vencerá a equipe que
marcar mais pontos.
Nas diferentes etapas o jogo apresentará
aumento da complexidade, podendo-se utilizar o
maior numero de garrafas a serem acertadas.
O jogo favorece a compreensão de regras, a
coordenação oculomanual, noções de arremesso,
a lateralidade entre outras habilidades motoras.

(PORT) D10 Localizar informação
explícita.
(PORT) D13 Reconhecer o assunto
de um texto lido.

ETAPA I

(MAT) D26 Identificar a localização
ou a movimentação de pessoas ou
objetos em uma representação
plana do espaço.
(EF12EF11) Experimentar e fruir
Danças do
diferentes danças do contexto
contexto
comunitário
e
regional
(rodas
comunitário e
cantadas, brincadeiras rítmicas e regional. Ex: súcia
expressivas),
e
recriá-las, (jiquitaia), catira,
respeitando as diferenças individuais
dentre outras.
e de desempenho corporal.
(EF12EF12) Identificar os elementos
constitutivos (ritmo, espaço, gestos)
das danças do contexto comunitário
e regional, valorizando e respeitando
as manifestações de diferentes
culturas, especialmente da cultura
tocantinense.

ETAPA II

ETAPA III

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

Danças do
contexto
comunitário e
regional. Ex:
súcia (jiquitaia),
catira, dentre
outras.

Danças do
contexto
comunitário e
regional. Ex:
súcia (jiquitaia),
catira, dentre
outras.

Sugestão de Atividade: Espelho - serão
espalhadas pelo chão figuras de pessoas, e ao
som de uma música, os estudantes andarão
aleatoriamente pelo espaço de acordo com o
ritmo, e ao parar a música, eles escolherão uma
figura (a que parou mais próximo) e tentarão
imitar o gesto proposto na figura.
Na atividade, a progressão das etapas pode
acontecer mediante a utilização de diferentes
figuras com textos verbais e não verbais, que
apresentem desde palavras até pequenos textos.
Assim, respeitará as experiências de danças
trazidas pelos estudantes no seu contexto
comunitário e regional.

(PORT) D10 Localizar informação
explícita.
(MAT.)
D26
Identificar
a
localização ou a movimentação de
pessoas ou objetos em uma
representação plana do espaço.
(EF12EF09) Participar da ginástica
geral,
identificando
as
potencialidades e os limites do corpo,
e
respeitando
as
diferenças
individuais
e
de
desempenho
corporal.
(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.

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

Ginástica geral:
elementos
básicos corporais
(equilibrar,
saltar saltitar,
girar, rodar,
balancear, trepar,
andar,
correr, circundar,
ondular,
rastejar, estender,
rolar,
lançar, dentre
outro).

Ginástica geral:
acrobacias com,
em e sem
materiais,
utilizando os
elementos
básicos
corporais. Ex:
rolamentos,
estrelinha,
ponte, vela,
parada de mão
e parada em
três apoios,
dentre outros.

Ginástica geral:
acrobacias com,
em e sem
materiais,
utilizando os
elementos
básicos
corporais. Ex:
rolamentos,
estrelinha, ponte,
vela, parada de
mão e parada
em três apoios,
dentre outros.

Sugestão de Atividade: Sombra - é uma
espécie de passeio sincronizado. Forma-se uma
fila de pessoas, uma atrás da outra, e o mestre
fica na ponta. Tudo que o mestre fizer, os
participantes deverão fazer também. Aonde ele
entrar, os outros deverão entrar também.
O “mestre” deve utilizar elementos básicos
corporais da ginastica geral: equilibrar, saltar
saltitar, girar, rodar, balancear, trepar, andar,
correr, circundar, ondular, rastejar, estender,
rolar, lançar. A atividade deve ter seu grau de
complexidade aumentado nas diferentes etapas
(2 e 3).
Na etapa 3 os estudantes poderão realizar
movimentos de acrobacias da ginastica geral.
O professor pode analisar nesta atividade como
os estudantes conseguem imaginar e entender
sobre a movimentação de pessoas no espaço.

Educação Física - CICLO 2 - 3º aos 5º anos
DESCRITOR/
HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO

(PORT.) D10 Localizar informação
explícita.
(PORT.) D12 Inferir informações em
textos

SUGESTÕES
PEDAGÓGICAS
ETAPA I

(MAT. ) D26 Identificar a localização ou
a movimentação de pessoas ou
objetos em uma representação plana
do espaço.
(EF35EF01)
Experimentar
e
fruir Brincadeiras e jogos
brincadeiras e jogos populares de matriz populares do Brasil,
indígena e africana, e recriá-los, inclusive de matriz
valorizando
a
importância
desse indígena e africana.
patrimônio histórico cultural.
(EF35EF02) Planejar e utilizar estratégias
para possibilitar a participação segura de
todos os estudantes em brincadeiras e
jogos populares de matriz indígena e
africana
(EF35EF01)
Experimentar
e
fruir
brincadeiras e jogos populares do Brasil
e recriá-los, valorizando a importância
desse patrimônio histórico cultural.
(EF35EF02) Planejar e utilizar estratégias
para possibilitar a participação segura de
todos os estudantes em brincadeiras e
jogos populares do Brasil
(EF35EF01)
Experimentar
e
fruir
brincadeiras e jogos populares do mundo
e recriá-los, valorizando a importância
desse patrimônio histórico cultural.
(EF35EF02) Planejar e utilizar estratégias

ETAPA II

Brincadeiras e jogos
populares do Brasil,
inclusive de matriz
indígena e africana.

ETAPA III

Brincadeira e jogos
populares do Brasil
(inclusive de matriz
indígena e africana) e do
mundo

A progressão das etapas
acontecerá de acordo com as
experiências corporais dos
estudantes
com
os
brincadeiras
e
jogo.
Observando a história dos
jogos e brincadeiras e o
modo de brincar e jogar, a
partir da leitura de textos
simples
na
etapa
I
aumentando a complexidade
na etapa II e III.
Como exemplo de jogos da
matriz indígena, pode-se usar
na 1 etapa: jogo da velha,
cabo de guerra, arremesso
de lança (adaptado), corrida
de varinha de bambu, corrida
de tora utilizando garrafa pet
entre outros.
E como exemplo de jogos da
matriz africana, pode usar
jogo da velha e bolinha de

para possibilitar a participação segura de
t
odos os estudantes em brincadeiras e
jogos populares do mundo.

(PORT.) D10 Localizar informação
explícita.
(PORT.) D12 inferir informações em
textos.

gude.
Atividade bola maluca: cada
um faz uma bolinha com uma
folha de jornal ou papel. Em
seguida
desenvolva
as
seguintes propostas: brincar
à vontade; de dois a dois, um
joga para o outro com a mão
direita e outra vez com a mão
esquerda.
ETAPA I

(MAT.) D26 identificar a localização ou
a movimentação de pessoas ou
objetos em uma representação plana
do espaço.
(EF35EF05) Experimentar e fruir diversos Esportes de invasão
tipos de esporte de invasão, identificando
seus elementos comuns e criando
estratégias individuais e coletivas básicas
para sua execução, prezando pelo
trabalho coletivo e pelo protagonismo
.
(EF35EF06) – Diferenciar os conceitos
de jogo e esporte, identificando as
características que os constituem na
contemporaneidade
e
suas
manifestações (profissional e comunitária
/ lazer).

ETAPA II

ETAPA III

Esportes de invasão

Esportes de invasão

SUGESTÕES
PEDAGÓGICAS

A progressão nas etapas
acontece com a utilização de
textos sobre esportes de
invasão e sobre a diferença
entre os conceitos de jogo e
esporte. Partindo de textos
mais simples na etapa I
aumentando a complexidade
nas etapas II e III.
Lançando o frisbee:
frisbee ou similar (tampas de
lixeira médias e pequenas ou
pratinhos de vaso de planta
médios e pequenos).
Dividir a turma em duplas ou
trios, cada grupo com um

“frisbee”, e propor que
lancem um para o outro em
diversas situações:
1. Próximos um do outro;
2. Distantes um do outro;
3. Com obstáculos no meio
(Ex. um dos participantes);
4. Por baixo das pernas;
5. Por trás do corpo; etc.
OBS. Os alunos poderão
propor outras formas.
Outra opção de atividade
seria o bobinho com o
frisbee.
A atividade possibilita que o
estudante diferencie o jogo
do esporte frisbee (esporte
de invasão) sendo assim
experimentado
os
passes/lançamentos
e
recepção do disco.

(PORT) D15 Inferir o sentido de
palavra ou expressão a partir do
contexto.
(MAT) D07 Identificar uma sequência
crescente ou decrescente, dentre uma
coleção de sequências de números
naturais (de até 6 ordens).
(EF35EF07) Experimentar e fruir, de
forma
coletiva,
combinações
de
diferentes elementos da ginástica geral
(equilíbrios, saltos, giros, rotações,
balanceios,
corridas,
caminhadas,
ondulações,
extensões,
rolamentos,
acrobacias, com, em e sem materiais),
propondo coreografias com diferentes
temas do cotidiano.
(EF35EF08) Planejar e utilizar estratégias
para resolver desafios na execução de
elementos básicos de apresentações
coletivas
de
ginástica
geral,
reconhecendo as potencialidades e os
limites
do
corpo
e
adotando
procedimentos de segurança.

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

Ginástica geral:
iniciação à
coreografia (ritmo,
harmonia, sincronia,
formação, direção,
trajetória, planos,
dentre outros).

Ginástica geral:
iniciação à coreografia
(ritmo, harmonia,
sincronia,
formação, direção,
trajetória, planos,
dentre outros).

Ginástica
geral:
iniciação à coreografia
(ritmo,
harmonia,
sincronia,
formação,
direção,
trajetória, planos, dentre
outros).

SUGESTÕES
PEDAGÓGICAS

A progressão nas etapas
acontecerá aumentando o
grau de complexidade das
atividades por meio da
utilização
de
imagens,
palavras e frases. Conforme
descrito na atividade. A
seguir:
No chão estão espalhados
números desenhados de 1 a
6, com os respectivos
movimentos.
1- Saltito no lugar;
2- Equilibrar como avião;
3- Rodar o bambolê no
braço;
4- Virar estrelinha;
5- Lançar bola para o
alto e segurar;
6- Pular corda;
Ao som de uma música, os
estudantes caminham pelo
espaço, no ritmo sugerido.
Ao parar a música, eles
devem escolher um dos
números
e
realizar
a

atividade
determinada.
Orientar o estudante, a
escolher números diferentes
a cada música.
Variação da atividade: pedir
que os estudantes dos
mesmos números realizem
os seus movimentos juntos
na ordem crescente e
decrescente, criando assim
uma coreografia. Exemplo:
Somente grupo do número 1
e assim, sucessivamente. E
ao chegar no número 6,
realizar
de
forma
decrescente.
(PORT.) D12 Inferir informações em
textos.
(MAT.) D34 Corresponder o horário de
início e de término com o intervalo de
duração
de
um
evento
ou
acontecimento.
(EF35EF09) Experimentar, recriar e fruir
danças populares de matriz indígena
e africana, valorizando e respeitando os
diferentes sentidos e significados dessas
danças em suas culturas de origem, com
ênfase ao contexto tocantinense.

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

Danças de matriz
indígena e africana,
com ênfase no
contexto
tocantinense.

Danças de matriz
indígena e africana,
com ênfase no
contexto tocantinense.

Danças de matriz
indígena e africana, com
ênfase no contexto
tocantinense.

SUGESTÕES
PEDAGÓGICAS

A progressão nas etapas
acontecerá aumentando o
grau de complexidade das
atividades por meio da
utilização
de
imagens,
palavras, frases sobre as
danças de matriz indígena e
africana, possibilitando inferir
características das danças
contidas no texto verbal e
não verbal.
A partir da leitura das
imagens, frases e pequenos
textos das danças dos povos

primitivos, proponha aos
estudantes a experimentação
dos sons vivenciados na
época dos povos primitivos.
Com os estudantes a uma
distância segura, proponha a
experimentação dos diversos
sons vivenciados na época
dos povos primitivos.
a) Sons serão tirados dos
objetos
como:
tambor,
pedaços de paus e pedras,
entre outros (cada estudante
com seu objeto devidamente
higienizado).
b) Sons serão produzidos
com o corpo utilizando mãos,
pés, boca, nariz, entre outros
(sempre
higienizar as mãos antes da
atividade).
c) Continuarão produzindo os
sons
enquanto
criam
movimentos de dança.
d) Ao som da súcia podem
com os objetos acompanhar
o ritmo da música.
Para colaborar
com
o
desenvolvimento do MAT
D34, o professor pode
determinar de forma clara o
horário de inicio e término da
produção do som durante a
atividade.

Língua Portuguesa - CICLO 1 - 1º e 2º anos

DESCRITOR/
HABILIDADES

OBJETOS DE CONHECIMENTO
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

D01 - Reconhecer as diferentes formas de
grafar uma mesma letra ou palavra.
D21 - Reconhecer o gênero discursivo.
D22 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes gêneros.
Leitura
e
escuta
(compartilhad
ae
autônoma).

(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

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

Estabelecimento
de expectativas
(antecipação e
inferências) em
relação ao
gênero discursivo
que vai ser lido.

Confirmação,
antecipações e
inferências
realizadas antes
e durante a
leitura, apoiandose nas
características da
forma e função
social dos
gêneros
discursivos.

Confirmação,
antecipações
e
inferências
realizadas antes e
durante a leitura,
apoiando-se
nas
características dos
gêneros
discursivos.

O
trabalho
com
a
habilidade
(EF15LP02) é
realizado
em
consonância com todos os gêneros
discursivos apresentados para os
estudantes,
mesmo
não
sendo
especificada em todos os blocos de
descritores, ela necessita ser retomada,
evidenciando
principalmente
o
reconhecimento do gênero, do suporte
e a identificação da finalidade dos
diferentes gêneros estudados.
O foco é a realização de antecipações,
inferências e verificações ao longo do
processo de leitura, a partir tanto da
recuperação do contexto de produção e
de recepção do texto a ser lido quanto
do universo temático em jogo. É
possível articular essas informações
com pistas fornecidas pelo próprio
texto, para realizar previsões sobre o
1

hipóteses realizadas.

Leitura
e
escuta
(compartilhad
ae
autônoma).

(EF12LP04)
Ler
e
Leitura e
compreender,
em
compreensão
colaboração com os colegas
com ajuda do
e com a ajuda do professor
professor de
ou já com certa autonomia, palavras em listas
listas, agendas, calendários,
de nomes,
avisos, convites, receitas, avisos, convites.
instruções de montagem
crachás.
(digitais
ou
impressos),
dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana,
considerando a situação

conteúdo e o gênero discursivo.
Durante a leitura do texto, essa
articulação permite inferir dados
implícitos e verificar antecipações e
inferências realizadas.
Os vetores desta habilidade são:
a) a antecipação de informações sobre
o conteúdo do texto (posições,
tratamento
temático,
visão
do
interlocutor, valores etc.);
b) a realização de inferências, seja a
partir de dados do texto, das
informações trazidas pelo professor
sobre o contexto de produção ou do
conhecimento prévio do estudante;
c) a verificação tanto das antecipações
realizadas quanto das inferências.
O uso dessas informações é
importante durante todo o processo de
leitura, pois permite uma melhor
compreensão e maior fluência.
Leitura e
compreensão
com ajuda do
professor em
listas, avisos,
convites e
receitas, agenda,
crachás.

Leitura e
compreensão com
ajuda do professor
em listas, avisos,
convites, receitas,
instruções e
calendário,
crachás.

O trabalho inicial com a leitura terá
sempre como base os gêneros
discursivos frequentes no dia a dia dos
estudantes, aqueles familiares para as
crianças. Esses gêneros também serão
meio para o ensino de outros objetos
de conhecimento. Assim, os gêneros
discursivos serão trabalhados de duas
formas, como objetos de estudos,
quando os estudantes identificam a
situação
comunicativa;
o
tema/
assunto; a forma de organização e
2

comunicativa
e
o
tema/assunto do texto e
relacionando sua forma de
organização à sua finalidade.

Escrita
compartilhad
a
ou
autônoma.

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

finalidade do texto, bem como meio
para estudo de outros conteúdos
(aquisição e compreensão em leitura,
análise linguística, grafias do alfabeto
etc.).

Observação de
escritas
convencionais.

Comparação e
percepção de
semelhanças e
diferenças entre
as grafias do
alfabeto.

Comparação e
percepção de
semelhanças e
diferenças entre as
grafias do alfabeto
em suas próprias
escritas.

Na
Etapa
I,
sugere-se
a
disponibilização de diversos materiais
impressos e digitais que, certamente,
apresentarão tipos de letra diferentes,
tematizando
esse
aspecto
das
atividades de ensino. Recomenda-se
que, inicialmente, a prática em
alfabetização seja orientada com o uso
de letra maiúscula de imprensa tanto
em atividades de leitura quanto de
escrita.
- Na Etapa II, sugere-se o trabalho com
listas dos nomes de estudantes para
reconhecimento de letras iguais e
diferentes, comparando as diferentes
escritas.
O
procedimento
de
comparação é recurso a ser utilizado
na produção de novas escritas.
- Na Etapa III, sugere-se o
reconhecimento de partes iguais de
duas palavras (na lista de nomes:
MARIANA e MARIA) para identificar
semelhanças gráficas em partes de
textos que se relacionam do ponto de
vista sonoro, como as rimas de um
poema. Posteriormente, os materiais
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como livros, revistas, jornais impressos
e digitais permitem o acesso a outros
tipos de letra, favorecendo a análise e
reconhecimento de situações de uso
dos diferentes tipos, além da letra
cursiva, de uso mais frequente no
contexto escolar.
Análise
linguística

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

Conhecimento
das letras e
ordem do
alfabeto

Nomes e ordem
das letras do
alfabeto.

Nomes e ordem
das letras do
alfabeto.

Trata-se de habilidade que se efetiva
pelo contato com o material impresso
e/ou digital, tanto pela/ prática de leitura
do professor acompanhada pelo
estudante quanto pelo exercício de ler,
ainda que sem saber, em interação
com os colegas ou, ainda, nas
atividades de escrita.

Conhecimento
das diversas
grafias do
alfabeto.

Diferenciação das
diversas grafias
do alfabeto.

Conhecimento,
diferenciação e
relação das
diversas grafias de
palavras e
identificação de
maiúsculas e
minúsculas.

A progressão da identificação das
letras acontece, gradualmente, com
reorganizações constantes até a
produção de escritas ortográficas,
conforme o desenvolvimento dos
estudantes presentes em cada etapa.

(EF01LP10)
Nomear
as
letras do alfabeto e recitá-lo
na ordem das letras.

Análise
linguística

(EF01LP11)
Conhecer,
diferenciar e relacionar letras
em formato imprensa e
cursiva,
maiúsculas
e
minúsculas.
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D02 – Identificar a unidade palavra em
frases.
D03 – Identificar o número de sílaba de
uma palavra.
D05 – Identificar sílabas de uma palavra.
D21 - Reconhecer o gênero discursivo.
D22 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes gêneros.
Leitura
escuta

e (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.

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

Leitura e
compreensão,
com ajuda do
professor, de
palavras em
listas, avisos,
convites.

Leitura e
compreensão,
com ajuda do
professor, em
listas, avisos,
convites e
receitas.

Leitura e
compreensão, com
colaboração dos
colegas, de em
listas, avisos,
convites, receitas,
instruções.

Enquanto
os
estudantes
não
compreendem a base alfabética do
sistema de escrita, é importante a
organização de atividades de leitura
colaborativa e coletiva de estudo que
propiciarem a análise dos gêneros
estudados, com exposição do texto
para que eles possam ver o que o
professor está lendo e acompanhar as
suas indicações. Mesmo elencados
apenas alguns gêneros, como: listas,
agendas, calendários, avisos, convites,
receitas, instruções de montagem
(digitais ou impressos), dentre outros
gêneros, o professor terá a liberdade
de trabalhar com outros gêneros, caso
sejam mais adequados à realidade da
etapa e a identificação de palavras.
Ao realizar atividades de leitura e
escrita de gêneros discursivos, os
estudantes precisam assimilar: a
situação
comunicativa;
o
tema/
assunto; a forma de organização e
finalidade do texto trabalhado.
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Análise
linguística

Análise
linguística

(EF01LP12) Reconhecer a
separação das palavras, na
escrita, por espaços em
branco.

Identificação de
palavras.
Reconhecimento
de palavras e
espaços
em
branco.

Identificação de
palavras.
Reconhecimento
da separação de
palavras por
espaços em
branco

Identificação da
unidade palavra
em frases.

- Para que o estudante reconheça a
separação das palavras, na escrita por
espaços em branco, deverá junto com
o (a) professor (a):
 segmentar o texto em palavras;
 verificar o conjunto de letras
que há em cada palavra;
 pintar os espaços em branco
entre as palavras;
 contar as palavras e comparar
os resultados com os colegas.
- O estudante necessita compreender
que escrita e fala possuem critérios
diferentes para segmentar as palavras
- Sugerem-se atividades em que os
estudantes superem a escrita como
"vemcácomigo" ou "afoto", entendendo
que a pronúncia é diferente.

(EF01LP06) Segmentar
oralmente
palavras
sílabas

Construção do
sistema
alfabético.
Observar a
segmentação oral
de palavras em
sílabas.

Segmentação
oral das sílabas
de uma palavra,
identificando o
número de
sílabas.

Construção
do
sistema alfabético.
Identificação do
número de sílabas
de uma palavra.

Em situações de leitura e escrita, essa
habilidade funciona como procedimento
de controle do registro e ajuste do
falado ao escrito.
Na elaboração dos planos de aula, é
possível que as habilidades propostas
orientem a segmentação oral das
palavras em sílabas em situações
significativas com o uso de cantigas,
parlendas do repertório local e
nacional, de modo a contribuir para a
constituição
proficiente
desta
habilidade. Após a compreensão do
sistema de escrita, essa habilidade
será
uma
ferramenta
para
a

em
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compreensão de outros aspectos da
linguagem
verbal
(tonicidade
e
acentuação).
Escrita
Compartilhad
a
ou
autônoma.

Escrita
Compartilhad
a
ou
autônoma.

(EF01LP08)
Relacionar
Construção do
elementos sonoros (sílabas,
sistema
fonemas, partes de palavras)
alfabético.
com
sua
representação
escrita.
Relação, com a
ajuda
do
professor,
sílabas, fonemas,
parte de palavras
com
sua
representação
escrita.

Relação, com a
colaboração dos
colegas, sílabas,
fonemas, parte
de palavras com
sua
representação
escrita.

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

Segmentação de
palavras em
sílabas,
removendo e
substituindo

Observação da
segmentação das
palavras em
sílabas.

Construção do
sistema
alfabético.

Construção do
sistema alfabético

Trata-se de habilidade desenvolvida,
progressivamente,
pelo
uso
da
linguagem em situações de leitura e
Relação, com certa escrita de textos diversos.
autonomia, sílabas, À medida que os estudantes avançam
fonemas, parte de na compreensão do sistema de escrita,
palavras com sua vão realizando análises fonológicas
representação
cada vez mais ajustadas, tanto na
escrita.
palavra quanto na sílaba, até chegar ao
fonema.
Na elaboração das atividades, as
habilidades propostas podem prever
análises fonológicas a partir de textos
conhecidos, até chegar a orientar
análises de palavras e partes delas,
culminando com a análise da relação
fonema-grafema, em situações de
reflexão sobre a grafia correta.
Neste último caso, isso só deverá
ocorrer após a compreensão do
sistema de escrita pelos estudantes, o
trabalho com esta habilidade necessita
acontecer em conjunto com a leitura e
a escrita dos textos trabalhados.
Identificação de
sílabas em uma
palavra.
Segmentação de
palavras em

Nesta habilidade, é necessário na
primeira que o estudante observe o
fenômeno da segmentação, a formação
das palavras em sílabas e conforme for
avançando
acrescenta-se
novas
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sílabas iniciais.

sílabas,
removendo e
substituindo
sílabas iniciais e
mediais e finais.
Criação de novas
palavras.

atividades.
As atividades para analisar partes de
palavras e montar outras podem
acontecer com textos conhecidos pelos
estudantes, como os nomes da classe,
situação em que a segmentação é
favorecida
pelo
aspecto
da
contextualização e compreensão do
princípio do sistema alfabético de que,
ao mudar determinada parte de um
nome,
muda-se
o
nome
(MARIO/MARI/ARI/IAM, RIAM).
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D04 - Identificar rimas.
D06 - Identificar variações de sons de
grafemas.
D21 - Reconhecer o gênero discursivo.
D22 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes gêneros.
D04 MAT- Identificar números naturais
segundo critérios de ordem.
Leitura
e
escuta
(compartilhad
ae
autônoma).

(EF01LP16)
Ler
e
compreender,
em
colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor,
quadras,
quadrinhas,
parlendas,
trava-línguas,
dentre outros gêneros do
campo da vida cotidiana,
considerando a situação
comunicativa
e
o
tema/assunto do texto e
relacionando sua forma de
organização à sua finalidade.

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

Leitura e
compreensão,
com a ajuda do
professor, de
quadras,
quadrinhas,
parlendas, travalínguas etc.

Leitura e
compreensão,
com a
colaboração dos
colegas, de
quadras,
quadrinhas,
parlendas, travalínguas etc.

Leitura e
compreensão, com
certa autonomia,
de quadras,
quadrinhas,
parlendas, travalínguas etc.

A maioria das crianças sabe infinidades
de parlendas, canções e quadrinhas e
os professores poderão considerar
essa riqueza e aproveitá-la para
desenvolver a leitura e a compreensão
desses textos. As crianças já sabem
rimar,
fazem
isso
naturalmente,
oralmente.
É uma habilidade que necessita
considerar tanto o trabalho com as
habilidades de leitura quanto às
características de cada um dos gêneros
do
campo
da
vida
cotidiana
(organização,
interna;
marcas
linguísticas; conteúdo temático) e dos
textos específicos a serem lidos.
As parlendas, por exemplo, são textos
da tradição oral. Organizam-se em
versos rimados e, por vezes repetitivos,
nem sempre com significado lógico.
Podem ter várias finalidades: ensinar (a
contar, por exemplo) arreliar o
adversário; escolher participantes de
jogos; adivinhar; ninar; brincar (pular
corda, por exemplo); finalizar ou
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começar histórias, entre outras. Podem
ser acompanhadas por movimentos
corporais.
Nas atividades de estudo, convém
focalizar as características o tema/
assunto; a forma de organização e à
finalidade do texto, prever um trabalho
dialógico e reflexivo, assim como a
comparação
entre
textos
por
semelhanças e diferenças.
Sugestão de trabalho com o
descritor de Matemática:
O descritor de matemática poderá ser
trabalhado na contagem de versos,
estrofes e linhas dos poemas, na
posição em que aparece a rima,
primeiro, segundo, ou terceiro verso,
dentre outros etc.
Análise
linguística/
semiótica
(Alfabetizaçã
o)

(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.

Identificação de
rimas.

Forma de
composição do
texto
(conhecimento de
rimas e
sonoridade).

Forma de
composição do
texto (identificação
e reprodução de
sons, ritmos e
rimas e seus
efeitos de sentido).

A habilidade refere-se a reconhecer, no
processo
de
leitura,
recursos
linguísticos
e
discursivos
que
constituem os gêneros previstos, de
modo que seja possível reproduzi-los
em atividades de escrita e reescrita,
assim como de criá-los em atividades
de produção de textos. Esta habilidade
envolve, portanto, a oralização dos
textos previstos, com o objetivo de
evidenciar seus padrões rítmicos e
sonoros.
Na elaboração dos planos de aula,
considera-se que os textos previstos
são ótimas referências para a
10

realização de leituras de ajuste, posto
que a sua organização versificada e o
ritmo e melodia oferecem pistas sobre
onde começam e terminam os versos,
balizando o trabalho do estudante.
Projetos de coletâneas de cantigas,
parlendas, trava-línguas são sempre
ótimas propostas que viabilizam esse
trabalho. Na organização dos planos de
aula, a progressão pode dar-se a partir
da diversificação de textos, da
extensão e complexidade deles, assim
como do nível de autonomia requerido
do estudante.
Análise
linguística/
semiótica
(Alfabetizaçã
o).

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

Identificação de
rimas em textos
versificados, com
a colaboração do
professor.

Reconhecimento
de rimas em
textos
versificados. em
colaboração com
os colegas.

Formas de
composição de
textos poéticos.
Comparação de
palavras quanto o
valor sonoro.

O desenvolvimento desta habilidade
demanda
estudo
coletivo,
com
mediação e envolvimento sistemático
do professor em práticas colaborativas
de leitura/escuta e escrita.
É primordial que os textos versificados,
conhecidos pelos estudantes sejam
reproduzidos
de
forma
coletiva,
relacionando-os com impressões e
sensações por eles provocadas: com
rimas, sonoridades, jogos de palavras,
palavras e expressões, comparações,
depois sejam expostos em cartazes, na
sala de aula.
Nos momentos iniciais do Ensino
Fundamental, o acesso aos textos
poéticos possibilita a identificação dos
recursos típicos dos textos versificados,
relacionando-os com impressões e
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sensações por eles provocadas: com
rimas, sonoridades, jogos de palavras,
palavras e expressões, comparações.
Escrita
(compartilhad
a
e
autônoma).

(EF01LP18) Registrar, em
colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor,
cantigas,
quadras,
quadrinhas, parlendas, travalínguas,
dentre
outros
gêneros do campo da vida
cotidiana, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do
texto.

Observação do
registro pelo
professor de
cantigas,
quadras,
quadrinhas,
parlendas, travalínguas (ditadas
pelos próprios
estudantes).

Registro, com a
ajuda do
professor, de
cantigas,
quadras,
quadrinhas,
parlendas, travalínguas,
considerando a
situação
comunicativa,
tema/assunto/
finalidade do
texto.

Registro, com a
colaboração dos
colegas, de
cantigas, quadras,
quadrinhas,
parlendas, travalínguas,
considerando a
situação
comunicativa,
tema/assunto/
finalidade do texto.

.

O registro realizado coletivamente pelo
professor, quando o texto é ditado
pelos estudantes, permite observar
tanto características do sistema de
escrita quanto da textualidade (em
especial no caso dos textos que não se
sabe de cor). Quando situado em um
projeto de escrita, também o contexto
de produção e as implicações para o
texto são tematizados. O trabalho
coletivo e em grupo modeliza
procedimentos de escrita e otimiza a
circulação de informações.
No registro colaborativo de textos que
se sabe de cor, é pertinente que o
conteúdo focal sejam as características
do sistema de escrita (variedade de
letras e palavras, relação do falado com
o escrito), uma vez que não há
decisões a tomar sobre o que será
escrito. Alguns aspectos textuais
podem
ser
tratados,
como
a
organização em versos: escrita de cada
um em uma linha, o que implica saber
onde começam e terminam. Já no
registro coletivo de textos que não se
sabe de cor (reescrita/ditado ao
professor), o foco pode estar nos
aspectos textuais (sequência dos fatos,
relação entre eles, articulação dos
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trechos, realização de concordância
nominal e verbal etc.), pois os
estudantes, embora possam conhecer
o conteúdo, têm que elaborar um texto
que não está previamente definido,
situação que é fundamental para o
desenvolvimento do estudante como
produtor de textos, mesmo antes de
saber grafá-los.
Análise
linguística/
semiótica
(Alfabetizaçã
o).

(EF01LP07) Identificar
fonemas
e
sua
representação por letras.
(EF02LP06)
Perceber o
princípio acrofônico que
opera nos nomes das letras
do alfabeto.

Identificação de
fonemas e sua
representação
por letras, com a
colaboração do
professor.

Identificação de
fonemas e sua
representação
por letras, com a
colaboração dos
colegas.

Identificação de
fonemas e sua
representação por
letras, com certa
autonomia.

Em consonância com as atividades
realizadas com os textos versificados
(poemas, parlendas, trava-língua) e a
identificação de rimas, sugere-se a
realização
de
atividades
que
evidenciam a identificação de fonemas
e sua representação por letras, bem
com a identificação das variações de
sons de grafemas. Isso, conforme o
desenvolvimento do estudante em cada
etapa.
A habilidade (EF02LP06), se efetiva
pelo contato com o material impresso
e/ou digital, tanto pela prática de leitura
do professor acompanhada pelo
estudante, quanto pelo exercício de ler,
ainda que sem saber, em interação
com os colegas ou, ainda, nas
atividades de escrita.
A progressão da identificação das
letras acontece, gradualmente, com
reorganizações constantes até a
produção de escritas ortográficas. O
princípio acrofônico é compreendido
13

em atividades de escrita, quando a
escolha da letra e a sua nomeação o
evidenciam.
As habilidades propostas podem
sinalizar relações progressivas que vão
desde um registro gráfico não
convencional (ainda que relacionado à
fala)
para
uma
representação
convencional que contemple a escrita
de todos os fonemas. O princípio
acrofônico é
um
indicador
de
possibilidades de som da letra, não
oferecendo referências para todos os
fonemas, pois a escrita brasileira é
também ortográfica.
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D07 - Ler palavras formadas por sílabas
canônicas.
D08 - Ler palavras formadas por sílabas
não canônicas.
D21 - Reconhecer o gênero discursivo.
D22 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes gêneros.
Leitura
e
escuta
(compartilhad
ae
autônoma).

ETAPA I

(EF02LP12)
Ler
e
Escuta de
compreender
com
certa
cantigas, letras
autonomia cantigas, letras de canção, dentre
de canção, dentre outros
outros gêneros
gêneros do campo da vida do campo da vida
cotidiana, considerando a
cotidiana,
situação comunicativa e o
considerando a
tema/assunto do texto e
situação
relacionando sua forma de comunicativa e o
organização à sua finalidade
tema/assunto e
acompanhando
as inferências
feitas pelo(a)
professor(a).

ETAPA II

ETAPA III

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

Leitura e
compreensão,
com a ajuda do
professor, em
cantigas, dentre
outros gêneros
da vida cotidiana,
realizando
inferências,
considerando a
situação
comunicativa e o
tema/assunto do
texto e
relacionando sua
forma de
organização à
sua finalidade.

Leitura e
compreensão, com
certa autonomia,
de cantigas
considerando o
assunto, realizando
inferências e
considerando
tema/assunto,
forma e finalidade.

Trata-se de uma habilidade complexa,
que precisa considerar tanto o trabalho
com as habilidades de leitura quanto às
características de cada um dos gêneros
do
campo
da
vida
cotidiana
(organização
interna;
marcas
linguísticas; conteúdo temático) e dos
textos específicos a serem lidos.
Atentar para o fato de que o trabalho
previsto é com certa autonomia, o que
supõe a possibilidade de trabalho em
colaboração.
Cantigas e canções são gêneros que
estão ligados às materialidades: letra e
melodia. Na cantiga, a letra é escrita
em versos e estrofes e sempre há
rimas, o que nem sempre vale para as
canções. Há vários tipos de cantigas:
de ninar, de roda, de Natal, a cada um
correspondendo
finalidades
específicas. A estrutura rítmica das
cantigas e canções permite que se
estabeleçam relações entre o que se
canta e o que está escrito, o que cria
condições para uma leitura de ajuste,
possibilitando a reflexão sobre o
15

sistema de escrita e identificando as
informações presentes em cada texto.
Análise
linguística/
semiótica
(Alfabetizaçã
o).

Escrita
(compartilhad
a
e
autônoma).

(EF02LP04) Ler e escrever
corretamente palavras com
sílabas CV, V, CVC, CCV,
identificando que existem
vogais em todas as sílabas.

(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

Identificação das
vogais nas
sílabas e das
sílabas canônicas
nas palavras.

Leitura e escrita
de palavras com
sílabas CV,
identificando
vogais em todas
as sílabas.

Identificação de
vogais e
consoantes nas
sílabas, e
observação das
sílabas não
canônicas.

Leitura e escrita
de palavras com
sílabas V e CVC
e conhecimento
das sílabas não
canônicas.

Acompanhament
o e colaboração
(oral) do
planejamento e
produção de
letras de canções
(memorizadas),
poemas e outros
textos

Planejamento e
produção, com a
ajuda do
professor, de
reconto de letras
de canções
(memorizadas) e
outros textos
versificados.

Leitura e escrita
correta de palavras
com sílabas CV,
identificando
vogais em todas as
sílabas e a
presença da sílaba
canônica nas
palavras.

Leitura e escrita
correta de palavras
com sílabas V,
CVC e CCV,
identificando as
sílabas não
canônicas.
Planejamento e
produção, com a
colaboração dos
colegas, de letras
de canções
(memorizadas) e
outros textos
versificados.

As atividades com esses descritores
partem dos gêneros discursivos já
trabalhados, a partir das palavras que
aparecem nos poemas, nas cantigas,
nas parlendas, nos travas-línguas, nas
listas dos nomes etc., vivenciados
pelos estudantes.
Esta parte da habilidade faz parte da
compreensão do sistema de escrita e
envolve a compreensão da ordem das
letras na palavra e na sílaba, o que não
costuma ser evidente para os
estudantes.
Recomenda-se que se priorize a
análise e comparação entre escritas
estáveis e as do estudante e, além
disso, a análise de escritas diferentes
de uma mesma palavra, realizadas em
momentos distintos pelo estudante.
Esta é uma habilidade diretamente
relacionada
à
construção
da
textualidade. Articula a produção do
texto com o gênero do campo artísticoliterário e dois vetores do processo de
escrita
(situação/finalidade),
comportando ao menos duas etapas —
planejamento e escrita, que significam
organizar as ideias para depois colocá16

histórias em quadrinhos,
dentre outros gêneros do
campo
artístico-literário,
considerando a situação
comunicativa e a finalidade
do texto.

versificados.

las no papel — passíveis de tratamento
em etapas sucessivas. Poderá ser
desmembrada em habilidades que
prevejam:
a) planejar e recontar histórias;
b) planejar e produzir escrita das
histórias recontadas, por ditado ao
professor e/ou colegas;
c)
planejar
e
escrever
textos
versificados conhecidos de memória
(coletivamente, em duplas ou de modo
autônomo), como letras de canção,
quadrinhas e cordel.
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D09 - Ler frases.
D10 - Localizar informação explícita.
D21 - Reconhecer o gênero discursivo.
D22 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes gêneros.
D31 MAT - Executar a medição de
grandezas
por
meio
de
medidas
convencionais ou não.
D34 MAT. Corresponder o horário de início e
de término com o intervalo de duração de um
evento ou acontecimento.
Leitura
e
escuta
(compartilhad
ae
autônoma).

(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.

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

Leitura e
compreensão,
com a ajuda do
professor,
receitas,
instruções de
montagem
(digitais ou
impressos).

Leitura e
compreensão,
com a
colaboração dos
colegas, receitas,
instruções de
montagem
(digitais ou
impressos),
considerando a
situação
comunicativa,
tema/assunto.

Leitura e
compreensão, com
certa autonomia,
receitas, instruções
de montagem
(digitais ou
impressos),
considerando a
situação
comunicativa,
tema/assunto,
relacionando forma
e finalidade.

.

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

Pode-se considerar, na previsão de
atividades, as características dos textos
selecionados para leitura e dos gêneros
previstos. Uma receita, por exemplo,
organiza-se pela presença de: título,
quantidades dos ingredientes, modo de
fazer, são elementos que são
apresentados de forma explícita para o
leitor e são de fácil localização para o
estudante, bem como facilitam as
atividades de leitura de frases.
Sugestão de trabalho com o
descritor de Matemática:
Pode conter ainda: rendimento, grau de
dificuldade e tempo de trabalho.
Adequa-se ao portador e espaço de
circulação: se for para crianças, as
quantidades podem vir indicadas por
imagens (xícara, colher etc.) e a
linguagem será menos complexa, em
especial
no
'modo
de
fazer'.
Trabalhando, também, os descritores
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de matemática.
Nas atividades de estudo, convém
focalizar as características que forem
importantes para a compreensão do
texto, articular essas características à
finalidade do texto, prever um trabalho
dialógico e reflexivo, assim como a
comparação
entre
textos
por
semelhanças e diferenças. Além do
grau de autonomia do estudante, a
progressão da aprendizagem pode
apoiar-se no grau de complexidade dos
textos e dos temas.
Sugestão de trabalho com o
descritor de Matemática:
Os textos injuntivos instrucionais
oportunizam a realização de atividades
integradas com os descritores de
matemática:
D06- Comparar ou ordenar quantidades
pela contagem.
D31- Executar a medição de grandezas
por meio de medidas convencionais ou
não.
Leitura
e
escuta
(compartilhad
ae
autônoma).

(EF12LP01) Ler
palavras
novas com precisão na
decodificação, no caso de
palavras de uso frequente,
ler
globalmente,
por
memorização.

Observação de
palavras novas,
leitura por
memorização de
palavras de uso
frequente.

Leitura de
palavras novas e
globalmente as
de uso frequente.

Leitura com
precisão de
palavras novas e
globalmente as de
uso frequente.

Pode-se orientar a leitura de duas
maneiras:
a) quando se trata de estudantes que
estão em processo de construção do
sistema (1ª etapa), por meio da leitura
colaborativa de textos conhecidos de
memória, realizando ajuste do texto
falado ao seu registro gráfico;
b) quando se trata dos estudantes que
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já compreenderam o sistema (o que
pode ocorrer até o final do 2º ano), com
precisão na decodificação.
Recomenda-se
atividades
complementares com a leitura de textos
da tradição oral, como cantigas
regionais e nacionais, poemas, letra de
músicas, entre outros textos (do
universo da criança) cuja organização
estrutural facilite a memorização, é
importante para a construção dessa
habilidade.
Em
documentos
de
orientações didáticas, é possível prever
a explicitação das modalidades de
trabalho com a leitura (leitura em voz
alta pelo professor, leitura autônoma,
leitura colaborativa, entre outras) que
podem contribuir para a organização do
ensino de leitura, que deve acontecer
com a construção das habilidades de
compreensão do sistema de escrita.
Leitura
e (EF15LP03)
escuta
informações
(compartilhad textos.
ae
autônoma).

Localizar
explícitas em

Observação das
informações
explícitas
contidas nos
textos lidos, com
a ajuda do(a)
professor(a).

Conhecimento de
informações
explícitas em
leituras em textos
lidos.

Localização de
informação
explícita em textos
lidos.

As informações explícitas em um texto
são aquelas que estão, literalmente,
expressas no texto, seja ele oral ou
escrito. Localizá-las, portanto, no caso
do texto escrito, requer do estudante
que leia o enunciado e a identifique.
Muitos consideram essa habilidade
como a menos complexa. É preciso
considerar, no entanto, que localizar
informações não ocorre no vazio, mas
a partir do texto. Assim, é tarefa que
pode ser tão complexa quanto o próprio
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texto.
É necessário considerar pode-se prever
que a compreensão de um texto requer
a mobilização simultânea de várias
habilidades e a utilização de diversos
procedimentos, de acordo com o grau
de autonomia do estudante e a
finalidade e o tipo de leitura a ser
realizada.
(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.

Acompanhament
o e colaboração
oral do registro e
da formatação,
realizadas pelo(a)
professor(a) de
listas, agendas,
calendários,
regras, avisos
(entre outros).

Leitura,
planejamento e
produção –
finalidade de
listas, agendas,
calendários,
regras, avisos
(entre outros).

Leitura,
planejamento e
produção –
finalidade de listas,
agendas,
calendários,
regras, avisos
(entre outros).

Esta habilidade refere-se a reconhecer,
na leitura, recursos linguísticos e
discursivos que constituem os gêneros
previstos, de modo que seja possível
empregá-los
adequadamente
nos
textos a serem produzidos.
Na 1ª etapa, esta habilidade deve ser
desenvolvida na forma de uma intensa
frequentação dos estudantes a textos
organizados em tais gêneros. Projetos
de
coletâneas
de
jogos
e/ou
brincadeiras (de roda, de corda, de
correr etc.) — com as respectivas
instruções — impressos ou digitais, em
vídeo ou áudio, podem viabilizar esse
trabalho. Na organização de cada
etapa, a progressão pode dar-se a
partir da diversificação de textos, da
extensão e complexidade deles, assim
como o nível de autonomia requerido
do estudante.
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Sugestão de trabalho
descritor de Matemática:

com

o

D34 Matemática – Corresponder o
horário de início e de término com o
intervalo de duração de um evento ou
acontecimento.
Sugere-se que o professor traga para a
sala textos sobre o descritor de
matemática citado, e fazer atividades
que o estudante possa identificar o
assunto do texto lido. O tipo de texto
que o professor apresenta é que fará a
diferença:
Exemplo:
convites,
programação de eventos, relatório de
um evento etc.
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D11 - Reconhecer os elementos que
compõem uma narrativa e o conflito
gerador.
D12 - Inferir informações em textos.
D13 - Reconhecer o assunto de um texto
lido.
D21 - Reconhecer o gênero discursivo.
D22 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes gêneros.
Leitura
e
escuta
(compartilhad
ae
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.

Leitura
e
escuta
(compartilhad
ae
autônoma).
(compartilhad
ae
autônoma).

(EF01LP26) Identificar
elementos de uma narrativa
lida ou escutada, incluindo
personagens, enredo, tempo
e espaço.

ETAPA I

ETAPA II

Leitura e
compreensão,
com a ajuda do
professor, de
contos populares
e contos de
fadas.

Leitura e
compreensão,
com a
colaboração dos
colegas, de
contos populares
e contos de
fadas.

Observação de
elementos de
uma narrativa
escutadas, com a
ajuda do
professor.

Identificação dos
elementos de
uma narrativa
escutada, com a
colaboração dos
colegas.

ETAPA III

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

Leitura e
compreensão, com
certa autonomia,
de contos
populares e contos
de fadas.

Estes
descritores
referem-se
a
reconhecer — na leitura ou escuta —
elementos básicos constitutivos dos
textos narrativos do campo artísticoliterário,
como:
personagens,
marcadores de tempo, conflito gerador
etc. Seu desenvolvimento permite ao
estudante aprofundar a compreensão
de
narrativas
e
desenvolver
capacidades de análise e crítica.

Identificação de
dos elementos de
uma narrativa lida,
com certa
autonomia.

O desenvolvimento dessa habilidade
vem associado à frequentação dos
estudantes a textos organizados nos
gêneros previstos. Enquanto eles não
compreenderem a base alfabética do
sistema de escrita, é importante que as
atividades
prevejam
a
leitura
colaborativa de estudo, capazes de
propiciar a análise dos recursos
indicados, assim como a roda de
leitura. O texto exposto, em cartazes,
slides etc., para que os estudantes
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possam ver onde o professor está
lendo e acompanhar
as suas
indicações é recurso de grande
relevância.
Para que o estudante compreenda a
diferença do narrador que conta a
história, dos personagens que agem e
falam, sugere-se a leitura dramatizada
pelo(a) professor(a), a dramatização
das falas pelos estudantes.
Fazer marcar coloridas nos textos para
indicação das palavras que marcam o
tempo, o espaço, os personagens e o
conflito gerador.
Leitura
e
escuta
(compartilhad
ae
autônoma).

(EF02LP28) Reconhecer o
conflito gerador de uma
narrativa ficcional e sua
resolução, além de palavras,
expressões e frases que
caracterizam personagens e
ambientes.

Observação do
conflito gerador
presente nas
narrativas
ficcionais lidas
pelo(a) professor
(a).

Reconhecimento
do conflito
gerador e da
resolução das
narrativas
ficcionais, com a
ajuda do
professor.

Reconhecimento
do conflito gerador
e da resolução,
palavras,
expressões e
frases em
narrativas
ficcionais, com a
colaboração dos
colegas e do
professor.

Esta habilidade implica em identificar
trechos de textos lidos que possam
caracterizar elementos das narrativas
ficcionais
literárias.
Seu
desenvolvimento permite ao estudante
aprofundar
a
compreensão
de
narrativas e desenvolver capacidades
de análise e crítica.
Considerando-se que, conforme cada
etapa, é possível que os estudantes já
tenham
compreendido
a
base
alfabética do sistema de escrita e,
dessa maneira, possam ler os textos
junto com o professor, no momento do
estudo, até utilizando recursos para
ressaltar
trechos
relevantes.
A
progressão horizontal pode se dar pela
complexidade dos textos escutados e
pelo nível de autonomia que se
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pretende levar o estudante a conquistar
em cada etapa.
Escrita
(compartilhad
a
e
autônoma).

(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).

Produção de
narrativa, tendo o
professor como
escriba.

Produção de
narrativa, tendo o
professor como
escriba.

Produção de
narrativa, tendo o
professor como
escriba.

Esta habilidade diz respeito a produzir
recontagens de histórias, ou seja, a
partir das informações previamente
adquiridas, elaborar narrativas. Ela
prevê que o professor seja o
responsável pelo registro das histórias
dos estudantes. O desenvolvimento
dessa habilidade pode ser iniciado
antes do estudante saber escrever.
É preciso levar em conta que a
atividade de recontagem de histórias
prevê a elaboração de um texto cujo
conteúdo já é conhecido pelo
estudante, sendo, mesmo assim,
importante prever habilidades que
indiquem o planejamento da situação
comunicativa e do texto parte a parte,
tarefa que poderá ser coletiva.
Na elaboração do texto o professor
escriba vai pontuando os elementos
que
compõem
a
narrativa
(personagens,
enredo,
tempo
e
espaço).

Escrita
(EF02LP27)
Reescrever
(compartilhad textos narrativos literários
a
e lidos pelo professor.
autônoma).

Escrita de
palavras do texto
narrativo lido pelo
professor.

Reescrita de
frases do texto
narrativo lido pelo
professor, em
colaboração com
os colegas.

Reescrita do texto
narrativo lido pelo
professor, em
colaboração com
os colegas.

Esta habilidade diz respeito a escrever
textos baseados em narrativas literárias
lidas pelo professor, ou seja, a partir
das
informações
previamente
adquiridas. Ela está estreitamente
relacionada à habilidade (EF01LP25),
estabelecendo com ela uma relação de
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progressão: o que aprendeu a produzir
coletivamente e com a intervenção do
professor como escriba no ano anterior,
o estudante começa a empreender
individualmente
e
com
alguma
autonomia.
D16 - Identificar efeito de sentido
decorrente de recursos gráficos, seleção
lexical e repetição.
D21 - Reconhecer o gênero discursivo.
D22 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes gêneros.
Leitura
e
escuta
(compartilhad
ae
autônoma).

(EF12LP02)
Buscar,
selecionar e ler, com a
mediação do (a) professor
(a) (leitura compartilhada),
textos que circulam em
meios impressos ou digitais,
de
acordo
com
as
necessidades e interesses.
(EF12LP09)
Ler
e
compreender,
em
colaboração com os colegas
e com a ajuda do (a)
professor
(a),
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

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

Leitura e
compreensão de
slogans e/ou
anúncios
publicitários, com
a ajuda do
professor.

Leitura e
compreensão de
slogans e/ou
anúncios
publicitários, com
a ajuda do
professor.

Leitura e
compreensão de
slogans e/ou
anúncios
publicitários, com a
colaboração dos
colegas.

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

As atividades relacionadas com as
habilidades EF12LP02 e EF12LP09
devem ser trabalhadas em conjunto
com leitura em slogans e/ou anúncios
publicitários
de
interesse
dos
estudantes, identificando o efeito de
sentido
decorrente
de
recursos
gráficos, seleção lexical e repetição.
No campo publicitário, circulam textos
que
buscam
convencer
os
leitores/ouvintes
a
consumirem
determinados produtos, serviços e
ideias, como o anúncio publicitário. São
multimodais, articulando imagem, texto
verbal, cores e, quando radiofônicos,
televisivos ou digitais, sons também.
 Na elaboração do trabalho com
esses textos, dois aspectos são
fundamentais: compreender as
marcas linguísticas e recursos
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tema/assunto do texto.

Análise
linguística/
semiótica
(Alfabetizaçã
o).

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

de
outras
linguagens
no
contexto da função dos gêneros
e finalidade dos textos (como o
uso do imperativo, metáforas
etc.);
 e tematizar as relações de
consumo, tal como estão
constituídas na sociedade hoje,
relacionando-as
com
a
sustentabilidade.
A leitura colaborativa, trabalhada
na habilidade (EF12LP02), é
fundamental para a realização
desse trabalho.
Observação dos
efeitos de sentido
apresentados
pelo(a) professor
(a) na leitura dos
textos
multissemióticos.

Reconhecimento
do efeito de
sentido,
decorrente dos
recursos gráficos
nos textos
multissemióticos,
com a ajuda do
professor.

Identificação dos
efeitos de sentidouso de imagens,
palavras
destacadas e
repetidas nos
textos
multissemióticos,
com a colaboração
dos colegas.

Os textos das diferentes esferas de
atividade
costumam
apresentar
diferentes recursos gráfico-visuais:
boxes de complementação, linkagem
ou de remissão; infográficos; negrito,
itálico, letra capitular; uso de notas de
rodapé; hiperlinks; som e movimento;
cores, imagens; entre outros. A
compreensão adequada do texto
depende da identificação dos efeitos de
sentido produzidos pelo uso de tais
recursos, o que implica articulá-los ao
texto verbal.
Ao
trabalhar
com
textos
multissemióticos, é preciso considerar
que os sentidos dependem da
articulação entre texto verbal e
recursos gráfico-editoriais. Ler o texto
sem considerar essa relação é ignorar
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que
posicionamentos
políticoideológicos, religiosos, valores éticos e
estéticos também podem se apresentar
nos recursos gráfico-visuais.
D21 - Reconhecer o gênero discursivo.
D22 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes gêneros.

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

Leitura
e
escuta
(compartilhad
ae
autônoma).

(EF12LP17)
Ler
e
compreender,
em
colaboração com os colegas
e com a ajuda do professor,
enunciado
de
tarefas
escolares,
diagramas,
curiosidades,
pequenos
relatos de experimentos,
entrevistas, verbetes de
enciclopédia infantil, entre
outros gêneros do campo
investigativo, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto do texto.

Leitura e
compreensão do
enunciado de
tarefas escolares
e curiosidades,
com a ajuda do
professor.

Leitura e
compreensão do
enunciado de
tarefas escolares
e curiosidades,
com a
colaboração dos
colegas.

Leitura e
compreensão do
enunciado de
tarefas escolares e
curiosidades, com
certa autonomia.

Enunciados de tarefas escolares
precisam ser lidos e estudados no
cotidiano dos trabalhos, considerando
suas características, a depender do
componente curricular a que se
referem. Curiosidades, por exemplo,
são textos que apresentam aspectos
inusitados
de
animais,
lugares,
culturas, países etc., e que muitas
vezes se organizam a partir de uma
pergunta.
Nas atividades de estudo, focalizar as
características que forem importantes
para a compreensão do texto, articular
essas características à finalidade do
texto, prever um trabalho dialógico e
reflexivo, assim como a comparação
entre textos por semelhanças e
diferenças do gênero curiosidades em
relação aos gêneros já trabalhados.

Escrita
(compartilhad
a
e
autônoma)

(EF01LP22)
Planejar
e
produzir, em colaboração
com os colegas e com a
ajuda
do
professor,
diagramas,
entrevistas,

Planejamento e
produção escrita
de curiosidades,
com ajuda do
professor.

Planejamento e
produção escrita
em colaboração
com os colegas.

Produção escrita
de curiosidades,
com certa
autonomia.

Articular a produção textual com os
gêneros do campo investigativo e
vetores do processo de escrita
(situação/tema/ou assunto/finalidade).
Essa habilidade envolve ao menos
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curiosidades, dentre outros
gêneros
do
campo
investigativo,
digitais
ou
impressos, considerando a
situação comunicativa e o
tema/ assunto/finalidade do
texto.

duas operações distintas:
 planejar e produzir, que podem
ser tratadas em separado, e
significam organizar as ideias
para depois colocá-las no
papel.
A ajuda do professor refere-se à
atuação como escriba do texto,
podendo orientar o trabalho dos
estudantes em duplas.
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Língua Portuguesa - CICLO 2 - 3º ao 5º anos
DESCRITOR/
HABILIDADES
D01 Português - Reconhecer as
diferentes formas de grafar uma
mesma letra ou palavra.
D03
(MAT.)
Corresponder
números naturais à sua escrita
por extenso.
(EF12LP01) Ler palavras novas
com precisão na decodificação,
no caso de palavras de uso
frequente, ler globalmente, por
memorização.

OBJETOS DE CONHECIMENTO

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS
ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

Observação e
leitura das
diferentes formas
de grafar uma
mesma letra ou
palavra em
parlendas e
cantigas.

Leitura por
memorização de
palavras novas,
reconhecendo as
diferentes formas
de grafar uma
mesma palavra ou
letra, em textos de
tradição oral,
parlendas,
cantigas.

Leitura de palavras
novas com precisão
na decodificação,
reconhecendo as
diferentes formas de
grafar uma mesma
letra ou palavra, em
canções, travalínguas etc.

- Na Etapa I, sugere-se a leitura colaborativa de
textos conhecidos de memória, como parlendas e
cantigas realizando ajuste do texto falado ao seu
registro gráfico.
- Na Etapa II, sugerem-se atividades de leitura
coletiva, uso de textos da tradição oral, como
parlendas e cantigas.
- Na Etapa III, sugerem-se atividades de leitura
coletiva, uso de trava-línguas, quando se trata dos
estudantes que já compreenderam o sistema de
escrita alfabética, a leitura deve ser realizada com
precisão na decodificação.
Sugestão de como trabalhar o descritor de
matemática:
Leitura colaborativa de números naturais
relacionando à escrita por extenso.
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(EF02LP07) Escrever palavras,
frases, textos curtos nas formas
imprensa e cursiva.

Escrita de
palavras, frases e
textos curtos
realizados pelo(a)
professor(a).

Escrita de
palavras, frases,
textos curtos nas
formas de
imprensa e cursiva.

Escrita de palavras,
frases textos curtos
nas formas de
imprensa e cursiva.

(EF35LP12) Recorrer
ao Levantamento de
dicionário para esclarecer dúvida
hipóteses da
sobre a escrita de palavras, grafia de palavras,
especialmente
no
caso
de
conferência em
palavras com relações irregulares dicionário com a
fonema-grafema.
ajuda do
professor.

Levantamento de
hipóteses da grafia
de palavras da
grafia palavras e
frases, conferência
em dicionário, com
a colaboração dos
colegas.

Uso do dicionário na
escrita de palavras
com relações
irregulares fonemagrafema.

Sugere-se que o trabalho com habilidade
(EF02LP07) ocorra a partir dos gêneros
trabalhados na (EF12LP01).
A
habilidade
(EF02LP07)
implica
no
reconhecimento das diferentes formas de registro
gráfico das letras. Trata-se de habilidade a ser
desenvolvida tão logo a compreensão do sistema
de escrita tenha acontecido, e não antes disso.
Na leitura, o reconhecimento da letra de imprensa
maiúscula e minúscula é fundamental; mas, na
escrita, a solicitação deve envolver apenas o uso
de maiúscula. Na letra cursiva, a escrita deve
envolver as duas modalidades.
É de suma importância a observação das
inadequações que ainda persistem na escrita
(ortografia, pontuação) dos estudantes e propor
novas atividades para que avancem.
Após o trabalho realizado com a leitura, a partir da
habilidade (EF12LP01) e a escrita com a
(EF02LP07), o uso do dicionário auxiliará na
organização de atividades para que o estudante
busque levantar hipóteses e realizar comparações,
observando as inadequações da própria escrita.
A habilidade implica no uso do dicionário para
resolver problemas de ortografia, o que pode ou
não envolver a identificação da acepção
correspondente ao uso que gerou a busca. Utilizar
o dicionário requer a familiarização com
procedimentos de busca.
A habilidade pode prever procedimentos como:
a) recorrer à ordem alfabética, reiteradamente,
para ajustar o caminho de busca da palavra
almejada;
b) levantar hipóteses sobre a grafia da palavra
antes da busca pela grafia correta.
O trabalho integrado, com as habilidades
apresentadas em cada bloco, colaborará no
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planejamento das aulas.

D04 Identificar rimas.
D04 - Matemática Identificar
números
naturais
segundo
critérios de ordem.
(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.

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

ETAPA I
Apreciação
estética.
Observação de
rimas nos textos.

Reconhecimento
de rimas,
sonoridades,
jogos de palavras
e expressões.

ETAPA II

ETAPA III

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

Apreciação
estética/Estilo.

Apreciação
estética/Estilo.

É importante que o desenvolvimento desta
habilidade
venha associado a atividades
colaborativas de leitura, oralização e análise.

Reconhecimento
de rima, versos,
estrofes e refrões.

Reconhecimento de
rimas, versos e
estrofes e seus
efeitos de sentido.

Reconhecimento
de rimas,
sonoridades, jogos
de palavras e
expressões
relacionando-as
com sensações e
associações.

Sugestão de como trabalhar o descritor de
matemática:
O descritor de matemática poderá ser trabalhado
na contagem de versos, estrofes e linhas dos
poemas, na posição em que aparece a rima,
primeiro, segundo, ou terceiro verso, dentre outros
etc.
Reconhecimento de A habilidade prevê a identificação dos recursos
rimas, sonoridades, típicos dos textos versificados, relacionando-os
jogos de palavras e com impressões e sensações por eles provocadas.
expressões,
A oralização de tais textos é fundamental para o
comparações
desenvolvimento dessa habilidade, sem o que os
relacionando-as com aspectos relacionados à sonoridade e ao ritmo não
sensações e
podem ser observados.
associações.
A progressão pode apoiar-se no grau de
complexidade dos gêneros e/ou textos poéticos
programados para o estudo e pelo nível de
autonomia a ser atingido pelo estudante a cada
etapa.
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D07 Ler palavras formadas por
sílabas canônicas.
D08 Ler palavras formadas por
sílabas não canônicas.
(EF03LP02) Ler
e
escrever
corretamente
palavras
com
sílabas CV, V, CVC, CCV, VC,
VV, CVV, identificando que
existem vogais em todas as
sílabas.

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

Leitura e escrita
de palavras com
sílabas CV,V,
identificando
vogais em todas
as sílabas.

Leitura e escrita de
palavras com
sílabas CV, CVC,
VC, identificando
que existem vogais
em todas as
sílabas.

Leitura e escrita,
correta, de palavras
com sílabas CCV,
VV,
CVV,
identificando
que
existem vogais em
todas as sílabas.

Leitura e escrita de
palavras com
dígrafos lh, nh, ch
e de palavras
formadas por
sílabas não
canônicas.

Leitura e escrita
correta de palavras
com dígrafos lh, nh,
ch e de palavras
formadas por
sílabas não
canônicas.

Este bloco de habilidades dá sequência ao
trabalho com a escrita iniciado no primeiro bloco de
habilidades,
sugere-se
utilizar
os
textos
versificados apresentados anteriormente.
No início, é indicado que não haja controle das
escritas espontâneas dos estudantes, escrevendo
o que desejam, eles entram em contato com
dúvidas ortográficas, o que é positivo para a
aprendizagem.
A construção da ortografia inicia-se apenas após a
aquisição da base alfabética. Esta habilidade pode
ser articulada às demais que tratam da ortografia,
respeitando a orientação de realizar ditado inicial
para verificar e organizar as intervenções com os
diferentes tipos de ocorrências que se fizerem
necessárias.
É importante a observação da escrita das palavras
com dígrafos e com sílabas não canônicas nos
textos dos estudantes. E a partir das inadequações
organizar as atividades necessárias:
-Análise de listas de palavras com ocorrências que
possam gerar dúvidas, seja por grafia semelhante
(nh/lh), seja por sons semelhantes (ch/x).
-Análise comparativa de ocorrências, para
favorecer a observação de semelhanças e
diferenças.
-Comparar as diferentes formas de marcar a
nasalização.
Observando-se a restrição de que a construção da
ortografia só se inicia após a aquisição da base
alfabética.

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

D09 - Ler frases.
D06-Comparar
ou
ordenar
quantidades pela contagem.
D31 MAT. - Executar a medição
de grandezas por meio de
medidas convencionais ou não.
(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 serem seguidos) e
mesclando palavras, imagens e
recursos
gráfico-visuais,
considerando
a
situação
comunicativa e o tema/assunto do
texto

Leitura e escrita
de palavras com
sílabas V, CVC e
CCV.

Leitura e escrita de
palavras com
sílabas V, CVC e
CCV.

Leitura e escrita de
palavras com
sílabas VV. (ditongo)
é reduzida na língua
oral (ai, ei, ou) e
CVV.

Esta habilidade está relacionada à aprendizagem
da ortografia, essa atividade pressupõe que o
estudante já saiba escrever alfabeticamente. Seu
foco é o domínio de convenções e normas
relacionadas à grafia de vogais como /e/ e /o/ que,
na língua oral, são reduzidas a /i/ e /u/ em final de
sílabas VV e CVV. Seu desenvolvimento requer a
participação direta e sistemática do estudante em
práticas significativas de leitura e/ou escrita em
que a grafia de palavras também seja objeto de
observação e reflexão.

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

Decodificação/Leit
ura de textos
injuntivos
instrucionais.

Leitura e
compreensão de
textos injuntivos
instrucionais.

Leitura e
compreensão com
autonomia e
fluência,
compreensão de
textos injuntivos
instrucionais.

Trata-se de uma habilidade complexa, que precisa
considerar tanto o trabalho com as habilidades de
leitura quanto às características de cada um dos
gêneros (organização interna; marcas linguísticas;
conteúdo temático) e dos textos injuntivos
instrucionais a serem lidos. Atentar para o fato de
que o trabalho previsto é com autonomia.
Sugestão de como trabalhar o descritor de
matemática:
Os textos injuntivos instrucionais oportunizam a
realização de atividades integradas com os
descritores de matemática:
D06- Comparar ou ordenar quantidades pela
contagem.
D31- Executar a medição de grandezas por meio
de medidas convencionais ou não.
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(EF35LP01) Ler e compreender,
silenciosamente e, em seguida,
em voz alta, com autonomia e
fluência, textos curtos com nível
de textualidade adequado.

Leitura e
compreensão de
textos curtos.

Leitura e
compreensão, em
voz alta, com
autonomia de
textos curtos.

Leitura e
compreensão, com
em voz alta, com
autonomia e fluência
de textos curtos.

(EF35LP21) Ler e compreender,
de forma autônoma, textos
literários de diferentes gêneros e
extensões, inclusive aqueles sem
ilustrações,
estabelecendo
preferências por gêneros, temas,
autores.

Leitura e
compreensão de
textos literários.

Leitura e
compreensão, com
autonomia, de
textos literários.

Leitura e
compreensão, com
autonomia e
fluência, de gêneros
literários.

Ler fluentemente requer do estudante um conjunto
de habilidades que vão das relativas à aquisição
do sistema de escrita às de compreensão,
apreciação e réplica do leitor aos textos. Não se
trata de oralizar o texto rapidamente e sem erro na
articulação dos sons, mas de ler um texto em voz
alta sem embaraço e com compreensão. A leitura
se dá na relação entre texto e leitor; assim, o texto
precisa ser adequado às possibilidades e
interesses do leitor.
O trabalho com essa habilidade supõe a
constituição de critérios de apreciação estética e
afetiva de materiais de leitura. Para tanto, é preciso
garantir: oferta de material de leitura de qualidade
estética, ética, temática e linguística; espaços nos
quais
diferentes
leitores
possam
trocar
informações sobre materiais lidos (físicos ou
digitais).
Três atividades potencializam esse trabalho:
- a roda de leitores (na qual os estudantes
comentam livros de escolha pessoal lidos);
-o diário pessoal de leitura (na qual os estudantes
registram as impressões que vão tendo sobre o
que leem e que socializam com os colegas);
-a leitura programada (na qual livros de maior
extensão são lidos e estudados coletivamente,
com mediação do professor).
A progressão da aprendizagem pode apoiar-se no
grau de complexidade dos gêneros e textos
previstos (assim como dos seus respectivos
temas), nos autores selecionados e no grau de
autonomia que se pretende atingir a cada etapa do
ensino.
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D10
Localizar
informação
explícita.
D21
MAT.
Identificar
representações
de
figuras
tridimensionais.
D41 MAT. Identificar informações
a partir de dados dispostos em
uma tabela.
D42 MAT. Identificar dados
apresentados
por
meio
de
gráficos
(EF15LP03)
Localizar
informações explícitas em textos.

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

Localização de
informação
explícita em
textos lidos e
ouvidos.

Localização de
informações
explícitas em
textos lidos e
ouvidos.

Localização de
informações
explícitas em textos
lidos e ouvidos.

Sugere-se que o trabalho com a habilidade
(EF15LP03) integre as atividades desenvolvidas
com os gêneros discursivos apresentados
anteriormente, bem como, nos próximos que forem
elencados.
Nesta habilidade é necessário considerar pode-se
prever que a compreensão de um texto habilidades
e a utilização de diversos procedimentos, de
acordo com o grau de autonomia do estudante e a
finalidade e o tipo de leitura a ser realizada. Assim,
não convém que as atividades de leitura dissociem
a localização de informação de outras igualmente
relevantes como a identificação da ideia central do
texto.
A progressão dessa habilidade pode considerar
diferentes critérios: o gênero e/ou o tipo de texto
em jogo; o objetivo proposto; o tipo de leitura
(colaborativa ou autônoma); o procedimento a ser
desenvolvido; etc.
Sugestão de como trabalhar o descritor de
matemática:
Sugere-se que o professor traga para leitura e
localização de informações explicitas, textos que
contenham tabelas e ou gráficos, de forma que os
7

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

Leitura e
compreensão,
com certa
autonomia, de
cartas de leitor, de
reclamação.

Leitura e
compreensão, com
autonomia, de
cartas de leitor,
cartas de
reclamação
considerando a
situação
comunicativa/tema/
assunto do texto.

Leitura e
compreensão, com
autonomia e
fluência, de cartas
de leitor, cartas de
reclamação
considerando a
situação
comunicativa/tema/a
ssunto do texto.

Identificação, em
notícias, de fatos,
participantes,
local e tempo da
ocorrência do fato
noticiado.

Identificação
em
notícias:
fatos,
participantes, local
e momento da
ocorrência do fato.

Identificação
em
notícias:
fatos,
participantes, local e
momento
da
ocorrência do fato.

estudantes localizem as informações solicitadas.
O gênero discursivo escolhido pelo professor, fará
a diferença no trato interdisciplinar entre o descritor
de português e matemática. Exemplo de tipo de
texto: situação real da pandemia, ou de algo local
ou regional, uma pesquisa realizada na sala de
aula sobre as preferências dos estudantes em
relação a cores, comidas, músicas etc.
Recomenda-se que o tratamento dessa habilidade,
associe o seu desenvolvimento a práticas de
leitura e produção próprias do campo jornalístico.
Convém, organizar estratégia de como garantir ao
estudante acesso à mídia impressa e digital.
A progressão pode combinar diferentes critérios: a)
o gênero visado; b) o vetor a ser considerado; c) o
grau de complexidade dos gêneros e textos
selecionados; d) o nível de complexidade que se
pretende levar o estudante a conquistar.
Trata-se de uma habilidade de leitura que requer a
mobilização de outras competências, como a
construção de informações, a inferenciação e a
ativação de repertório prévio. Na elaboração das
atividades, pode-se buscar organizar:
 a progressão considerando a complexidade
dos textos;
 o grau de autonomia do estudante ao
realizar a tarefa e o nível de cada etapa na
qual está inserido.
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D11 Reconhecer os elementos
que compõem uma narrativa e o
conflito gerador.
(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.

(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.

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

Leitura e
compreensão,
com certa
autonomia, de
narrativas
ficcionais,
identificando os
elementos e o
conflito gerador
presentes nas
narrativas.

Leitura e
compreensão, com
autonomia, de
narrativas
ficcionais,
identificando os
elementos e o
conflito gerador
presentes nas
narrativas.
Construção do
discurso direto e
indireto.
Leitura e
compreensão, com
autonomia, de
narrativas
ficcionais.
Identificação da
composição de
narrativas e ponto
de vista do
narrador de
primeira e terceira
pessoa.

Leitura e
compreensão, com
fluência, de
narrativas ficcionais,
identificando os
elementos e o
conflito gerador
presentes nas
narrativas.

Para o desenvolvimento da habilidade, pode
combinar critérios como:
a) o foco nesse ou naquele elemento
organizacional
da
narrativa
(enredo/
personagem/discurso reportado etc.);
b) a complexidade dos gêneros e/ou textos
programados para estudo;
c) o grau de autonomia que se pretenda levar o
estudante a atingir em cada etapa do ensino.

Construção do
discurso indireto e
direto.
Leitura e
compreensão, com
fluência, de
narrativas ficcionais.
Identificação dos
elementos da
narrativa de
narrativas e o ponto
de vista do narrador,
de primeira e
terceira pessoa.

Esta habilidade representa uma progressão vertical
em relação à (EF01P26).
No que se refere à identificação de pontos de vista,
são muito produtivas as leituras de obras que
apresentam textos clássicos narrados do ponto de
vista de outro personagem da história base.
A progressão de cada etapa pode dar-se pela
complexidade dos textos e pelo nível de autonomia
a ser conquistado pelo estudante a cada etapa (em
colaboração: coletiva e em duplas, até o trabalho
autônomo).

Leitura e
compreensão,
com certa
autonomia, de
narrativas
ficcionais.
Identificação da
composição de
narrativas e o
ponto de vista do
narrador em
primeira e terceira
pessoa.
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D12 Inferir informações em
textos e/ou inferir informações
implícitas em um texto.
(EF35LP04) Inferir
informações
implícitas nos textos lidos.

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

Inferência de
informações
implícitas em
textos lidos, com
ajuda do (a)
professor (a).

Inferência de
informações
implícitas, com
certa autonomia,
em textos lidos.

Inferência de
informações
implícitas, com
autonomia, em
textos lidos.

Considere-se que, para estabelecer inferências é
necessário explicitar as pistas textuais e/ou as
informações prévias, articulando-as entre si.
Além disso, é a leitura colaborativa que pode
potencializar o trabalho com as estratégias de
leitura (antecipação, inferenciação, verificação,
localização, construção de informações pela
articulação de trechos dos textos, generalização).
-A leitura colaborativa permite a criação de um
espaço de circulação de informações no qual
pistas textuais e conhecimentos prévios podem ser
articulados coletivamente pelos estudantes, o que
possibilita a apropriação desses procedimentos e a
ampliação da competência leitora.
-A progressão pode considerar a complexidade
dos diferentes tipos de textos, dos gêneros e do
grau de autonomia do estudante a cada etapa do
ensino.
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D13 Reconhecer o assunto de
um texto lido.
D34 MAT. Corresponder o horário
de início e de término com o
intervalo de duração de um
evento ou acontecimento.

(EF35LP03) Identificar a ideia
central do texto, demonstrando
compreensão global.

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

Identificação da
ideia central e
compreensão
global de textos,
reconhecendo o
assunto, com a
ajuda do (a)
professor (a).
Reconhecimento
do assunto do
texto lido.

Identificação da
ideia central e
compreensão
global, de textos,
com certa
autonomia.
Reconhecimento
do assunto do
texto lido.

Identificação da
ideia central e
compreensão global,
de textos, com
autonomia.
Reconhecimento do
assunto do texto
lido.

Trata-se de uma habilidade complexa, de redução
do conteúdo do texto. Por meio dela, o estudante
articula as informações dos diferentes trechos,
identifica as partes mais relevantes com base em
pistas fornecidas pelo próprio texto e, por meio
desse processo de sumarização, identifica a ideia
central. Para realizar essa tarefa, é necessário
mobilizar outras habilidades, como as de
localização, inferenciação e construção de
informações.
Sugestão de como trabalhar o descritor de
matemática:
Sugere-se que o professor traga para a sala textos
sobre o descritor de matemática citado, e fazer
atividades que o estudante possa identificar o
assunto do texto lido. O tipo de texto que o
professor apresenta é que fará a diferença:
Exemplo, convites, programação de eventos,
relatório de um evento etc.
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D14 - Inferir o tema de um texto.
D37 MAT. Identificar instrumentos
utilizados
para
medir
determinadas grandezas (massa,
comprimento, capacidade, tempo
e temperatura).
(EF35LP03) Identificar a ideia
central do texto, demonstrando
compreensão global.

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

Inferência do
tema de um texto,
demonstrando
compreensão
global, com a
ajuda do
professor.

Inferência do tema
de um texto,
demonstrando
compreensão
global, com certa
autonomia.

Inferência do tema
de um texto,
demonstrando
compreensão global,
com autonomia.

Trata-se de uma habilidade complexa, de redução
do conteúdo do texto. Por meio dela, o estudante
articula as informações dos diferentes trechos,
identifica as partes mais relevantes com base em
pistas fornecidas pelo próprio texto e, por meio
desse processo de sumarização, identifica a ideia
central. Para realizar essa tarefa, é necessário
mobilizar outras habilidades, como as de
localização, inferenciação e construção de
informações.
Sugestão de como trabalhar o descritor de
matemática:
Sugere-se que o professor traga para a sala textos
sobre o descritor de matemática citado, e fazer
atividades que o estudante possa identificar o tema
do texto lido. O tipo de texto que o professor
apresenta é que fará a diferença: Exemplo, textos
sobre medidas de massa, que poderá ser do
corpo, de objetos etc.
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D15 Inferir o sentido de palavra
ou expressão a partir do
contexto.
D10 MAT. Utilizar números
naturais, envolvendo diferentes
significados de adição ou de
subtração, na resolução de
problemas.
(EF35LP05) Inferir o sentido de
palavras
ou
expressões
desconhecidas em textos, com
base no contexto da frase ou do
texto.

(EF04LP03) Localizar palavras no
dicionário
para
esclarecer
significados, reconhecendo o
significado mais plausível para o
contexto que deu origem à
consulta.

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

Inferência de
palavras e
expressões em
textos, com a
ajuda do
professor.

Inferência de
palavras e
expressões em
textos, com certa
autonomia.

Inferência de
palavras e
expressões em
textos, com
autonomia.

Esta é uma habilidade diretamente relacionada ao
desenvolvimento da competência lexical, ou seja,
do domínio do estudante sobre os sentidos, a
forma, as funções e os usos das palavras. É uma
habilidade fundamental tanto para a oralidade
quanto para a escrita, seja do ponto de vista da
compreensão, seja em termos de produção.

Localização de
significados de
palavras em
dicionários,
inferindo o sentido
de palavra ou
expressão a partir
do contexto, com

Localização de
significados de
palavras em
dicionários,
inferindo o sentido
de palavra ou
expressão a partir
do contexto, com

Localização de
significados de
palavras em
dicionários, inferindo
o sentido de palavra
ou expressão a
partir do contexto,
com autonomia.

Sugestão de como trabalhar o descritor de
matemática:
Sugere-se que algumas palavras ou expressões
que sejam inferidas sentidos seja aquelas em que
os estudantes tenham dificuldades no momento de
compreender um texto envolvendo significados de
adição, subtração, exemplo: semelhante, igual,
adicionar, subtrair, retirar, diminuir, a mais, a
menos, aumento etc.
Localizar palavras em um dicionário é uma
habilidade estreitamente associada a práticas de
leitura e produção de textos. Trata-se de uma
habilidade instrumental, que visa responder a
problemas tanto de compreensão quanto relativos
à repetição inadequada de palavras no texto
produzido, garantindo a coesão e a coerência.
Aspectos a serem considerados em cada etapa:
13

a ajuda do
professor.

(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.

Identificação do
caráter
polissêmico das
palavras, com a
ajuda do
professor.

certa autonomia.

Identificação do
caráter polissêmico
das palavras, com
certa autonomia.

Identificação do
caráter polissêmico
das palavras, com
autonomia.

familiarização com o gênero verbete (impresso
e/ou digital), reconhecendo suas partes e o tipo de
informações que apresentam, e com o portador e
sua organização interna: ordem alfabética
progressiva (letra inicial; inicial e 2ª letra etc.);
forma de apresentação das palavras (verbos no
infinitivo, substantivos e adjetivos no masculino
singular etc.); apresentação das várias acepções
possíveis da palavra.
A habilidade implica em saber que uma palavra
pode ter vários significados, em função de vários
aspectos relacionados com o contexto de uso:
gíria, tempo, registro linguístico — literário, usual,
acadêmico, científico etc. Sendo assim, é
fundamental considerar essas variáveis, seja na
leitura de um texto (reconhecendo o sentido
correspondente ao contexto), seja na elaboração
de um texto (empregando-a de acordo com as
intenções de significação).
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D16 Reconhecer as relações
entre partes de um texto,
identificando
os
recursos
coesivos que contribuem para a
sua continuidade/ identificar os
referentes de um elemento
coesivo em um texto.
ETAPA I
D12 MAT. Reconhecer as frações
mais usuais (1/2, 1/3, 11/4, 1/5,
1/10, 1/100) como unidade de
medida menores do que uma
unidade,
utilizando
a
reta
numérica como recurso.
(EF35LP06) Recuperar relações Reconhecimento
entre partes de um texto, das relações entre
identificando substituições lexicais
as partes de um
(de substantivos por sinônimos)
texto,
ou pronominais (uso de pronomes
identificando
anafóricos
–
pessoais,
substituições
possessivos, demonstrativos) que
lexicais e
contribuem para a continuidade pronominais, com
do texto.
a ajuda do (a)
professor(a).

ETAPA II

ETAPA III

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

Reconhecimento
das relações entre
as partes de um
texto, identificando
substituições
lexicais e
pronominais, com
certa autonomia.

Reconhecimento
das relações entre
as partes de um
texto, identificando
substituições
lexicais e
pronominais, com
autonomia.

O trabalho com essa habilidade requer que o (a)
professor (a), primeiro, faça com o estudante, o
reconhecimento das relações entre as partes de
um texto, em todos os gêneros discursivos
trabalhados, mesmo que na primeira etapa não
nomeie as substituições lexicais ou pronominais.
Esta habilidade consiste em utilizar os
conhecimentos
gramaticais
e
textuais
já
internalizados para, em situações epilinguísticas
(de uso), constituir os sentidos do texto escrito,
consolidá-los e/ou resolver problemas de
compreensão. Os recursos citados garantem a
coesão (e a coerência) do texto, contribuindo para
estabelecer a continuidade dos enunciados por
meio da recuperação do referente.
Ex.: Hoje Ana lembrou-se de seu avô. Ela não o vê
há quase três anos (ELA retoma ANA; O recupera
AVÔ; SEU retoma ANA.).
Sugestão de como trabalhar o descritor de
matemática:
O trabalho com o descritor de matemática poderá
ser realizado na divisão das partes de um texto. No
sentido de que cada parte é ligada por um
15

(EF35LP14) Identificar em textos
e usar na produção textual
pronomes pessoais, possessivos
e demonstrativos, como recurso
coesivo anafórico.

(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.

Identificação
na
leitura de textos e
produção
de
textos: pronomes
pessoais,
possessivos
e
demonstrativos,
como
recurso
coesivo anafórico,
com a ajuda do
(a) professor (a).
Produção de
texto, utilizando
os recursos de
referenciação por
substituição
lexical ou
pronominal e
articuladores de
relações de
sentido, com a
colaboração dos
colegas.

Identificação na
leitura de textos e
produção de
textos: pronomes
pessoais,
possessivos e
demonstrativos,
como recurso
coesivo anafórico,
com certa
autonomia.
Produção de texto,
utilizando
os
recursos
de
referenciação por
substituição lexical
ou pronominal e
articuladores
de
relações
de
sentido, com certa
autonomia.

Identificação na
leitura de textos e
produção de textos:
pronomes pessoais,
possessivos e
demonstrativos,
como recurso
coesivo anafórico,
com autonomia.

Produção de texto,
utilizando
os
recursos
de
referenciação
por
substituição lexical
ou pronominal e
articuladores
de
relações de sentido,
com autonomia.

conectivo. O professor poderá entregar um texto
dividido em partes para a turma, fazer a leitura de
cada parte, identificando o que liga cada uma, ao
mesmo tempo o estudante vai tendo ideia de
divisão em frações usuais também.
A habilidade prevê aprender as classes
gramaticais das palavras indicadas (pronomes
pessoais, possessivos e demonstrativos) e
identificar os papéis que desempenham na
constituição da coesão do texto. É essencial prever
um trabalho reflexivo de observação, análise,
comparação e derivação de regularidades no
trabalho com as classes de palavras; e usar os
saberes gramaticais como ferramentas de
constituição da legibilidade.
Esta é uma habilidade fundamental para a
construção do texto, especialmente no que diz
respeito à coesão e à coerência. Seu foco é usar o
recurso da referenciação em situação de produção
de textos.
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D17 Identificar efeito de sentido
decorrente
de
recursos
gráficos, seleção lexical e
repetição.
D26 MAT. Identificar a localização
ou a movimentação de pessoas
ou objetos em uma representação
plana do espaço
(EF15LP04) Identificar o efeito de
sentido produzido pelo uso de
recursos expressivos gráficovisuais
em
textos
multissemióticos.

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

Identificação de
efeito de sentido
decorrente de
recursos gráficovisuais em textos
multissemióticos.

Identificação de
efeito de sentido
decorrente de
recursos gráficovisuais, seleção
lexical em textos
multissemióticos.

Identificação de
efeito de sentido
decorrente de
recursos gráficovisuais, seleção
lexical e repetição,
em textos
multissemióticos.

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

Ao trabalhar com textos multissemióticos, é preciso
considerar que os sentidos dependem da
articulação entre texto verbal e recursos gráficoeditoriais. Ler o texto sem considerar essa relação
é ignorar que posicionamentos político-ideológicos,
religiosos, valores éticos e estéticos também
podem se apresentar nos recursos gráfico-visuais.
Dessa forma, é preciso prever, na elaboração do
currículo, situações de aprendizagem nas quais
aconteçam a explicitação reflexiva e colaborativa
da maneira como o leitor proficiente realiza essa
operação.
Sugestão de como trabalhar o descritor de
matemática:
Essa habilidade poderá ser trabalhada com o
descritor 26 de matemática no uso de recursos
gráficos para demonstrar o efeito do sentido
produzido pelo recurso e o texto em si. Ex. trilhas
de jogos, representação da posição de objetos em
uma sala “croqui”, localização o espaço com o
apoio de recursos gráficos.
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(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 gráficovisuais, considerando a situação
comunicativa e o tema/assunto do
texto.

Planejamento e
produção de
textos injuntivos
instrucionais, com
a colaboração dos
colegas.

Planejamento e
produção de textos
injuntivos
instrucionais com
estrutura própria,
com certa
autonomia.

Planejamento e
produção de textos
injuntivos
instrucionais,
utilizando verbos
imperativos,
indicação de
passos,
considerando a
situação
comunicativa e o
tema/ assunto, com
autonomia.

O desenvolvimento da habilidade deve prever a
contextualização em projetos temáticos, como, por
exemplo, exposição de origamis preferidos da
classe (apresentados com as devidas instruções
escritas em espaço reservado para que o visitante
possa arriscar-se a produzi-los), mural de
dobraduras e as devidas instruções, espaço do
brinquedo, no qual visitantes são instigados e
orientados a montar brinquedos antigos, a partir de
um modelo e de instruções escritas, com
assessoria dos estudantes.
É possível propor habilidades que:
a) envolvam análise de textos do gênero injuntivo
instrucional, de modo a explicitar as suas
características, construindo registros que possam
repertoriar a produção;
b) orientem o uso de procedimentos escritores,
como: reler o que está escrito para continuar,
consultar o planejamento para tomar decisões no
momento da escrita e revisar ao longo do processo
e ao final. A progressão em cada etapa pode
acontecer a partir de dois critérios: o nível de
autonomia do estudante para realizar as atividades
propostas ou a complexidade do texto a ser
elaborado.
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D18 Identificar a função na
leitura e usar na escrita ponto
final, ponto de interrogação,
ponto de exclamação e, em
diálogos (discurso direto), doispontos e travessão.

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

(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.

Identificação do
uso da pontuação
em diálogos
(discurso direto).

Identificação do
uso e da função da
pontuação em
diálogos (discurso
direto).

Identificação do uso
e da função, de
forma correta, da
pontuação na escrita
e
em
diálogos
(discurso direto).

(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.

Releitura e
revisão de texto
produzido, com a
colaboração dos
colegas.

Releitura e revisão
de texto produzido,
aprimorando-o,
com certa
autonomia.

Releitura e revisão
de texto produzido,
aprimorando-o com
cortes,
reformulações,
correções
de
ortografia
e
pontuação,
com
autonomia.

(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.

Identificação da
função dos sinais
de pontuação.
Uso dos sinais de
pontuação na
escrita.

Identificação da
função dos sinais
de pontuação.
Uso dos sinais de
pontuação na
escrita.
Organização de
diálogos com dois

Identificação da
função dos sinais de
pontuação.
Uso, adequado, dos
sinais de pontuação
na escrita.
Organização de
diálogos com dois

Esta habilidade prevê a ampliação do estudo dos
recursos de pontuação, incluindo a pontuação de
discurso direto — dois pontos e travessão. Da
mesma forma, o estudo prevê: identificar os sinais
gráficos que estão sendo incluídos; reconhecer —
na leitura — a sua função; usá-los no texto para
apresentar expressividade, legibilidade e provocar
os efeitos de sentido desejados.
O foco da habilidade está nas etapas finais do
processo de produção escrita, necessárias ao
aprimoramento do texto. Reler e revisar diz
respeito a observar a própria produção com
atenção a detalhes de edição e aprimoramento do
texto. Pode-se desmembrar a habilidade para
contemplar a revisão processual e final, com e sem
colaboração. É indicado hierarquizar a revisão de
aspectos ligados à coerência (informações livres
de contradições, completude de ideias etc.) e ao
uso de elementos coesivos, como pontuação e
organizadores textuais (presença de marcadores
de tempo e outros que indiquem a progressão do
texto), assim como dos aspectos ortográficos.
Deve-se considerar que, na escola, o estudo da
pontuação acontece de duas maneiras:
- na leitura, ao analisar os efeitos de sentido
produzidos pelo uso no texto;
- na escrita, ao discutir possibilidades e analisar os
efeitos de sentido correspondentes (nesse caso,
empregar a vírgula em enumerações — ou usar
preposição e/ou ponto e vírgula —, para separar
19

pontos e
travessão.

D19 Inferir o efeito de sentido
decorrente
do
uso
da
pontuação em um texto.

pontos e travessão.

vocativo e aposto, que também pode ser
delimitado por travessões ou indicado por dois
pontos) e selecionar a que mais se adequar às
intenções de significação.

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

(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.

Diferenciação dos
sinais de
pontuação, na
leitura de textos.
Reconhecimento
do efeito de
sentido no uso de
reticências, aspas
e parênteses, com
a ajuda do (a)
professor (a).

Diferenciação dos
sinais de
pontuação, na
leitura de textos.
Reconhecimento
do efeito de
sentido no uso de
reticências, aspas
e parênteses, com
certa autonomia.

Diferenciação dos
sinais de pontuação,
na leitura de textos.
Reconhecimento do
efeito de sentido no
uso de reticências,
aspas e parênteses,
com autonomia.

(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.

Produção de
textos utilizando
conhecimentos
linguísticos e
gramaticais, com
a ajuda do
professor.

Produção de textos
utilizando
conhecimentos
linguísticos e
gramaticais, com
certa autonomia.

Produção de textos
utilizando
conhecimentos
linguísticos,
concordância
nominal e verbal, e
pontuação do
discurso direto, com
autonomia.

Por meio deste descritor, pode-se avaliar a
habilidade de o estudante reconhecer os efeitos de
sentido provocados pelo emprego de recursos da
pontuação em um texto. É avaliado por meio de
um texto no qual é requerido ao estudante que
identifique o sentido provocado por meio da
pontuação
(travessão,
aspas,
reticência,
interrogação, exclamação, entre outros).
Esta habilidade prevê a ampliação do estudo dos
recursos de pontuação, contemplando o estudo de
novos usos da vírgula, dos dois pontos, ponto e
vírgula, reticências, aspas e parênteses. Da
mesma forma, prevê: identificar os novos sinais
gráficos; reconhecer, na leitura, a sua função; usálos no texto para garantir legibilidade e para
provocar os efeitos de sentido desejados.
Trata-se de uma habilidade complexa, que envolve
todo um conjunto de habilidades de análise
linguística (ortográfica, morfossintática, sintática e
semântica) e de conhecimentos específicos a elas
associados,
para
serem
adequadamente
colocadas em produções textuais dos estudantes.
O trabalho pode ser previsto tanto em colaboração
quanto com autonomia, progressivamente, a partir
do momento em que os estudantes compreendam
as regras do sistema de escrita.
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D20 Distinguir um fato da
opinião.
(EF04LP15) Distinguir fatos de
opiniões/sugestões em textos
(informativos,
jornalísticos,
publicitários etc.).

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

Identificar a
diferença entre
fato e opinião,
com a ajuda do
professor, em
textos
(informativos,
jornalísticos,
publicitários etc.).

Distinção entre fato
e opinião, com
certa autonomia,
em textos
(informativos,
jornalísticos,
publicitários etc.).

Distinção entre fatos
e opiniões/
sugestões em textos
informativos,
jornalísticos e
publicitários, com
autonomia, em
textos (informativos,
jornalísticos,
publicitários etc.).

A habilidade que se pode avaliar por meio deste
descritor refere-se ao reconhecimento, no texto, do
relato de um acontecimento real e daquilo que é a
expressão de um julgamento do autor, do narrador
ou de um personagem.
Trata-se, principalmente, de discernir um
comentário feito sobre algum fato descrito no texto,
no qual o estudante é levado a distinguir o que
realmente é considerado um fato e o que é uma
opinião relativa a este fato.
Os itens que atendem a esse descritor focam na
localização de trechos dos textos que expressam
opinião, principalmente do narrador, sobre um fato.
Nos itens, vêm enunciados, como: no texto,
encontra-se uma opinião expressa em...; ou a
expressão que revela uma opinião sobre o fato é;
ou o narrador do texto emite uma opinião em...
Esta habilidade (EF04LP15) de leitura requer a
mobilização de outras competências, como a
localização e a redução de informações, a
articulação de informações de diferentes partes do
texto, a inferenciação e a ativação de repertório
prévio. Além disso, requer também a identificação
de valores éticos e/ou políticos no texto e de
elaboração de apreciações relativas a esses e a
outros valores.
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(EF05LP16) Comparar
informações sobre um mesmo
fato veiculadas em diferentes
mídias e concluir sobre qual é
mais confiável e por quê.

D21
Identificar
marcas
linguísticas que evidenciam o
locutor ou interlocutor de um
texto.
(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.

Comparação de
informações sobre
um mesmo fato,
com a ajuda do
professor,
veiculadas em
diferentes mídias

Comparação de
informações sobre
um mesmo fato,
com certa
autonomia,
veiculadas em
diferentes mídias

Comparação de
informações sobre
um mesmo fato,
concluindo qual é a
mais confiável e por
quê, com
autonomia,
veiculadas em
diferentes mídias.

Essa habilidade supõe que, diante de textos que
abordem o mesmo assunto, sejam encontradas
informações
distintas.
Para
discutir
qual
informação é mais confiável, é preciso definir
critérios que podem abranger diferentes aspectos,
como: indicação completa de fonte da matéria;
autoria reconhecida em sua área de atuação;
credibilidade do veículo (qual jornal, qual blog, qual
revista); endereço idôneo do site; disponibilização
de recursos de comunicação com leitores; entre
outros.

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

Reconhecimento
das
características da
conversação
espontânea.

Reconhecimento
das características
da
conversação
espontânea,
selecionando
e
utilizando
as
formas
de
tratamento.

Identificação
das
marcas linguísticas
que
evidenciam
locutor e interlocutor
do texto.
Reconhecimento
das características
da
conversação
espontânea,
identificando
as
formas adequadas
de tratamento.

Por meio deste descritor pode-se avaliar a
habilidade do estudante em identificar quem fala
no texto e a quem ele se destina, essencialmente,
por meio da presença de marcas linguísticas (o
tipo de vocabulário, o assunto etc.), evidenciando,
também, a importância do domínio das variações
linguísticas que estão presentes na nossa
sociedade.
Essa habilidade é avaliada em textos nos quais o
estudante é solicitado a identificar, o locutor e o
interlocutor do texto nos diversos domínios sociais,
como também são exploradas as possíveis
variações da fala: linguagem rural, urbana, formal,
informal, incluindo também as linguagens
relacionadas a determinados domínios sociais,
como, por exemplo, cerimônias religiosas, escola,
clube etc.
Essa habilidade é fundamental para o convívio
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(EF35LP11) Ouvir
gravações,
Identificação de
canções, textos falados em
características
diferentes variedades linguísticas, regionais, urbanas
identificando
características
e rurais de fala,
regionais, urbanas e rurais da fala
com a ajuda do
e
respeitando
as
diversas
professor.
variedades
linguísticas
como
características do uso da língua
por diferentes grupos regionais ou
diferentes
culturas
locais,
rejeitando
preconceitos
linguísticos.

Identificação de
características
regionais, urbanas
e rurais de fala,
respeitando as
diversas
variedades
linguísticas.

Identificação
de
características
regionais, urbanas e
rurais
de
fala,
respeitando
as
diversas variedades
linguísticas,
rejeitando
o
preconceito
linguístico.

(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.

Diferenciação dos
discursos diretos e
indiretos.

Diferenciação
dos
discursos diretos e
indiretos,
determinando
o
efeito de sentidos
dos de enunciação e
explicando o uso
das
variedades
linguísticas.

Diferenciação dos
discursos diretos
e indiretos, com a
ajuda do
professor.
Identificação do
discurso indireto e
direto.

Variedades
linguísticas no
discurso direto.

cotidiano, fora e dentro da escola, esta habilidade
refere-se a saber organizar a sua fala no gênero
indicado, considerando as características do
contexto no qual está sendo produzida:
a) que se organiza em tantos turnos quantos forem
os interlocutores;
b) que a efetividade da compreensão mútua
depende da escuta efetiva do outro, como
balizador da organização da próxima fala;
c) que as escolhas dos recursos textuais e
paratextuais precisam ser adequadas às intenções
de significação e ao contexto da situação de
comunicação.
Esta é uma habilidade fundamental para a
construção da ética necessária ao convívio, na
medida em que estimula a curiosidade, o
reconhecimento e o respeito relativos à variação
linguística local e nacional. Pressupõe a eleição de
gêneros que circulem em variadas situações de
comunicação. Pode haver impregnação com a
escrita, como ouvir canções com legendas,
participar de saraus lendo e oralizando textos etc.
Tais situações devem contemplar produções locais
e de diferentes regiões do país, favorecendo o
convívio respeitoso com a diversidade linguística,
de modo a legitimar os diferentes falares do Brasil,
sem sobrepor uma variedade à outra.
O foco da habilidade é a separação gráfica que, no
discurso direto, se estabelece entre o discurso do
narrador e o do personagem, o que não ocorre no
discurso indireto. Por outro lado, a fala de um
personagem pode vir organizada em uma
variedade linguística diferente do texto do narrador:
trata-se de recurso de caracterização de
personagem, ou de suas intenções.
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D22 Reconhecer
discursivo.

o

gênero

(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.
(EF35LP09) Organizar o texto em
unidades de sentido, dividindo-o
em parágrafos segundo as
normas gráficas e de acordo com
as características do gênero
discursivo.

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

Estabelecimento
de expectativas,
antecipações e
inferências
realizadas nos
gêneros
discursivos, com a
ajuda do
professor.

Estabelecimento
de expectativas,
antecipações e
inferências
realizadas nos
gêneros
discursivos,
checando a
adequação das
hipóteses
realizadas, com
certa autonomia.

Estabelecimento de
expectativas,
antecipações e
inferências
realizadas nos
gêneros discursivos,
checando a
adequação das
hipóteses
realizadas, com
autonomia.

O foco é a realização de antecipações, inferências
e verificações ao longo do processo de leitura, a
partir tanto da recuperação do contexto de
produção e de recepção do texto a ser lido quanto
do universo temático em jogo. É possível articular
essas informações com pistas fornecidas pelo
próprio texto, para realizar previsões sobre o
conteúdo. Durante a leitura do texto, essa
articulação permite inferir dados implícitos e
verificar antecipações e inferências realizadas.

Organização do
texto em
parágrafos,
segundo as
normas gráficas,
com as
características do
gênero discursivo,
com certa
autonomia.

Organização do
texto em parágrafos,
segundo as normas
gráficas, com as
características do
gênero discursivo,
com autonomia.

Esta é uma habilidade fundamental para a
construção do texto, especialmente no que diz
respeito à articulação entre suas partes. Envolve
conhecer as características do gênero para
organizar o texto em unidades de sentido de modo
coeso e coerente, ou seja, dividir o texto em
parágrafos, respeitando as normas da pontuação,
o encadeamento das ideias e a hierarquia das
informações presentes, de acordo com as
características do gênero e a finalidade
comunicativa.

Organização do
texto em
parágrafos,
segundo as
normas gráficas,
com a ajuda do
professor.
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D23 Identificar a finalidade de
textos de diferentes gêneros.

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

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

Identificação de
finalidades das
interações
verbais, com a
ajuda do
professor.

Identificação de
finalidades das
interações verbais,
com certa
autonomia.

Identificação de
finalidades das
interações verbais,
com certa
autonomia.

(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.

Leitura,
compreensão e
identificação da
finalidade de
textos de
diferentes
gêneros do
campo da vida
cotidiana, com a
ajuda do
professor.

Leitura,
compreensão e
identificação da
finalidade de textos
de diferentes
gêneros do campo
da vida cotidiana,
com certa
autonomia,

Leitura,
compreensão e
identificação da
finalidade de textos
de diferentes
gêneros do campo
da vida cotidiana,
com autonomia.

Por meio deste descritor pode-se avaliar a
habilidade de estudante reconhecer, na leitura de
gêneros discursivos diferenciados, a finalidade do
texto: informar, convencer, advertir, instruir,
explicar, comentar, divertir, solicitar, recomendar
etc.
Esse descritor será evidenciado em todos os
gêneros discursivos, trabalhados em cada etapa.
Fundamental para o desenvolvimento da
proficiência oral, esta habilidade efetiva-se em
situações como: solicitar informações em espaços
públicos, seminários, mesas-redondas, rodas de
conversas etc. E envolve os gêneros discursivos
como: exposição oral, discussão argumentativa
e/ou debate, entrevista oral etc.
Convém considerar as características dos textos
selecionados para leitura e dos gêneros previstos.
Os cartuns, por exemplo, são textos humorísticos
que articulam linguagem verbal e gráfico-visual,
apresentando críticas ao comportamento humano
e aos valores, referindo-se a situações genéricas e
pessoas comuns.
São textos em que a compreensão depende da
articulação entre linguagem verbal e gráfico-visual.
Assim como para as anedotas, a inferenciação é
habilidade indispensável para a construção do
sentido em cartuns.
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Língua Inglesa - CICLO 1 - 1º e 2º anos

DESCRITOR/HABILIDADE
(PORT) D01. Reconhecer as diferentes formas de
grafar uma mesma letra ou palavra.

OBJETOS DE CONHECIMENTO

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

Alfabeto.
Números de 0 a 9.

Colors, shapes and sizes.
Números de 0 a 9.

Colors, shapes and sizes.
Números de 0 a 10.

Identificação de palavras:
colors, shapes and sizes,
etc. (usar flashcards,
atividades de colorir as
letras, repetir pronúncia.)

Identificação de palavras:
colors, shapes and sizes,
etc. Começar a cobrar a
escrita de palavras
conhecidas com atividades
de cobrir as letras e os
números. Greetings: Hi
/Hello / Bye

(MAT) D04. Identificar números naturais segundo
critérios de ordem.

(EF01LI07) Identificar características comuns em
grupos de palavras e elementos.

Focar somente na
(EF02LI05) Classificar grupos de palavras e
Identificação do alfabeto
elementos com base em características comuns.
em outro idioma: Língua
Inglesa (usar flashcards,
atividades de colorir as
letras, repetir pronúncia.)
Apresentar os números e
a pronúncia de 0 a 9.
(Usar flashcards, colorir os
números, repetir
pronúncia.)

Apresentação dos
números e a pronúncia de
0 a 9 – Começar cobrar a
escrita dos algarismos por
meio de atividades de
cobrir.

Apresentar os números e a
pronúncia de 0 a 10 –
Corrigir de cobrir e
relacionar usando imagens.

(PORT) D02. Identificar a unidade palavra em
frases.

ETAPA I

(EF01LI06) Responder a comandos específicos da
linguagem de sala de aula.
(EF02LI06) Criar padrões com diversos elementos
ou ações e predizer suas sequências.

Introdução da forma oral
dos comandos de sala de
aula. Exemplo: Open the
door/window/bag, etc.
Stand up / sit down
Permanece só a
oralidade.

(PORT) D21. Reconhecer o gênero discursivo.
(PORT) D22. Identificar a finalidade de textos de
diferentes gêneros.

ETAPA I

Textos
de
diferentes
(EF01LI05) Conhecer histórias infantis de gêneros: Fable, Mith, Fairy
diferentes povos e culturas, por meio da Língua Tale.
Inglesa.
(Ler para os estudantes e
falar dos tipos de história
(Leitura das obras em português)
que existem)
Objetivo é conhecer a
cultura,
as
histórias.
Leitura das obras em
português.

ETAPA II

ETAPA III

Introdução da forma oral
dos comandos de sala de
aula e identificar a escrita
do substantivo da frase
com o auxílio de imagens.
Exemplo: Open the
door/window/bag, etc.
Stand up / sit down

Introdução da forma oral
dos comandos de sala de
aula e identificar a escrita
do verbo e do substantivo
da frase. Exemplo: Open
the door/window/bag, etc.
Stand up / sit down

Atividades de relacionar:
substantivo com o objeto.

Atividades de relacionar:
substantive com o objeto /
verbo de ação.

ETAPA II

ETAPA III

Textos
de
diferentes
gêneros: Fable, Mith, Fairy
Tale.
(Ler
para
os
estudantes e instigar se
eles conhecem essa forma
de contar história e instigar
o conhecimento deles
sobre o tema e a finalidade
do texto lido.)
Objetivo é conhecer a
cultura,
as
histórias.
Leitura das obras em
português.

Textos
de
diferentes
gêneros: Fable, Mith, Fairy
Tale.
(Ler
para
os
estudantes
e
fazer
perguntas em português
sobre a finalidade do texto
lido.)
Objetivo é conhecer a
cultura, as histórias. Leitura
das obras em português.

Língua Inglesa - CICLO 2 - 3º ao 5º ano

DESCRITOR/HABILIDADE

(PORT) D09. Ler frases.

(EF03LI04) Escrever frases simples, utilizando um
modelo.
(EF03LI03) Identificar e entender algumas palavras
e frases familiares na escrita.
(EF04LI04) Escrever palavras e frases simples,
utilizando um modelo e vocabulário aprendido
previamente.

OBJETOS DE CONHECIMENTO

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

Numbers: 0 - 20. The
Alphabet. School Objects.
Indefinite Article (a, an)

Numbers: 0 - 30. The
Alphabet. School Objects.
Indefinite Article (a, an)
Definite Article (the)

Colors. Numbers: 0 - 100.
The Alphabet. School
Objects. Indefinite Article (a,
an)
Definite Article (the).
Spelling (soletrar)

Atividades que utilizam
substituição de termos,
com vocabulário
primário/simples, frases
curtas. Bastante repetição
do que se lê para fixar
pronúncia (speaking e
listening).
Estudo das cores
associado ao material
escolar.

Atividades que utilizam
substituição de termos,
com vocabulário
primário/simples, frases
curtas. Bastante repetição
do que se lê para fixar
pronúncia e escuta
(speaking e listening).
Estudo das cores
associado ao material
escolar.

Atividades que utilizam
substituição de termos, com
vocabulário
primário/simples, frases
curtas. Bastante repetição
do que se lê para fixar
pronúncia, escuta e escrita
(speaking listening and
writing).
Estudo das cores associado
ao material escolar.

(MAT) D04. Identificar números naturais segundo
critérios de ordem.
(MAT) D08. Executar adição ou subtração com
números naturais.

ETAPA I

(EF03LI08)
Experimentar
atividades
primordialmente lúdicas, com jogos e brincadeiras,
Números 0 a 30
a partir de ações como cantar, desenhar, adivinhar
e pintar, acompanhadas de práticas que explorem Peça que desenhem,
e desenvolvam habilidades como reconhecer, pintem, relacionem os
localizar e reproduzir (oralmente, visualmente, etc.). números por extenso com
suas respectivas imagens
(EF04LI06) Identificar palavras em inglês, por meio e ou algarismos. Faça
da visualização de imagens em jogos (bingo, jogo brincadeiras de adivinhar,
da velha, jogo da memória, entre outros).
mas lembre-se de explorar
o máximo possível a
língua alvo (Língua
Inglesa) para o estudante
se familiarizar cada vez
mais com a pronúncia e
assim compreender cada
vez mais. Atividades com
soma e subtração e
escrita dos números.

ETAPA II

ETAPA III

Números 0 a 60

Números 0 a 100

Peça que desenhem,
pintem, relacionem os
números por extenso com
suas respectivas imagens
e ou algarismos. Faça
brincadeiras de adivinhar,
mas lembre-se de explorar
o máximo possível a
língua alvo (Língua
Inglesa) para o estudante
se familiarizar cada vez
mais com a pronúncia e
assim compreender cada
vez mais. Atividades com
soma e subtração e
escrita dos números.

Horas (atividades com as
horas no formato digital)
Perguntar: What time is it?
Atividades com soma e
subtração e escrita dos
números. Peça que
desenhem, pintem,
relacionem os números por
extenso com suas
respectivas imagens e ou
algarismos. Faça
brincadeiras de adivinhar,
mas lembre-se de explorar
o máximo possível a língua
alvo (Língua Inglesa) para o
estudante se familiarizar
cada vez mais com a
pronúncia e assim
compreender cada vez
mais.

(PORT) D20. Distinguir um fato da opinião.

(EF04LI07) Expressar opiniões simples.
(EF04LI05) Experimentar brincadeiras em inglês,
repetindo espontaneamente algumas palavras
e/ou expressões típicas dessas vivências.

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

Brincadeiras que utilizam
expressões que indicam
opinião. Brincar de
adivinhar as cores de
algum objeto que o
professor escondeu para
utilizar a expressão “I think
it’s blue... big/small... Isso
depois de ter trabalhado o
vocabulário necessário.

Physical description.
Assim que o estudante se
apropriar de vocabulários
que falem de aparência
física e o professor pode
provocar que ele/ela
exponha sua opinião
sobre alguns personagens
conhecidos (levar revistas
e explorar fotos de
celebridades) utilizando a
expressão: I think that.... is
tall, short...
Frases curtas oral e
escrita expressando
opinião (alguns poucos
vocábulos). Enfatizar
pronúncia por meio de
repetições.

Physical and Personality
description. Assim que o
estudante se apropriar de
vocabulários que falem de
aparência física e
personalidade o professor
pode provocar que ele/ela
exponha sua opinião sobre
alguns personagens
conhecidos (levar revistas e
explorar fotos de
celebridades) utilizando a
expressão: I think that.... is
sad, happy, short...
Parts of the House.
Furniture. O estudante
pode ser estimulado a criar
frases que expressem sua
opinião como: Where is the
cat in the house? I think it is
on the bed. Pode-se
perguntar sobre objetos e
pessoas na casa e o
estudante deduzir onde
estão.
Frases curtas oral e escrita
expressando opinião
(ampliar vocábulos).
Enfatizar pronúncia por
meio de repetições.

(PORT) D18. 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.

(EF03LI05) Identificar
interrogativas.

e

empregar

formas

(PORT) D10. Localizar informação explícita.
(PORT) D23. Identificar a finalidade de textos de
diferentes gêneros.
(EF05LI08) Conhecer diferentes gêneros textuais
(autênticos ou não).
(Literatura de Língua Inglesa escrita em
português)

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

Uso do ponto final e o
ponto de interrogação.
Utilização de perguntas e
respostas (professor
pergunta e responde), em
seguida incentivar os
estudantes a
responderem. Ex. What’s
your name? What color is
...? What’s your favorite
color? Priorizar a
oralidade (escuta e fala).

Uso do ponto final e o
ponto de interrogação.
Atividades de substituição
de alguns termos
(oferecer opções fáceis).
Perguntas e respostas.
Perguntar sobre a posição
dos objetos. Where is the
pencil? Estudante olha a
imagem e responde. It's
under the chair. Assim ele
se familiariza com a
pergunta e com o artigo
definido The.

Uso do ponto final e o ponto
de interrogação.
Atividades de substituição
de alguns termos e de
relacionar palavras/ações
com imagens. Perguntas e
respostas. Perguntar sobre
a posição dos objetos.
Where is the pencil?
Estudante olha a imagem e
responde. It's under the
chair. Assim ele se
familiariza com a pergunta
e com o artigo definido The.
Incentivo à oralidade e
aprimoramento do processo
de escrita.

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

Textos de diferentes
gêneros: Fable, Mith,
Fairy Tale. (Ler para os
estudantes e falar sobre
as formas de contar
história e a finalidade de
cada gênero textual.)

Textos de diferentes
gêneros: Fable, Mith,
Fairy Tale. Leitura para os
estudantes. (Instigar se a
história contada possui
alguma finalidade,
objetivo. (Perguntar se é
um conto de fada, uma
fábula, etc e se eles
perceberam se o texto lido
possui algum
objetivo/finalidade.)

Textos de diferentes
gêneros: Fable, Mith, Fairy
Tale. Leitura de textos
(Literatura de língua inglesa
em português) para
despertar o interesse.
(Fazer perguntas referente
à finalidade dos textos e
encontrar informações
explícitas.) Estudo de
vocabulário relacionado ao
texto.

MATEMÁTICA E
SUAS
TECNOLOGIAS

Matemática - Ciclo 1 - 1º e 2º Ano
D01- Reconhecer características do sistema de numeração decimal.
(PORT) D01- Reconhecer as diferentes formas de grafar uma mesma letra ou palavra.
(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.
(EF01MA02) Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como o pareamento e outros agrupamentos.
(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.
PORT D01 - Reconhecer as diferentes formas de grafar uma mesma letra ou palavra.
Obs: Professor nas habilidades (EF01MA01) e (EF01MA02) não limitamos a contagem numérica, para ficar aberto a realidade da sua turma.
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
- Introdução da História dos Matemática que trata de como o -Conhecendo os números.
- -Reconhecimento de números no contexto
homem percebeu a necessidade da contagem, desde a pré- Contagem de rotina.
diário: indicação de quantidades, indicação
história. a necessidade de registrar quantidades deu origem a -Contagem ascendente e descendente.
de ordem ou indicação de código para a
numeração escrita, e algumas civilizações antigas já tinham seus -Reconhecimento de números no contexto organização de informações.
sistemas numéricos como os egípcios, babilônios e romanos.
diário:
indicação
de
quantidades, Quantificação de elementos de uma
-Conhecendo os números.
indicação de ordem ou indicação de coleção: estimativas, contagem um a um,
-Contagem de rotina.
código
para
a
organização
de pareamento ou outros agrupamentos e
-Contagem ascendente e descendente.
informações.
comparação.
-Reconhecimento de números no contexto diário: indicação de
quantidades, indicação de ordem ou indicação de código para a
organização de informações.
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

Importante lembrar:
• A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes
• Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem
• Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra.
-Para o ponto de partida, leve imagens que ilustrem um ambiente do cotidiano do estudante e que ao mesmo tempo ele perceba a presença de números.
pergunte aos estudantes por que é importante estudar matemática e a sua utilização em residências, roupas, calçados, a idade das pessoas, entre outros.
- Apresentar a sequência numérica através de painel, lista de chamada.
Brincadeira: contagem salteada. (contagem ascendente ou descendente).
- Criar situações em que os estudantes tenham que observar a função
para qual os números estão sendo usados: CEP, placa de automóvel, documentos etc..
- Ler o alfabeto e fazer a contagem de vogais e consoantes.

Matemática - Ciclo 1 - 1º e 2º Ano
D04- Identificar números naturais segundo critérios de ordem.
(EF01MA05) Comparar números naturais de até duas ordens em situações cotidianas, com e sem suporte da reta numérica.
(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).
D04 Português - Identificar rimas.
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
Leitura, escrita e comparação de números naturais de até duas Leitura, escrita e comparação de números Leitura, escrita e comparação de números
ordens com ou sem suporte da reta numérica.
de até três ordens pela compreensão de de até três ordens pela compreensão de
características do sistema de numeração características do sistema de numeração
decimal. (valor posicional e papel do zero) decimal .(valor posicional e papel do zero)
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

Importante lembrar:

• A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes
• Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem
• Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra.
- Explorar de forma lúdica (vídeo, cartazes, jogos pedagógicos) a escrita dos algarismos e as mudanças no decorrer da história.
- Utilizar tira de papel pardo ou cartão colorido marcada com a numeração até 99 (noventa e nove) para trabalhar a contagem e alternância dos números com
os estudantes.
- Propor que a turma (individualmente ou em grupos) observe como é a organização de um calendário e quais informações estão contidas nesse gênero
textual. Em seguida o professor socializa as informações que cada equipe percebeu ao observar o calendário, enfatizando a ordem em que os números
aparecem.

Matemática - Ciclo 1 - 1º e 2º Ano
D05- Identificar composições ou decomposições 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.
(EF02MA04) Compor e decompor números naturais de até três ordens, com suporte de material manipulável, por meio de diferentes adições.
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
Composição e decomposição de Composição
e Composição e decomposição de números naturais. (até 1000)
números naturais.
decomposição de números
naturais. (até 1000)
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS
•
•
•

Importante lembrar:
A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes
Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem
Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra.

-Representar decomposições diferentes que representam a mesma quantidade e trabalho com material dourado entre outros.
-Propor situações-problema que contemplem a composição e decomposição de números até 1000.

Matemática - Ciclo 1 - 1º e 2º Ano
D06 - Comparar ou ordenar quantidades pela contagem.
(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”.
(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.
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
Quantificação de elementos de
Leitura,
escrita, Leitura e escrita, comparação e ordenação de números de até três ordens pela
uma
coleção:
estimativas, comparação e ordenação compreensão de características do sistema de numeração decimal (valor posicional e papel
contagem um a um, pareamento de
números
de
até do zero).
ou outros agrupamentos e
três
ordens
pela
comparação.
compreensão
de
características do sistema
de numeração decimal
(valor posicional e papel
do zero).
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Importante lembrar:

• A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes
• Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem
• Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra.
- Utilizar material emborrachado e por meio desse material, incentivar a formação de conjuntos de um a um e dois em dois, para que o estudante possa
desenvolver a habilidade de contar, identificar, estimar e comparar quantidade de objetos nos grupos. - Sugere-se também utilizar as próprias crianças,
dividindo-as em pequenos grupos, em filas, realizar jogos com dados, para que contem quantas bolinhas existem na face do dado voltada para cima,
reconheçam os numerais, escrevam no quadro e se agrupem.

Matemática - Ciclo 1 - 1º e 2º Ano
D08- Executar adição ou subtração com números naturais.
(EF01MA06) Construir fatos básicos da adição e utilizá-los em procedimentos de cálculo para resolver problemas.
(EF02MA05) Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental ou escrito.
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
Construção de fatos básicos da Construção
de
fatos Construção de fatos básicos da adição ou subtração de números de até três ordens.
adição ou subtração de números básicos da adição ou
de até duas ordens.
subtração de números de
até três ordens.
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Importante lembrar:
• A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes
• Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem
• Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra.
- Utilizar material dourado, ábaco, tampinhas, palitos, para identificar os números e realizar adições e subtrações.
-Apresentar situações-problema de adição e subtração para os estudantes calcularem mentalmente ou por escrito.

Matemática - Ciclo 1 - 1º e 2º Ano
D10- Utilizar números naturais, envolvendo diferentes significados da adição ou da subtração, na resolução de problemas.
PORT D15 - Inferir o sentido de palavra ou expressão a partir do contexto.
(EF01MA08) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até dois algarismos, com os significa dos de juntar,
acrescentar, separar e retirar, com o suporte de imagens e/ou material manipulável, utilizando estratégias e formas de registro pessoais.
(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.
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
Problemas envolvendo diferentes Problemas
envolvendo Problemas envolvendo diferentes significados da adição e da subtração (juntar,
significados da adição e da diferentes significados da acrescentar, separar, retirar).
subtração (juntar, acrescentar, adição e da subtração
separar, retirar) de números de (juntar,
acrescentar,
até duas ordens..
separar,
retirar)
de
números de até três
ordens.
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS
•
•
•

Importante lembrar:
A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes
Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem
Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra.

-Promover atividades em que o estudante compreenda a ideia de juntar, acrescentar, separar e retirar, utilizando material concreto(cubinhos do material
dourado, tampas de garrafa e os próprios dedos).
-Propor situações do dia a dia onde apresentam oportunidades para a resolução e formulação de problemas, incentivando diferentes processos de
resolução, bem como análise coletivamente e discussão a respeito das soluções encontradas.
- Propor situações problema contextualizadas, utilizando material dourado, palitos, canudinhos, tampinhas e outros objetos disponíveis na unidade escolar.

Matemática - Ciclo 1 - 1º e 2º Ano
D21- Identificar representações de figuras tridimensionais.
PORT D10 - Localizar informação explícita.
(EF01MA13) Relacionar figuras geométricas espaciais (cones, cilindros, esferas e blocos retangulares) a objetos familiares do mundo físico.
(EF02MA14) Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera), relacionando-as com
objetos do mundo físico.
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
Figuras geométricas espaciais: Figuras
geométricas Figuras geométricas espaciais: reconhecimento e relações com objetos familiares do
reconhecimento e relações com espaciais: relacionar com mundo físico (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera)
objetos familiares do mundo físico objetos
familiares
do
utilizando material concreto.
mundo físico (cubo, bloco
retangular, pirâmide, cone,
cilindro e esfera)
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Importante lembrar:

• A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes
• Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem
• Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra.
- Apresentar de forma concreta as formas geométricas e pedir para os estudantes identificarem as diferentes formas.
- Explorar embalagens para identificar as figuras geométricas espaciais.
- Construir figuras espaciais com massa de modelar e varetas.
- Representar as figuras espaciais através de desenhos como exemplo: chapéu do palhaço, bola, cones para sinalização do trânsito, dado, etc..
- Explorar verbalmente as características como: lados, faces e vértices.
- Pesquisar em casa os objetos que têm formatos das figuras espaciais.

Matemática - Ciclo 1 - 1º e 2º Ano
D23- Identificar representações de figuras bidimensionais.
(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.
(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
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
Figuras
geométricas
planas: Figuras
geométricas Figuras geométricas planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo): reconhecimento e
Identificar e nomear o formato planas:
reconhecer, características.
das faces de figuras geométricas comparar
e
nomear
espaciais
formato das faces de
figuras
geométricas
espaciais.
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Importante lembrar:
• A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes
• Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem
• Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra.
- Utilizar e comparar as diferenças e semelhanças do material de sucata com formato de retângulo, quadrado, triângulo e círculos de diferentes posições e
tamanhos.
- Utilizar o semáforo5 em sala de aula e pedir para os estudantes identificarem e nomearem as figuras geométricas.
- Utilizar os objetos da sala de aula como quadro negro, as carteiras, as mesas cartazes, lápis de escrever, borracha, apontador, cesto de lixo.
- Pedir para os estudantes que façam a leitura das figuras planas na forma de desenhos como: trenzinho, mesa, animais, bola, bambolê, flor, palhaço,
cadeira, bicicleta, castelo, pizza, porta, janela, caixa para presente, avião, barco etc..
- Trabalhar as figuras planas através de
mosaicos, quebra-cabeças e jogos pedagógicos como: Tagran, quebra cabeça e dominó.

Matemática - Ciclo 1 - 1º e 2º Ano
D26- Identificar a localização ou a movimentação de pessoas ou objetos em uma representação plana do espaço.
PORT D09 – Ler frases
(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.
(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 (para frente, para trás, para direita e para esquerda).
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
Lateralidade: direita, esquerda.
Localização e
Localização e movimentação de pessoas e objetos no espaço, segundo pontos de
Localização de objetos e de
movimentação de pessoas referência, e indicação de mudanças de direção e sentido.
pessoas no espaço, utilizando
e objetos no espaço,
diversos pontos de referência e
segundo pontos de
vocabulário apropriado.
referência, e indicação de
mudanças de direção e
sentido.
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Importante lembrar:
• A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes
• Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem
• Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra.
- Promover atividades lúdicas como caça ao tesouro, com o objetivo de o estudante ter a noção da localização.
- Observar pequenas plantas do espaço escolar ou da sua casa para trabalhar a lateralidade (direita, esquerda, ponto de referência: ao lado, em frente,
atrás, primeiro e último).
- Proporcionar atividades que contemplem a localização (pátio da escola, sala de aula, caminho percorrido até a unidade escolar).
- Trabalhar uma atividade que possua duas etapas, a primeira em texto e a segunda com um quadro ou mapa de localização

Matemática - Ciclo 1 - 1º e 2º Ano
D30 - Identificar instrumentos utilizados para medir determinadas grandezas (massa, comprimento, capacidade, tempo e temperatura).
D31- Executar a medição de grandezas por meio de medidas convencionais ou não.
PORT D09 – Ler frases
PORT D13 – Reconhecer o assunto de um texto lido.
(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
(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.
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
Identificar os instrumentos
Medidas de comprimento,
Medidas de comprimento, massa e capacidade: Estimar, medir e comparar unidades de
utilizados para medir as
massa e capacidade:
medida convencionais ou não.
grandezas de comprimento,
Estimar, medir e comparar
massa e capacidade como
unidades de medida
balança, fita métrica e
convencionais ou não.
recipientes graduados
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Importante lembrar:

• A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes
• Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem
• Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra.
- Trabalhar com a balança e a fita métrica para medir e pesar os estudantes fazendo comparações. - Utilizar a capacidade de medidas não padronizadas
como: copos, colheres, xícaras.
- Pedir para o aluno conversar com a mãe, ou responsável, pedindo para explicar como ela obedece as medidas de massa e capacidade na hora de fazer
um bolo, pão, torta, etc.
- Propor atividades utilizando o grama e o quilograma como unidade de medida de massa.
- Medir objetos com diferentes unidades de medidas de comprimento (régua, fita métrica).
- Construir dobraduras para observação de figuras
geométricas.

Matemática - Ciclo 1 - 1º e 2º Ano
D32- Corresponder cédulas e/ou moedas do Sistema Monetário Brasileiro.
(EF01MA19) Reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações simples do
cotidiano do estudante.
(EF02MA20) Estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver situações cotidianas.
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
Sistema monetário brasileiro:
Sistema monetário
Sistema monetário brasileiro: reconhecer, e relacionar de cédulas e moedas e
reconhecimento de cédulas e
brasileiro: reconhecer e
equivalência de valores.
moedas.
relacionar cédulas e
moedas.
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Importante lembrar:

• A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes
• Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem
• Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra.
- Pesquisar no supermercado ou armazém com os estudantes sobre os produtos e respectivos valores.
- Montar um mercadinho para enfatizar o consumo consciente.
- Utilizar os folhetos promocionais de supermercados, farmácias e
lojas de eletrodomésticos para trabalhar a educação financeira com os estudantes.
- Propor atividades cotidianas como: quanto custa o valor da entrada do cinema? de uma mochila?, quantas cédulas e moedas são necessárias para
adquirir um brinquedo?
- Levar cédulas em papel para simular atividades contextualizadas de pagamento, troco, etc.

Matemática - Ciclo 1 - 1º e 2º Ano
D34 - Corresponder o horário de início e de término com o intervalo de duração de um evento ou acontecimento.
PORT D10 – Localizar informação explícita.
PORT D13 – Reconhecer o assunto de um texto lido.
(EF01MA16) Relatar em linguagem verbal ou não verbal sequência de acontecimentos relativos a um dia, utilizando, quando possível, os horários dos
eventos.
(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.
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
Medidas de tempo: leitura de
Medidas de tempo:
Medidas de tempo: intervalo de tempo, uso do calendário, leitura de horas em relógios
horário inicial e final de um
intervalo de tempo, uso do digitais e ordenação de datas.
evento, intervalo de tempo.
calendário, leitura de horas
em relógios digitais e
ordenação de datas.
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Importante lembrar:
• A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes
• Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem
• Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra.
- Utilizar o relógio digital ou analógico para cronometrar o horário de início e término de entrada e saída dos estudantes, do recreio, etc.
- Usar atividades de medidas de intervalo de um evento em um calendário.

Matemática - Ciclo 1 - 1º e 2º Ano
D41- Identificar informações a partir de dados dispostos em tabelas.
D42- Identificar dados apresentados por meio de gráficos.
PORTD 10 - Localizar informação explícita.
PORT D13 - Reconhecer o assunto de um texto lido.
(EF01MA21) Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples.
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
Ler e identificar informações em
Ler e identificar
Ler e identificar informações em tabelas e gráficos de colunas simples (com ou sem
tabelas e gráficos de colunas
informações em tabelas e
suporte do professor).
simples (com suporte do
gráficos de colunas
professor).
simples (com ou sem
suporte do professor).
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Importante lembrar:
• A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes
• Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem
• Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra.
- Realizar pesquisas sobre a preferência dos estudantes (frutas, brincadeiras, merenda escolar, música infantil, animal de estimação) e construir os
tabelas e gráficos a partir dos resultados coletados.
- Trabalhar com o livro: “Fugindo das garras do gato”.

Matemática - Ciclo 2 - 3º ao 5º Ano
D01 - Reconhecer características do sistema de numeração decimal.
PORT D09 – Ler frases
PORT D15 - Inferir o sentido de palavra ou expressão a partir do contexto.
(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.
(EF04MA01)
Ler,
escrever
e
ordenar
números
naturais
até
a
ordem
de
dezenas
de
milhar.
(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar com compreensão das principais características do sistema
de numeração decimal.
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
Leitura, escrita, comparação e
Leitura, escrita,
Leitura, escrita, comparação e
ordenação de números naturais
comparação e
ordenação de números naturais de cinco ordens
de três ordens.
ordenação de números
naturais de quatro ordens
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Importante lembrar:
• A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes
• Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem
• Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra.
- Primeiramente, você precisará saber até qual intervalo seus estudantes sabem recitar os números. Se for até 50 (cinquenta), é preciso que você
trabalhe com cartelas numéricas até 70 (setenta). Se contarem até 70 (setenta), trabalhe com cartelas até 100 (cem) e assim por diante. Por que trabalhar
com cartelas numéricas? Apresentamos algumas idéias que as crianças têm a respeito da numeração escrita e falamos que a qualidade das experiências
vividas pelos estudantes garante a aprendizagem. Não é possível que construam o conhecimento a respeito das regularidades na escrita dos números,
utilizando os intervalos isoladamente. Com o conhecimento dos algarismos de 0 a 9 (nove) e dos números rasos, como 10, 20 e 30, os estudantes serão
capazes de ler e escrever números nesses intervalos. Um exemplo: Como escrever o número sessenta e três? Se sei escrever 60 (sessenta) e também o
3 (três), escrevo o 63 (sessenta e três) ou pelo menos terei um desafio que serei capaz de resolver com a mediação do professor.

Matemática - Ciclo 2 - 3º ao 5º Ano
D02 - Corresponder números naturais a pontos da reta numérica.
PORT D10 - Localizar informação explícita.
PORT D11 - Reconhecer os elementos que compõem uma narrativa e o conflito gerador.
PORT D12 - Inferir informações em textos e/ou inferir informações implícitas em um texto.
PORT D15 - Inferir o sentido de palavra ou expressão a partir do contexto.
(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.
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
Identificar números na reta
Identificar números na reta Identificar números na reta numérica de até 4 ordens.
numérica de até 3 ordens.
numérica de até 4 ordens.
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Importante lembrar:

• A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes
• Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem
• Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra.
- Introduza o assunto mostrando para o aluno, que no dia a dia temos várias situações onde utilizamos retas e objetos graduados como a régua,
termômetros, objetos usados para medir capacidade, fita métrica ou trena..
-Desenhe a reta numerada no quadro, faça um cartaz ou projete-a em uma tela, discuta com os estudantes
sobre a localização dos objetos associados aos números.
- Disponibilize retas numéricas para a localização de números que estão faltando.
- Relacionar um número a um ponto na reta numérica representada por letras maiúsculas do nosso alfabeto.

Matemática - Ciclo 2 - 3º ao 5º Ano
D03-Corresponder números naturais à sua escrita por extenso.
PORT D09 - Ler frases.
PORT D10 - Localizar informação explícita.
PORT D14 - Inferir o tema de um texto.
PORT D15 - Inferir o sentido de palavra ou expressão a partir do contexto.
(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.
(EF04MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de milhar.
(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar com compreensão das principais características do sistema
de numeração decimal.
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
Leitura e escrita de números
Leitura e escrita de
Leitura e escrita de números naturais de cinco ordens.
naturais de três ordens.
números naturais de
quatro ordens.
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Importante lembrar:

• A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes
• Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem
• Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra.
- Promover atividade que relacione os números com a sua escrita contribuindo para o desenvolvimento da leitura e escrita dos números até a ordem das
unidades de milhar.
- Trabalhar com as crianças a representação e ordenação de números naturais de até quatro ordens.
- Seguindo a progressão de uma etapa para outra, trabalhar agora a representação com algarismos e por extenso números naturais de até cinco ordens.
- Usar agora atividades em que a criança compare números naturais e identifique padrões em sequencias numéricas.

Matemática - Ciclo 2 - 3º ao 5º Ano
D04 - Identificar números naturais segundo critérios de ordem.
(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.
(EF04MA01) Ler,
escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de milhar.
(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar com compreensão das principais características do sistema
de numeração decimal.
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
Leitura, escrita, comparação e
Leitura, escrita,
Leitura, escrita, comparação e
ordenação de números naturais
comparação e
ordenação de números naturais de cinco ordens.
de três ordens.
ordenação de números
naturais de quatro ordens.
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Importante lembrar:

• A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes
• Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem
• Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra.
- Trabalhar com o jogo Catraca Viva:
- Para formar a catraca viva, serão necessários, inicialmente quatro estudantes, que ficarão na frente da sala e de frente para seus colegas.
- O primeiro estudante, da direita, representará as unidades; o segundo representará as dezenas; o terceiro representará as centenas; o quarto
representará as unidades de milhar.
- Outro estudante lerá no marcador (dedo dos colegas) a quantidade de pessoas que - fazendo de conta - estará passando pela catraca.
- O professor perguntará aos outros estudantes a quantidade de pessoas que está passando pela catraca. Esse número deverá ser menor ou igual a 9.
- Depois que cinco ou seis estudantes ditarem o número de pessoas que passaram pela catraca durante certo intervalo de tempo, o professor perguntará
a outro estudante qual número está registrado na catraca.
2 - Professor você também pode usar:
- ábaco; material dourado, números em tabelas, quadro valor de lugar.

Matemática - Ciclo 2 - 3º ao 5º Ano
D05 - Identificar composições e decomposições de números naturais.
PORT D09 - Ler frases.
PORT D12 - Inferir informações em textos e/ou inferir informações implícitas em um texto.
(EF03MA02) Identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e a decomposição de número natural de até quatro
ordens
(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.
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
Composição e decomposição de Composição e
Composição e decomposição de números naturais até cinco ordens.
números naturais até tres
decomposição de números
ordens.
naturais até quatro ordens.
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Importante lembrar:
• A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes
• Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem
• Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra.
- Elaborar situações problemas, contextualidades, para o aluno identificar informações em um texto.
Fazer atividades desafiadoras para os estudantes: comparar quantidades, produzir as escritas numéricas e operar com o sistema.
- Fazer uso de calculadora, ábaco e fichas sobrepostas para representar quantidades, com decomposições diferentes.
- Realizar jogos pedagógicos: bingo, dominó para aprimorar o conhecimento do sistema de numeração.

Matemática - Ciclo 2 - 3º ao 5º Ano
D07- Identificar uma sequência crescente ou decrescente, dentre uma coleção de sequências de números naturais (de até seis ordens).
PORT D09 - Ler frases.
PORT D12 - Inferir informações em textos e/ou inferir informações implícitas em um texto.
(EF05MA01) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar com compreensão das principais características do sistema
de numeração decimal.
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
Sistema de numeração decimal:
Sistema de numeração
Sistema de numeração decimal: leitura, escrita, comparação
leitura, escrita, comparação
decimal: leitura, escrita,
e ordenação de números naturais de até seis ordens.
e ordenação de números
comparação e ordenação
naturais de até quatro ordens.
de números naturais de
até cinco ordens.
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS
Importante lembrar:
• A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes
• Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem
• Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra.
- Apresente aos estudantes situações em que os estudantes percebam sequências numéricas em ordem crescente ou decrescente (numeração de casas
em uma turma, a idade das crianças).
- Propor atividades em que a criança tenha que compor e decompor números de até seis algarismos, reconhecendo seu valor posicional.
- Trabalhar atividades em a criança tenha que reconhecer o valor posicional dos algarismos, sendo capaz de ler e escrever números menores que 1 000
000, para assim solucionar situações problemas.
- Professor pesquise sobre o “Jogo das Cartas” que consiste em descobrir um número oculto, através de dicas. Nesse jogo vamos utilizar as regras do
sistema de numeração decimal para leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais menores que um milhão.

Matemática - Ciclo 2 - 3º ao 5º Ano
D08 - Executar adição ou subtração com números naturais.
(EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para o cálculo mental ou escrito.
(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.
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
Construção de fatos
Propriedades das
Propriedades das operações para o desenvolvimento de diferentes estratégias de
fundamentais da adição e
operações para o
cálculo com números naturais, com cálculo mental, escrito e estimativa até seis ordens...
subtração com o cálculo escrito
desenvolvimento de
com números de até quatro
diferentes estratégias de
ordens.
cálculo com números
naturais com cálculo
escrito e estimativa de até
cinco ordens..
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS
•
•
•

Importante lembrar:
A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes
Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem
Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra.

- Utilizar material dourado e jogo da memória para operações de adição e subtração.
- Simular um mercadinho dentro da sala de aula, usando as cédulas de papel para trabalhar cálculo mental e cálculo.
- Trabalhar jogos matemáticos para estimular o cálculo.
- Trabalhar com o bingo da tabuada, dominós, gincana da matemática, pescaria das operações, jogos no computador e outros.
- Desenvolver cálculos através do ábaco e outros materiais concretos.
- Usar a atividade da Torre de Hanoi.

Matemática - Ciclo 2 - 3º ao 5º Ano
D09 - Executar multiplicação ou divisão com números naturais.
(EF03MA03) Construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para o cálculo mental ou escrito.
(EF04MA06) Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação (adição de parcelas iguais, organização retangular e
proporcionalidade), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
(EF04MA07) Resolver e elaborar problemas de divisão cujo divisor tenha no máximo dois algarismos, envolvendo os significados de repartição equitativa e
de medida, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
(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.
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
Construção de fatos
Propriedades das
Propriedades das operações para o desenvolvimento de diferentes estratégias de cálculo
fundamentais multiplicação e
operações para o
com números naturais de até 4 ordens.
divisão de até 2 ordens.
desenvolvimento de
diferentes estratégias de
cálculo com números
naturais de até 3 ordens.
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Importante lembrar:
•
•
•

A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes
Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem
Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra.

- Utilizar a atividade Construindo a Tabuada com o objetivo de facilitar a compreensão do aluno, que a multiplicação é a soma de uma mesma parcela
varias vezes. Para ter acesso a essa atividade, entre em contato no e-mail alebarrosto@gmail.com ou com a gerencia de currículo e avaliação.
- Utilizar material dourado e jogo da memória para operações de multiplicação.
- Utilizar o principio multiplicativo a partir de desenhos, para calcular os resultados possíveis, utilizando a multiplicação. Ex.: duas blusas, para três shorts.
- Calcular em tabelas de dupla entrada.
- Propor situações problema que envolvam as (4 quatro) operações, como jogos, mercadinho e outras. - Trabalhar com o bingo da tabuada, dominós,
gincana da matemática, pescaria das operações, jogos no computador e outros.

Matemática - Ciclo 2 - 3º ao 5º Ano
D10 - Utilizar números naturais, envolvendo diferentes significados da adição ou da subtração, na resolução de problemas.
PORT D11 - Reconhecer os elementos que compõem uma narrativa e o conflito gerador.
PORT D13 - Reconhecer o assunto de um texto lido.
(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
aproxima
do,
incluindo
cálculo
mental.
(EF04MA03) Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo mental e
algoritmos, além de fazer estimativas do resultado.
(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.
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
Resolver Problemas envolvendo Resolver Problemas
Resolver Problemas: adição e subtração de números naturais com o cálculo por
significados da adição e da
envolvendo significados
estimativa, cálculo mental e algoritmos.
subtração: juntar, acrescentar,
da adição e da subtração:
separar, retirar, comparar e
juntar, acrescentar,
completar quantidades.
separar, retirar, comparar
e completar quantidades.
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS
•
•
•

Importante lembrar:
A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes
Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem
Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra.

- Utilizar painel decorado como colmeias para criar situações envolvendo a adição e subtração de números naturais.
- Levar jogos como: boliche, trilhas e dominós.
- Propor situações problema contextualizados envolvendo adição e subtração.
- Pedir para que os estudantes elaborem problemas
de adição e subtração, como por exemplo: Mariana tem 300 (trezentas) bolinhas e Joãozinho tem 250 (duzentas e cinquenta) bolinhas a mais que ela.
Quantas bolinhas Joãozinho tem?

Matemática - Ciclo 2 - 3º ao 5º Ano
D11- Utilizar números naturais, envolvendo diferentes significados da multiplicação ou da divisão, na resolução de problemas.
D14 Português - Inferir o tema de um texto.
(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.
(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.
(EF04MA06) Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação (adição de parcelas iguais, organização retangular e
proporcionalidade), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
(EF04MA07) Resolver e elaborar problemas de divisão cujo divisor tenha no máximo dois algarismos, envolvendo os significados de repartição equitativa e
de medida, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
(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.
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
Problemas envolvendo diferentes significados da
Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação Resolver Problemas: multiplicação e
multiplicação e da divisão: adição de parcelas
e da divisão: adição de parcelas iguais, configuração divisão de números naturais .
iguais, configuração retangular, repartição em
retangular, proporcionalidade, repartição equitativa e medida,
partes iguais e medida.
reconhecendo
cada
termo
da
multiplicação.
Problemas envolvendo diferentes significados da
Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação
divisão: adição de parcelas iguais, configuração
e da divisão: adição de parcelas iguais, configuração
retangular, repartição em partes iguais e medida.
retangular, proporcionalidade, repartição equitativa e medida
reconhecendo cada termo da divisão.
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Importante lembrar:

• A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes
• Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem
• Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra.
- Elaborar e resolver problemas de multiplicação coletivamente na forma escrita mediada pela ação do professor. - Utilizar a tabuada de Pitágoras e quadros
numéricos para registar os fatos fundamentais da multiplicação. - Realizar o Jogo do quarteto (Nesse jogo podem participar cinco pessoas. Cada uma
recebe quatro cartas, cada carta com uma operação diferente. Para formar um quarteto, é preciso que o resultado das operações das quatro cartas seja o
mesmo. - Representar as resoluções dos problemas usando diferentes recursos como: papel quadriculado, desenhos, materiais diversos, registros
numéricos.

Matemática - Ciclo 2 - 3º ao 5º Ano
D21 - Identificar representações de figuras tridimensionais.
PORT D09 - Ler frases.
(EF03MA13) Associar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera) a objetos do mundo físico e nomear essas
figuras.
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
Figuras geométricas espaciais: Figuras
geométricas Figuras geométricas espaciais: reconhecimento e relações com objetos familiares do
reconhecimento e relações com espaciais: reconhecimento mundo físico (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera)
objetos familiares do mundo físico e relações com objetos
(cubo, bloco retangular, pirâmide, familiares do mundo físico
cone, cilindro e esfera)
(cubo, bloco retangular,
pirâmide, cone, cilindro e
esfera)
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Importante lembrar:
•
•
•

A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes
Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem
Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra.

- Pedir para os estudantes construir objetos geométricos em malhas.
- Associar as figuras geométricas espaciais com objetos de uso pessoal como: caixa de sapato, bola, dado, chapéu do palhaço, caixa de fósforos, lápis de
escrever, borracha, carteira, mesa, janela da sala, vasilha de achocolatado, caixa de sabão em pó, televisão, caixa de leite e de suco etc..
- Representar sólidos geométricos, identificando os nomes.

Matemática - Ciclo 2 - 3º ao 5º Ano
D22- Corresponder figuras tridimensionais às suas planificações.
PORT D09 - Ler frases.
PORT D10 - Localizar informação explícita.
PORT D11 - Reconhecer os elementos que compõem uma narrativa e o conflito gerador.
PORT D12 - Inferir informações em textos e/ou inferir informações implícitas em um texto.
(EF03MA14) Descrever características de algumas figuras geométricas espaciais (prismas retos, pirâmides, cilindros, cones), relacionando-as com suas
planificações.
(EF04MA17) Associar prismas e pirâmides a suas planificações e analisar, nomear e comparar seus atributos, estabelecendo relações entre as
representações
planas
e
espaciais.
(EF05MA16) Associar figuras espaciais a suas planificações (prismas, pirâmides, cilindros e cones) e analisar, nomear e comparar seus atributos.
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
Figuras geométricas espaciais (cubo,
Figuras geométricas espaciais (prismas,
Figuras geométricas espaciais: reconhecimento, representações,
bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro pirâmides, cone, cilindro e esfera)
planificações e características.
e esfera): reconhecimento, análise de
reconhecimento, representações,
características e planificações.
planificações e características.
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS
Importante lembrar:
• A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes
• Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem
• Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra.
- Relembre com a turma os objetos do cotidiano que se relacionam com os sólidos geométricos.
- Peça exemplos e solicite com antecedência que a turma traga para a aula embalagens vazias para que relacionem os sólidos geométricos com as
embalagens.
- Procure sempre fazer relações entre as faces das embalagens com as figuras planas.
- Explorar verbalmente as características como: lados, faces e vértices.
- Pesquisar em casa os objetos que têm formatos das figuras
espaciais.
- Identificar elementos da geometria e das artes visuais em objetos e suas representações geométricas.

Matemática - Ciclo 2 - 3º ao 5º Ano
D23-Identificar representações de figuras bidimensionais.
PORT D09 - Ler frases.
PORT D10 - Localizar informação explícita.
PORT D11 - Reconhecer os elementos que compõem uma narrativa e o conflito gerador.
PORT D12 - Inferir informações em textos e/ou inferir informações implícitas em um texto.
(EF03MA15) Classificar e comparar figuras planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo) em relação a seus lados (quantidade, posições
relativas
e
comprimento)
e
vértices.
(EF05MA17) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e desenhá-los, utilizando material de desenho ou
tecnologias digitais.
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
Figuras geométricas planas
Figuras geométricas
Figuras geométricas planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo),
(triângulo, quadrado, retângulo,
planas (triângulo,
reconhecimento e análise de características.
trapézio e paralelogramo),
quadrado, retângulo,
reconhecimento e análise de
trapézio e paralelogramo),
características.
reconhecimento e análise
de características.
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Importante lembrar:
•
•
•

A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes
Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem
Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra.

- Professor inicie com atividades em que a criança tenha que Identificar, classificar e representar as formas planas, comparando semelhanças e diferenças
entre os quadriláteros, triângulos e círculo.
- Trabalhar quebra-cabeça usando o Tangram (formando os bichinhos como gato, cachorro, aves, etc.) e mosaicos.
- Explorar situações problema em que os estudantes devem separar formas geométricas, distinguindo os triângulos e quadriláteros.

Matemática - Ciclo 2 - 3º ao 5º Ano
D26 - Identificar a localização ou a movimentação de pessoas ou objetos em uma representação plana do espaço.
PORT D09 - Ler frases.
PORT D10 - Localizar informação explícita.
PORT D11 - Reconhecer os elementos que compõem uma narrativa e o conflito gerador.
PORT D12 - Inferir informações em textos e/ou inferir informações implícitas em um texto.
(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.
(EF04MA16) Descrever deslocamentos e localização de pessoas e de objetos no espaço, por meio de malhas quadriculadas e representações como
desenhos, mapas, planta baixa e croquis, empregando termos como direita e esquerda, mudanças de direção e sentido, intersecção, transversais, paralelas e
perpendiculares.
(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.
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
Localização e movimentação:
Localização e movimentação: pontos de
Localização e movimentação: pontos de referência, direção e
representação de objetos e pontos de
referência, direção e sentido.
sentido.
referência.
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS
•
•
•

Importante lembrar:
A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes
Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem
Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra.

- Pedir aos estudantes que escondam objetos na sala de aula ou em um espaço delimitado da escola.
- Orientar na produção de mapas que descrevam a localização dos objetos. Os estudantes devem trocar entre si os mapas desenhados para que os grupos
localizem os objetos escondidos uns dos outros.
- Fazer perguntas do tipo: onde fica sua carteira na sala de aula? Quem senta na frente de Laura? Quem senta entre Bárbara e Júlia? Quem senta atrás de
Laura? Em duplas, as crianças devem responder às questões oralmente. Após a verbalização as crianças registram em desenhos.

Matemática - Ciclo 2 - 3º ao 5º Ano
D31- Executar a medição de grandezas por meio de medidas convencionais ou não.
PORT D09 - Ler frases.
PORT D10 - Localizar informação explícita.
PORT D12 - Inferir informações em textos e/ou inferir informações implícitas em um texto.
(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.
(EF04MA20) Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas e capacidades, utilizando unidades de medida padronizadas mais usuais,
valorizando e respeitando
a cultura local.
(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.
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
Medidas de comprimento (unidades não
Medidas de comprimento, massa e capacidade:
Medidas de comprimento, massa e capacidade:
convencionais e convencionais): registro,
estimativas, utilização de instrumentos de medida estimativas, utilização
instrumentos de medida,
e de unidades de medida convencionais
de instrumentos de medida e de unidades de medida
estimativas e comparações.
mais usuais.
convencionais mais usuais.
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Importante lembrar:
•
•
•

A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes
Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem
Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra.

Contar sobre a breve história do surgimento das grandezas de medidas e suas unidades padrão do (SI).
- Utilizar instrumentos de medidas de comprimento (régua, trena e fita métrica). - Organizar os estudantes em duplas e pedir para medirem utilizando a régua
e alguns objetos escolares tais como: lápis, borracha, caderno, canetinha e, em seguida fazer comparações.
- Pesquisar em: revistas, folhetos e
internet com ajuda dos familiares, os instrumentos de medidas de comprimento que são utilizados em casa. Depois, escolher um desses instrumentos e fazer
registro.
- Utilizar um copo para encher um recipiente de 1 litro e estimar a capacidade desse copo.

Matemática - Ciclo 2 - 3º ao 5º Ano
D33 - Utilizar conversão entre unidades de medidas de tempo na resolução de problema.
D34 - Corresponder o horário de início e de término com o intervalo de duração de um evento ou acontecimento.
D35 - Reconhecer horas em relógios digitais e/ou analógicos.
PORT D09 - Ler frases.
PORT D10 - Localizar informação explícita.
PORT D12 - Inferir informações em textos e/ou inferir informações implícitas em um texto.
PORT D14 - Inferir o tema de um texto.
(EF03MA23) Ler horas em relógios digitais e em relógios analógicos e reconhecer a relação entre hora e minutos e entre minuto e segundos.
(EF04MA22) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e segundos em situações relacionadas ao seu cotidiano, como informar os
horários de início e término de realização de uma tarefa e sua duração.
(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.
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
-Medidas de tempo: leitura de horas Medidas de tempo: leitura de horas em relógios digitais e Resolver Situações Problema envolvendo medidas
em relógios digitais e analógicos, analógicos, duração de eventos e relações entre unidades de de tempo: leitura de horas em relógios digitais e
duração de eventos e reconhecimento medida de tempo. Corresponder o horário de início e de término analógicos, duração de eventos e relações entre
de relações entre unidades de medida com o intervalo de duração de um evento ou acontecimento. .- unidades de medida de tempo. -Conversão de
de tempo.
Conversão de unidades de tempo:semana-dias, mês- semanas. unidades de tempo:semana-dias, mês- semanas.
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Importante lembrar:

• A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes
• Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem
• Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra.
- Propor uma atividade como esse exemplo: Observe o mostrador do relógio. Quais são os números que aparecem nesse mostrador? Para que serve o
ponteiro grande do relógio? E o pequeno?
- Promover um momento para os estudantes montarem um mural com os desenhos dos relógios que encontraram. Para uma atividade pratica de leitura de
horas em relógio analógico, use a tirinha do Chico Bento apresentada em data show ou se preferir, faça uma cópia para ser colada no caderno de
Matemática. A atividade está disponível no endereço eletrônico http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
- Resolver problemas com os estudantes envolvendo utilização de relógios analógicos e digitais, com situações nas quais é necessário marcar por escrito o
início e o final de um acontecimento, bem como sua duração.
- Propor situações onde o estudante resolva problemas envolvendo conversões entre unidades de medidas de tempo.

Matemática - Ciclo 2 - 3º ao 5º Ano
D36 - Reconhecer a unidade adequada para realizar uma determinada medição.
D37 - Identificar instrumentos utilizados para medir determinadas grandezas (massa, comprimento, capacidade, tempo e temperatura).
PORT D09 - Ler frases.
PORT D10 - Localizar informação explícita.
PORT D12 - Inferir informações em textos e/ou inferir informações implícitas em um texto.
PORT D14 - Inferir o tema de um texto.
PORT D15 - Inferir o sentido de palavra ou expressão a partir do contexto.
PORT D16 - Reconhecer as relações entre partes de um texto, identificando os recursos coesivos que contribuem para a sua continuidade/ identificar os
referentes de um elemento coesivo em um texto.
(EF03MA18) Escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado para medições de comprimento, tempo e capacidade.
(EF04MA20) Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas e capacidades, utilizando unidades de medida padronizadas mais usuais,
valorizando e respeitando a cultura local
(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.
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
Reconhecer, a unidade mais adequada para Medir e estimar comprimentos, massas e Resolver e elaborar problemas, em que o aluno tenha que
realizar uma medida de comprimento, massa, capacidade usando unidades de medida reconhecer, medir e estimar unidades de medida de
capacidade, tempo e temperatura.
padronizadas.
comprimento, massa, capacidade, tempo e temperatura.
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Importante lembrar:

• A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes
• Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem
• Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra.
Apresentar o conceito de medida e de unidade de medida, como atividade inicial em todas as etapas.
- Realizar medições, em contextos diversos. Exemplo: Medir e pesar os estudantes e construir tabelas e gráficos.
- Fazer na sala um laboratório de medidas, sejam as convencionais ou mais práticas do uso diário: preparação de receitas (xícaras, colheres, copos);
experiência com banca digital, réguas, trenas, entre outros instrumentos.
- Construir um livro de receitas
- Utilizar o relógio para ler as horas e os minutos, elaborar e resolver situações problema envolvendo medidas de tempo.

Matemática - Ciclo 2 - 3º ao 5º Ano
D38- Utilizar conversão entre unidades de medida, na resolução de problema.
PORT D09 - Ler frases.
PORT D10 - Localizar informação explícita.
PORT D12 - Inferir informações em textos e/ou inferir informações implícitas em um texto.
PORT D14 - Inferir o tema de um texto.
PORT D15 - Inferir o sentido de palavra ou expressão a partir do contexto.
PORT D16 - Reconhecer as relações entre partes de um texto, identificando os recursos coesivos que contribuem para a sua continuidade/ identificar os
referentes de um elemento coesivo em um texto.
(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.
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
Resolver Situações Problema usando as
Resolver e Elaborar Situações
Resolver e Elaborar Situações Problema realizando a conversão
Principais Unidades de Medidas de
Problema Medidas de comprimento,
entre as unidades de medidas de comprimento, área, massa,
comprimento, área, massa, tempo, temperatura área, massa, tempo, temperatura e
tempo, temperatura e capacidade: utilização de unidades
e capacidade: utilização de unidades
capacidade: utilização de unidades
convencionais e relações entre as unidades de medida mais
convencionais e relações entre as
convencionais e relações entre as
usuais.
unidades de medida mais usuais.
unidades de medida mais usuais.
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Importante lembrar:

• A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes
• Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem
• Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra.
- Pedir para os estudantes levarem para aula embalagens de diversos produtos: detergente líquido, leite, óleo de soja, suco, refrigerante, caixa de remédio,
etc.. Propor questões como: O que indicam os números que estão escritos nas embalagens?
Relacionar as diferentes conversões de medidas de uma mesma grandeza, relacionando com o Sistema Monetário. (Em um supermercado, qual é mais
vantajoso, comprar um refil de 700ml, de sabão liquido, ou o refil de 2,8 litros do mesmo sabão.

Matemática - Ciclo 2 - 3º ao 5º Ano
D40- Identificar informações a partir de dados dispostos em tabelas.
D41- Identificar dados apresentados por meio de gráficos.
D42- Utilizar informações apresentadas em tabelas ou gráficos (colunas ou linhas) na resolução de problemas.
PORT D09 - Ler frases.
PORT D10 - Localizar informação explícita.
PORT D12 - Inferir informações em textos e/ou inferir informações implícitas em um texto.
PORT D14 - Inferir o tema de um texto.
PORT D15 - Inferir o sentido de palavra ou expressão a partir do contexto.
PORT D16 - Reconhecer as relações entre partes de um texto, identificando os recursos coesivos que contribuem para a sua continuidade/ identificar os
referentes de um elemento coesivo em um texto.
(EF03MA26) Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas.
(EF04MA27) Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos, com base em informações das
diferentes áreas do conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua análise.
(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.
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
Leitura e interpretação de dados contidos
Leitura, interpretação e representação de
Leitura, interpretação e Resolução de Problemas, com a
em tabelas.
dados em tabelas de dupla entrada, gráficos
representação de dados em tabelas de dupla entrada, gráficos
Leitura e interpretação de dados contidos
de colunas simples e agrupadas, gráficos de de colunas simples e agrupadas, gráficos de barras, colunas e
em gráficos de colunas simples
barras, colunas e gráficos pictóricos.
gráficos pictóricos.
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Importante lembrar:

• A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes
• Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem
• Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra.
- Explorar os dados da certidão de nascimento dos estudantes, criação e análise de tabela para organizar os dados coletados.
- Apresentar diferentes gráficos (particularmente em gráficos de coluna) na organização das informações da turma.
- Elaborar coletivamente um gráfico sobre naturalidade e de outro sobre nacionalidade (com a ajuda da professora), dos estudantes da turma.
- Organizar tabelas para registrar empréstimo de livros do Cantinho de Leitura da sala de aula.
- Elaborar tabelas para jogos e brincadeiras
.
- Analisar tabelas e gráficos de jornais e revistas de assuntos de interesse dos estudantes.
- Criar situações problema com os dados coletados envolvendo as operações matemáticas.

Matemática - Ciclo 2 - 3º ao 5º Ano
D43- Utilizar noções de probabilidade na resolução de problema.
PORT D09 - Ler frases.
PORT D12 - Inferir informações em textos e/ou inferir informações implícitas em um texto.
PORT D14 - Inferir o tema de um texto.
PORT D15 - Inferir o sentido de palavra ou expressão a partir do contexto.
(EF03MA25) Identificar, em eventos familiares aleatórios, todos os resultados possíveis, estimando os que têm maiores ou menores chances de ocorrência.
(EF04MA26) Identificar, entre eventos aleatórios cotidianos, aqueles que têm maior chance de ocorrência, reconhecendo características de resultados mais
prováveis, sem utilizar frações.
(EF05MA22) Apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, estimando se esses resultados são igualmente prováveis ou não.
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
Noções de Probabilidade:
Noções de Probabilidade:
Noções de Probabilidade:
- Esclarecer o conceito do que é
- Esclarecer o conceito do
- Esclarecer o conceito do que é aleatório, e reconhecer quando um evento tem maior ou
aleatório, e reconhecer quando
que é aleatório, e
menor chance de acontecer.
um evento tem maior ou menor
reconhecer quando um
chance de acontecer.
evento tem maior ou
menor chance de
acontecer.
ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Importante lembrar:

• A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes
• Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem
• Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra.
- Explorar situações simples como: quantas chances há de sair o número 6 (seis) ao se lançar um dado? As chances de cair o número 1(um) ou 5 (cinco) é
maior ou menor? E se eu apostar que vai cair um número par, minhas chances são maiores ou menores do que apostar que vai cair um número ímpar? Mas
se eu estiver concorrendo com qualquer número par e meus concorrentes só tiverem um número, quem tem mais chances de ganhar? Em um jogo de futebol,
quantos resultados são possíveis para um time (não em termos de placar ou número de gols)? Três: vitória, derrota ou empate. Mas as chances do time que
venceu as últimas 10 (dez) rodadas parecem, na prática, maiores. Apresente, então, situações problema em que os estudantes tenham que identificar os
resultados possíveis, estimando os que têm maiores ou menores chances de ocorrerem.

CIÊNCIAS DA NATUREZA
E SUAS TECNOLOGIAS

Ciências da Natureza – CICLO 1 – 1º e 2º ano
Descritores
PORT) D09 - Ler frases.
(PORT) D12 - Inferir informações em
textos
HABILIDADE

(MAT) D01 - Reconhecer características do sistema de numeração decimal.
(MAT) D21 - Identificar representações de figuras tridimensionais.
(MAT) D23 - Identificar representações de figuras bidimensionais.
(MAT) D31 - Executar a medição de grandezas por meio de medidas convencionais ou não
OBJETOS DE CONHECIMENTO
ETAPA I
ETAPA II

(EF01CI01) Comparar características de
Identificação /
diferentes materiais presentes em
Reconhecimento
objetos de uso cotidiano, discutindo sua
Características dos
origem,
os
modos
como
são
descartados e como podem ser usados materiais de uso cotidiano e
onde são extraídos do meio
de forma mais consciente.
ambiente:
(EF01CI02)
Localizar,
nomear
e
- água.
representar graficamente (por meio de
desenhos) partes do corpo humano e
- origem dos alimentos;
explicar suas funções. (Possíveis
articulações
com
as
habilidades
- desperdício de alimentos.
EF01HI01 e EF01HI08).
(EF02CI04) Descrever características de
plantas e animais (tamanho, forma, cor,
fase da vida, local onde se desenvolvem
etc.) que fazem parte de seu cotidiano e
relacioná-las ao ambiente em que eles
vivem.
(EF02CI05) Investigar a importância da
água e da luz para a manutenção da
vida de plantas em geral.

Corpo humano, suas
funções e as mudanças ao
longo do tempo;
Seres vivos no ambiente e
suas características e quais
ambientes em que vive;
- plantas e animais do
cerrado;
- água e Sol no ambiente.

Seleção / Ilustração
Características dos
materiais de uso
cotidiano e onde são
extraídos do meio
ambiente:

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS
Busque frases com conceitos que estão relacionados
aos objetos de conhecimentos como por exemplo:
-Os animais precisam de comida para viver e crescer;
-Eles obtêm seus alimentos de plantas ou de outros
animais;

- água.

-As plantas precisam de água e luz para viver e crescer.

- origem dos alimentos;

Apresentar aos estudantes de acordo com cada etapa
que estão, quantidades de algum objeto de
conhecimento de forma que reconheçam o sistema de
numeração decimal. Utilizar os algarismos 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 e 9, para contar unidades, dezenas e centenas
e assim sucessivamente.

- desperdício de
alimentos.

Corpo humano, suas
funções e as mudanças
ao longo do tempo;
Trazer materiais conforme os objetos de conhecimentos
para que possam identificar as representações das
Seres vivos no
figuras dos tipos bidimensionais ou tridimensionais.
ambiente e suas
características e quais Pesquise textos que utilizem assuntos do objeto de
ambientes em que vive; conhecimento como: os seres humanos usam os
recursos naturais para tudo o que fazem, a fim de que o
- plantas e animais do estudante possa, por meio da realização de inferências,
cerrado;
compreender as marcas dos textos.
- água e Sol no
ambiente.

Representa as várias formas de realizar medição de
grandeza (formas convencionais ou não). Por exemplo,
através de uma fita métrica pode medir o tamanho ou
circunferência de uma garrafa PET e de forma não
convencional, utilizando as palmas das mãos para fazer
a mesma medição.

Ciências da Natureza – CICLO 1 – 1º e 2º ano
Descritores
(PORT) D10 - Localizar
informação explícita.
(PORT) D13 - Reconhecer o
assunto de um texto lido.
HABILIDADE
(EF01CI05) Identificar e nomear
diferentes escalas de tempo: os
períodos diários (manhã, tarde,
noite) e a sucessão de dias,
semanas,
meses
e
anos.
(Possíveis articulações com as
habilidades
EF01MA17,
EF01MA18 e EF01GE05).

(MAT) D04 - Identificar números naturais segundo critérios de ordem.
(MAT) D05 - Identificar composições ou decomposições de números naturais.
(MAT) D08 - Executar adição ou subtração com números naturais.
(MAT) D33 - Utilizar conversão entre unidades de medidas de tempo na resolução de problemas.
(MAT)D34 - Corresponder o horário de início e de término com o intervalo de duração de um evento ou acontecimento.
OBJETOS DE CONHECIMENTO
ETAPA I
ETAPA II
Identificação /
reprodução

Classificação/
reprodução

Escalas de tempo
(movimentos da terra;
dia e noite; ano;
calendários.)

Escalas de tempo
(movimentos da terra;
dia e noite; ano;
calendários.)

Movimento aparente do
Sol no céu:

Movimento aparente
do Sol no céu:

(EF01CI06) Selecionar exemplos
de como a sucessão de dias e
noites orienta o ritmo de - rotação.
atividades diárias de seres
humanos e de outros seres vivos.
(Possíveis articulações com a
habilidade EF01LP23)
(EF02CI07)
Descrever
as
posições do Sol em diversos
horários do dia e associá-las ao
tamanho da sombra projetada.
(Possíveis articulações com as
habilidades
EF01MA19,
EF02HI07 e EF02LP22)

- rotação.

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS
Busque pequenos textos, conforme cada etapa, para que os
estudantes possam localizar informações que estejam relacionadas
aos objetos de conhecimentos e reconheçam determinados
assuntos no texto lido.
Fazer com que os estudantes introduzem escalas de tempo com
números naturais de acordo com critérios de ordem, fazendo-os
identificar esses números (composição e decomposição), realizar
operações de adição e de subtração, correspondendo também, com
o tempo de início e fim de um determinado evento ou
acontecimento. Explorar a solução de problemas para a conversão
entre unidades de medida de tempo.

Ciências da Natureza – CICLO 1 – 1º e 2º ano
Descritores
(PORT) D11 - Reconhecer os
elementos que compõem uma
narrativa e o conflito gerador.
(PORT) D16 - Identificar efeito de
sentido decorrente de recursos
gráficos, seleção lexical e repetição.
HABILIDADE
(EF01CI03) Discutir as razões pelas
quais os hábitos de higiene do corpo
(lavar as mãos antes de comer,
escovar os dentes, limpar os olhos, o
nariz e as orelhas etc.) são
necessários para a manutenção da
saúde. (Possíveis articulações com as
habilidades EF01LP17, EF01LP20,
EF01LP22, EF01LP24 e EF01LP25).
(EF01CI04) Comparar características
físicas entre os colegas, reconhecendo
a diversidade e a importância da
valorização, do acolhimento e do
respeito às diferenças. (Possíveis
articulações com as habilidades
EF01LP17, EF01LP22, EF01LP24,
EF01LP25 e EF01LP20).

(MAT) D30 - Identificar instrumentos utilizados para medir determinadas grandezas (massa, comprimento,
capacidade, tempo e temperatura).
(MAT) D39 - Identificar informações a partir de dados dispostos em tabelas.
(MAT) D40 - Identificar dados apresentados por meio de gráficos.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
ETAPA I
ETAPA II
Conhecimento

Descrição

Respeito à diversidade:

Respeito à diversidade:

- higiene corporal;

- higiene corporal;

- dieta alimentar;

- dieta alimentar;

- alimentação saudável.

- alimentação saudável.

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS
Pesquise textos para que o estudante consiga
reconhecer os elementos que compõem uma
narrativa ou conflito gerador com foco nos
objetos de conhecimentos, como por exemplo,
sobre os hábitos de higiene que toda criança
deve ter.
Apresentar
aos
estudantes
instrumentos
utilizados para medir determinadas grandezas
como
massa,
comprimento,
tempo
e
temperatura.
Busque dados dispostos em tabela para que os
estudantes possam identificar com algum dos
objetos de conhecimentos como por exemplo,
uma tabela de Nutricionista. Montar um cardápio
saudável para uma determinada dieta alimentar.
Procure textos que apresentem um efeito
significativo obtido a partir de recursos gráficos
disponíveis
para
identificação.
Exemplo:
alimentação saudável (consumo de verduras,
frutas e legumes).

Ciências da Natureza – CICLO 2 – 3° ao 5º ano
Descritores
(PORT) D09 - Ler frases.
(PORT) D10- Localizar
informação explícita.

(MAT) D04 - Identificar números naturais segundo critérios de ordem.
(MAT) D05 - Identificar composições ou decomposições de números naturais.
(MAT) D08 - Executar adição ou subtração com números naturais
(MAT) D09 - Executar multiplicação ou divisão com números naturais.

HABILIDADE
(EF03CI04)
Identificar
características sobre o
modo de vida (o que
comem,
como
se
reproduzem, como se
deslocam
etc.)
dos
animais mais comuns no
ambiente próximo.
(EF04CI04) Analisar e
construir
cadeias
alimentares
simples,
reconhecendo a posição
ocupada
pelos seres
vivos nessas cadeias e o
papel do Sol como fonte
primária de energia na
produção dos alimentos.

ETAPA I
Reconhecimento /
Reprodução
Características e
desenvolvimento
dos animais:
- animais no
cotidiano;
- animais
aquáticos e
terrestres;
- diferenças entre
os animais.
- relações
ecológicas;
- animais do
cerrado;
- adaptações
corporais.
Cadeias
alimentares
simples:
- fotossíntese.
- desequilíbrio
ambiental;
- extinção de
espécies.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
ETAPA II
ETAPA III
Identificação /
Discussão / Debates
Descrição
Características e
Características e
desenvolvimento dos
desenvolvimento dos
animais:
animais:
- animais no cotidiano;
- animais no cotidiano;
- animais aquáticos e
- animais aquáticos e
terrestres;
terrestres;
- diferenças entre os
- diferenças entre os
animais.
animais.
- relações ecológicas;
- relações ecológicas;
- animais do cerrado;
- animais do cerrado;
- adaptações corporais.
- adaptações
Cadeias alimentares
corporais.
simples:
Cadeias alimentares
- fotossíntese.
simples:
- desequilíbrio ambiental;
- fotossíntese.
- extinção de espécies.
- desequilíbrio
ambiental;
- extinção de espécies.

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS
Busque frases com relação aos objetos de
conhecimentos, como por exemplo:
-Como todos os animais precisam de comida para
viver e crescer;
-Eles obtêm seus alimentos de plantas ou de
outros animais;
-As plantas precisam de água e luz para viver e
crescer.
Pesquise textos que utilizem assuntos do objeto
de conhecimento como plantas e animais
(incluindo humanos) podem mudar o ambiente
para atender às suas necessidades. A fim de que
o estudante possa, por meio da leitura, localizar
informações conforme a assunto ou tema a ser
desenvolvido.
Fazer com que os estudantes utilizando do
assunto: extinção de espécies possam executar
operações com os números naturais de acordo
com critérios de ordem. Identificar esses números
(composição e decomposição), realizar operações
de adição e de subtração, multiplicação e divisão.

Ciências da Natureza – CICLO 2 – 3° ao 5º ano
Descritores
(PORT) D13- Reconhecer o assunto de
um texto lido/ inferir o tema de um texto.
(PORT) D18- Distinguir um fato da
opinião.

(MAT) D10- Utilizar números naturais, envolvendo diferentes significados da adição ou da subtração, na resolução
de problemas.
(MAT) D11- Utilizar números naturais, envolvendo diferentes significados da multiplicação ou da divisão, na
resolução de problemas.

HABILIDADE
ETAPA I
(EF05CI06) Selecionar argumentos que
justifiquem por que os sistemas
digestório
e
respiratório
são
considerados
corresponsáveis
pelo
processo de nutrição do organismo, com
base na identificação das funções
desses sistemas
(EF05CI08) Organizar um cardápio
equilibrado com base nas características
dos grupos alimentares (nutrientes e
calorias) e nas necessidades individuais
(atividades realizadas, idade, sexo etc.)
para a manutenção da saúde do
organismo
(EF05CI09) Discutir a ocorrência de
distúrbios nutricionais (como obesidade,
subnutrição etc.) entre crianças e jovens
a partir da análise de seus hábitos (tipos
e quantidade de alimento ingerido,
prática de atividade física etc.)

OBJETOS DE CONHECIMENTO
ETAPA II
ETAPA III

Reconhecimento /
Seleção
Hábitos alimentares
Integração entre os
sistemas digestório,
respiratório e
circulatório.
- digestão;
- reações químicas
da vida
Nutrição do
organismo
Hábitos alimentares:
- cardápio saudável;
- grupos de
alimentos;
- necessidades
nutricionais dos
indivíduos

Menção / Ilustração
Hábitos alimentares
Integração entre os
sistemas digestório,
respiratório e
circulatório.
- digestão;
- reações químicas
da vida
Nutrição do
organismo
Hábitos alimentares:
- cardápio saudável;
- grupos de
alimentos;
- necessidades
nutricionais dos
indivíduos

Experimentação /
Aplicação
Hábitos alimentares
Integração entre os
sistemas digestório,
respiratório e
circulatório.
- digestão;
- reações químicas
da vida
Nutrição do
organismo
Hábitos alimentares:
- cardápio saudável;
- grupos de
alimentos;
- necessidades
nutricionais dos
indivíduos

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS
Buscar textos relacionados ao objeto de
conhecimento de modo que o estudante
possa reconhecer o assunto de um texto em
leitura, inferir o tema do mesmo e também,
distinguir um fato de uma opinião.
Efetuar soluções de problemas através dos
objetos de conhecimento. Como por
exemplo, utilizar os números naturais no
assunto: nutrição do organismo. Envolvendo
operações de adição ou subtração,
multiplicação ou divisão.

Ciências da Natureza – CICLO 2 – 3° ao 5º ano
Descritores
(PORT) D12- Inferir
informações em textos/ inferir
informações implícitas em um
texto.
(PORT) D18- Distinguir um
fato da opinião.

(MAT) D34- Corresponder o horário de início e de término com o intervalo de duração de um evento ou acontecimento.
(MAT) D33- Utilizar conversão entre unidades de medidas de tempo na resolução de problemas

HABILIDADE
ETAPA I

OBJETOS DE CONHECIMENTO
ETAPA II
ETAPA III

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

(EF04CI01)
Identificar
misturas na vida diária, com
base em suas propriedades
físicas
observáveis,
reconhecendo
sua
composição.
(Possíveis
articulações com a habilidade
EF03MA20)

Ilustração /
Exemplificação

Descrição /
Demonstração

Identificação /
Experimentação

Buscar por textos relacionados ao objeto de
conhecimento como:

Misturas.

Misturas.

Misturas.

Transformações
reversíveis e não
reversíveis

Transformações
reversíveis e não
reversíveis

Transformações
reversíveis e não
reversíveis

-Os tipos de matéria (algumas delas podem ser
sólidas ou líquidas, dependendo da temperatura);

(EF04CI02) Testar e relatar
transformações nos materiais
do dia a dia quando expostos
a
diferentes
condições
(aquecimento, resfriamento,
luz e umidade).((Possíveis
articulações com a habilidade
EF04MA23)

-Mudanças de estado
físico da matéria;

-Mudanças de estado
físico da matéria;

-Mudanças de estado
físico da matéria;

- Processo industrial.

- Processo industrial.

- Processo industrial.

.

-A matéria pode ser descrita e classificada por
suas propriedades observáveis.
E como o estudante pode reconhecer o assunto
de um texto, inferir o tema do mesmo e também
distinguir um fato de uma opinião.
Estabeleça aos estudantes que correspondam
com intervalos de tempo de duração de um
determinado evento ou acontecimento, no que diz
respeito ao objeto de conhecimento. Exemplo:
como a relação com o intervalo de tempo de uma
chuva, que é uma mudança do estado físico da
matéria de condensação/liquefação.

Ciências da Natureza – CICLO 2 – 3° ao 5º ano
Descritores
(PORT) D13- Reconhecer o assunto
de um texto lido/ inferir o tema de um
texto.
(PORT) D22- Identificar a finalidade de
textos de diferentes gêneros.

HABILIDADE
(EF05CI01) Explorar fenômenos da
vida
cotidiana
que
evidenciam
propriedades físicas dos materiais –
como
densidade,
condutabilidade
térmica e elétrica resposta a forças
magnéticas, solubilidade, respostas a
forças mecânicas (dureza, elasticidade
etc),
entre
outras.(possíveis
articulações
com
a
habilidade
EF05GE11).
(EF05CI02) Aplicar os conhecimentos
sobre as mudanças de estado físico da
água para explicar o ciclo hidrológico e
analisar
suas
implicações
na
agricultura, no clima, na geração de
energia elétrica, no provimento de
água potável e no equilíbrio dos
ecossistemas regionais (ou locais).
(EF05CI05)
Construir
propostas
coletivas para um consumo mais
consciente
e
criar
soluções
tecnológicas para o descarte adequado
e a reutilização ou reciclagem de
materiais consumidos na escola e /ou
na vida cotidiana.

(MAT) D36- Reconhecer a unidade adequada para realizar uma determinada medição.
(MAT) D37 - Identificar instrumentos utilizados para medir determinadas grandezas (massa, comprimento,
capacidade, tempo e temperatura).
(MAT) D38 - Utilizar conversão entre unidades de medida, na resolução de problema.
(MAT) D39 - Utilizar o perímetro de uma figura bidimensional na resolução de problema.
(MAT) D41 - Identificar informações a partir de dados dispostos em tabelas.
(MAT) D42 - Identificar dados apresentados por meio de gráficos.
(MAT) D43 - Utilizar informações apresentadas em tabelas ou gráficos (colunas ou linhas) na resolução de
problemas.
OBJETOS DE CONHECIMENTO
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
Reconhecimento /
Seleção

Demonstração /
Ilustração

Propriedades físicas
dos materiais

Propriedades físicas
dos materiais

Consumo
consciente
Reciclagem;

Consumo
consciente
Reciclagem;

- cidades
inteligentes e
sustentáveis.

- cidades
inteligentes e
sustentáveis.

- Ciclo hidrológico;

- Ciclo hidrológico;

- estados físicos da
água;

- estados físicos da
água;

- propriedades
físicas da água

- propriedades
físicas da água:

:- consumo
consciente.

- consumo
consciente.

Experimentação /
Aplicação

Propriedades
físicas dos
materiais
Consumo
consciente
Reciclagem;
- cidades
inteligentes e
sustentáveis.
- Ciclo hidrológico;
- estados físicos da
água;
- propriedades
físicas da água:
- consumo
consciente.

Buscar por textos com diferentes gêneros
relacionados ao objeto de conhecimento como:
- Os decompositores reciclam nutrientes de
plantas mortas;
-Matéria orgânica proveniente de animais e
plantas volta para os ambientes terrestres e/ou
aquáticos.
De modo que o estudante possa reconhecer o
assunto de um texto, inferir o tema do mesmo
e também distinguir um fato de uma opinião.
Apresentar aos estudantes instrumentos
utilizados para medir determinadas grandezas
de acordo com o contexto proposto,
estabelecendo a relação entre unidades de
medida de uma mesma grandeza de massa,
comprimento, tempo e temperatura...
Procure textos que apresentem um efeito
significativo, como por exemplo: os princípios
do consumo consciente para identificação e
utilização de uma situação problema, tais como
dados apresentados em gráficos ou tabelas.

Ciências da Natureza – CICLO 2 – 3° ao 5º ano
Descritores
(PORT) D10- Localizar informação
explícita.

HABILIDADE
(EF03CI08) Observar, identificar e
registrar os períodos diários (dia e/ou
noite) em que o Sol, demais estrelas,
Lua e planetas estão visíveis no céu.
(Possíveis articulações com as
habilidades EF03MA17 e EF03MA22).
(EF04CI09) Identificar os pontos
cardeais, com base no registro de
diferentes posições relativas do Sol e
da sombra de uma vara (gnômon).
(Possíveis articulações com as
habilidades EF04MA20, EF04GE09 e
EF-04GE10)
(EF04CI10) Comparar as indicações
dos pontos cardeais resultantes da
observação das sombras de uma
vara (gnômon) com aquelas obtidas
por meio de uma bússola.(Possíveis
articulações com as habilidades
EF04MA20, EF04GE09 e EF-04GE10)
(EF05CI12) Concluir sobre a
periodicidade das fases da Lua, com
base na observação e no registro das
formas aparentes da Lua no céu ao
longo de, pelo menos, dois meses

(MAT) D08- Executar adição ou subtração com números naturais.
(MAT) D10- Utilizar números naturais, envolvendo diferentes significados da adição ou da subtração, na resolução
de problemas.
(MAT) D34- Corresponder o horário de início e de término com o intervalo de duração de um evento ou
acontecimento.
OBJETOS DE CONHECIMENTO
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

Reconhecimento /
Reprodução

Identificação /
Descrição

Classificação /
Localização

Pesquise textos que utilizem assuntos do
objeto de conhecimento como:

Pontos cardeais

Pontos cardeais.

Pontos cardeais.

- As órbitas da Terra ao redor do Sol;

Calendários,
fenômenos cíclicos
e cultura:

- os povos e os
calendários.

- os povos e os
calendários.

-Da translação da Lua ao redor da Terra;

- os povos e os
calendários.

Calendários,
fenômenos cíclicos
e cultura:

Calendários,
fenômenos cíclicos
e cultura:

- translação.

- translação.

- translação.

- instrumentos de
localização.

- instrumentos de
localização.

- instrumentos de
localização.

Observação do céu:

Observação do céu:

- modelos de
sistema solar;

- modelos de
sistema solar;

Observação do
céu:

- fases da lua;

- fases da lua;

- órbita lunar;

- órbita lunar;

- A influência da Lua
sobre a Terra.

- A influência da Lua
sobre a Terra.

- modelos de
sistema solar;
- fases da lua;
- órbita lunar;
- A influência da
Lua sobre a Terra.

- Rotação da Terra em torno do eixo polo Norte
e Sul;
- Do dia, da noite e das estações do ano aos
movimentos da Terra
Efetuar solução de problemas que envolvam
vários meios de operações de adição ou
subtração, multiplicação ou divisão através do
tempo de movimentação dos astros com sua
distância em relação ao Sol.

CIÊNCIAS HUMANAS
E SOCIAIS
APLICADAS

GEOGRAFIA - CICLO 1 – 1º E 2º ano
Descritores
(PORT) D02 Identificar a unidade palavra em frases.
(PORT) D10 Localizar informação explícita.
(MAT) D23- Identificar representações de figuras bidimensionais.
HABILIDADES
(EF01GE01)
Descrever
características observadas de
seus lugares de vivência
(moradia,
escola
etc.)
e
identificar
semelhanças
e
diferenças entre esses lugares.

ETAPA I
O modo de vida das crianças
em
diferentes
lugares.
Conhecer esses modos de vida
por meio do estudo de imagens
contextualizadas com a sua
realidade. Ex: Sua casa, como
ela é? Onde se localiza?

OBJETOS DE CONHECIMENTO
ETAPA II
ETAPA III
Os tipos moradias. Cidade e Os diferentes estilos de vida, entre
campo.
Diferenciar
essas campo e cidade, relacionar esses estilos
moradias
por
meio
da através da criação de desenhos.
Ex:
identificação dessas imagens.
Você mora no campo ou na cidade?Qual
nome da sua cidade?Qual o nome de sua
escola? Sua escola, como ela é? Onde se
localiza?

Etapa 1: Trabalhar habilidade de
forma conceitual.
O modo de vida das crianças Os tipos moradias, na cidade e Os tipos moradias, na cidade e no
em
diferentes
lugares. no campo. Localizar esses tipos campo.
Representar
através
de
Etapa 2: Trabalha habilidade de Relacionar esses modos de de moradias por meio das desenhos tais como: sua casa, sua
forma procedimental.
vida,
por
meio
do figuras
bidimensionais escola, sua rua, campo de plantação,
reconhecimento de figuras observadas, tais como: imagens casa rural, entre outras.
Etapa 3: Trabalhar habilidade de bidimensionais, tais como: do campo, da cidade, entre
forma atitudinal.
imagens de sua casa, de sua outras.
escola, de sua rua, entre
outras.
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS
O professor deverá realizar atividades que estimulem o hábito de observar os lugares, de identificar suas semelhanças e distinções. Deverá iniciar
a aula fazendo os seguintes questionamentos: Como vivem as pessoas em sua casa? E em seu bairro? Inicialmente o estudante observa sua
vida, família, escola, rua, bairro, cidade, entre outras.
Levar para sala de aula recortes de jornais, revistas e outros recursos mostrando as diferentes moradias e os distintos povos que dela se
utilizam/utilizaram em diferentes espaços e tempos, destacando os materiais de que são feitas as construções (palafitas, barracos – de pau a

pique, de alvenaria -, sobrados, edifícios etc.). Procurar incluir atividades com músicas. Preparar atividades utilizando a linguagem não verbal,

onde o estudante possa identificar representações de figuras bidimensionais.

GEOGRAFIA - CICLO – 1º E 2º ano
Descritores
(PORT) D02 Identificar a unidade palavra em frases.
(PORT) D10 Localizar informação explícita.
(MAT) D33- Utilizar conversão entre unidades de medidas de tempo na resolução de problema.
(MAT) D23- Identificar representações de figuras bidimensionais.
OBJETOS DE CONHECIMENTO
HABILIDADES
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
(EF01GE02)
Identificar Os diferentes tipos de jogos Os diferentes tipos de jogos, Os tipos de jogos da atualidade.
semelhanças e diferenças entre e brincadeiras, do passado e do passado e do presente. Relacionar através da criação de
jogos
e
brincadeiras
de do
presente.
Conhecer Diferenciar através de imagens. imagens.
diferentes épocas e lugares no através
de
imagens
contexto regional.
contextualizada
com
sua
realidade.
Etapa 1: Trabalhar habilidade de
forma conceitual.

Etapa 2: Trabalha habilidade de
forma procedimental.

Etapa 3: Trabalhar habilidade de
forma atitudinal.
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS
O professor deverá desenvolver atividades nas quais os estudantes possam identificar as características dos jogos e brincadeiras de diferentes
épocas e lugares, distinguindo espaços aberto se fechados, jogos individuais e coletivos, materiais utilizados na produção de brinquedos, nível
tecnológico, entre outros, do passado e do presente e de lugares distintos. Preparar atividades utilizando a linguagem não verbal, onde o estudante
possa realizar a conversão entre unidades de medidas de tempo na resolução de problema.

GEOGRAFIA - CICLO – 1º E 2º ano
Descritores
(PORT) D02 Identificar a unidade palavra em frases.
(PORT) D10 Localizar informação explícita.
(MAT) D33- Utilizar conversão entre unidades de medidas de tempo na resolução de problema.
(MAT) D23- Identificar representações de figuras bidimensionais.
OBJETOS DE CONHECIMENTO
HABILIDADES
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
(EF01GE05)
Observar
e Os diferentes ciclos naturais. Os diferentes ciclos naturais. As atividades distintas que são
descrever ritmos naturais (dia e Conhecer através de imagens Diferenciar através da análise realizadas em diferentes estações,
noite, variação de temperatura e e escutas de músicas que se dessas imagens, as regiões tempos e lugares. Relacionar essas
umidade etc.) em diferentes assemelha noite (calmaria) dia frias, regiões quentes, regiões através da criação de desenhos.
escalas espaciais e temporais, (agitada), entre outras.
secas, regiões chuvosas, etc.
comparando a sua realidade
com outras.
Os estilos de vida no campo
(EF02GE04)
Reconhecer e na cidade. Conhecer através Os estilos de vida no campo e As relações humanas do campo e das
semelhanças e diferenças nos da identificação de rimas, que na cidade. Diferenciar através cidades.
Relacionar
essas
duas
hábitos, nas relações com a retrate hábitos urbanos e da leitura de rimas, que retrate a realidades por meio da criação de
natureza e no modo de viver de rurais.
relação do homem com a pequenos trechos de rimas.
pessoas em diferentes lugares.
natureza
nos
diferentes
Etapa 1: Trabalhar habilidade de
espaços, rural e urbano.
forma conceitual.
Etapa 2: Trabalha habilidade de
forma procedimental.
Etapa 3: Trabalhar habilidade de
forma atitudinal.
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS
O professor poderá desenvolver atividades de desenhos, apresentado informações explicitas que expresse diferentes situações da natureza.
Procurar incluir atividades com músicas. Diferenciar esses ciclos através da leitura de relógio analógico e digital. Preparar atividades para os
estudantes realizarem a conversão entre unidades de medidas de tempo na resolução de problema. Incluir também histórias em quadrinhos:
Turma da Mônica, Chico Bento, entre outros.

GEOGRAFIA - CICLO – 1º E 2º ano
Descritores
(PORT) D02 Identificar a unidade palavra em frases.
(PORT) D10 Localizar informação explícita.
(MAT) D33- Utilizar conversão entre unidades de medidas de tempo na resolução de problema.
(MAT) D23- Identificar representações de figuras bidimensionais.
OBJETOS DE CONHECIMENTO
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
HABILIDADES
(EF02GE05) Analisar mudanças As
mudanças
e As mudanças e permanências As mudanças e permanências de seu
e permanências, comparando permanências de seu lugar de seu lugar de vivência (casa, lugar de vivência (casa, rua e escola).
imagens de um mesmo lugar em de vivência (casa, rua e rua e escola). Diferenciar Representar através de desenhos.
diferentes tempos.
escola).
Conhecer
essas através da observação de
mudanças
através
da imagens de diferentes tempos
Etapa 1: Trabalhar habilidade de observação de imagens de históricos.
forma conceitual.
aproximadamente
duas
décadas.
Etapa 2: Trabalha habilidade de
forma procedimental.
Etapa 3: Trabalhar habilidade de
forma atitudinal.
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS
Observar através de jornais, revistas e outros recursos as diferentes moradias e os distintos povos que dela se utilizam/utilizaram em diferentes
espaços e tempos, destacando os materiais de que são feitas as construções como palafitas, barracos – de pau a pique, de alvenaria sobrados,
edifícios etc.). Incluir desenhos, apresentar imagens antigas da família, entre outros. Preparar atividades, onde os estudantes possam localizar
informação explícita.

GEOGRAFIA - CICLO – 1º E 2º ano
Descritores
(PORT) D02 Identificar a unidade palavra em frases.
(PORT) D10 Localizar informação explícita.
(MAT) D33- Utilizar conversão entre unidades de medidas de tempo na resolução de problema.
(MAT) D23- Identificar representações de figuras bidimensionais.
OBJETOS DE CONHECIMENTO
HABILIDADES
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
(EF01GE08)
Criar
mapas Mapas mentais tais como Mapas mentais tais como (sua Os mapas mentais, tais como (sua rua,
mentais e desenhos com base (sua rua, c aminho da rua, caminho da escola). caminho da escola e moradia).
em itinerários, contos literários, escola). Conhecer através da Diferenciar
através
da Relacionar e representar através da
histórias
inventadas
e localização de informação observação de imagens.
construção de desenhos.
brincadeiras.
explicita, tais como: contos
(EF02GE10) Aplicar princípios literários, histórias inventadas e
de localização e posição de brincadeiras.
objetos (referenciais espaciais,
como frente e atrás, esquerda e
direita, em cima e embaixo, Objetos
e
lugares
de Objetos de sua casa e sala de Objetos de sua casa e sala de aula.
dentro e fora) por meio de vivencia. Identificar através aula. Localizar através do Representar através de desenhos que
representações espaciais da da observação de diferentes desenvolvimento de noções de represente essas noções de lateralidade,
sala de aula e da escola.
imagens.
lateralidade, tais como: frente e tais como: frente e atrás, esquerda e
Etapa 1: Trabalhar habilidade de
atrás, esquerda e direita, em direita, em cima e embaixo, dentro e fora.
forma conceitual.
cima e embaixo, dentro e fora.
Etapa 2: Trabalha habilidade de
forma procedimental.
Etapa 3: Trabalhar habilidade de
forma atitudinal
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS
Utilizar diferentes narrativas (livros literários, lendas etc.) para que os estudantes construam mapas mentais e desenhos que expressem a relação
espacial e apresentem elementos que permitam se localizarem no espaço. Preparar atividades, onde os estudantes possam localizar informação
explícita. Utilizar jogos e brincadeiras que desenvolvam as noções de lateralidade (frente e atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro
e fora). Preparar atividades, onde os estudantes possam utilizar conversão entre unidades de medidas de tempo na resolução de problema.

GEOGRAFIA - CICLO – 1º E 2º ano
Descritores
(PORT) D02 Identificar a unidade palavra em frases.
(PORT) D10 Localizar informação explícita.
(MAT) D33- Utilizar conversão entre unidades de medidas de tempo na resolução de problema.
(MAT) D23- Identificar representações de figuras bidimensionais.
OBJETOS DE CONHECIMENTO
HABILIDADES
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
(EF01GE11)
Associar Mudanças de vestuário e Mudanças de vestuário e Mudanças de vestuário e hábitos
mudanças de vestuário e hábitos hábitos alimentares em sua hábitos alimentares em sua alimentares em sua comunidade, com
alimentares em sua comunidade comunidade.
Reconhecer comunidade.
Diferenciar outras comunidades.
Relacionar
ao longo do ano, decorrentes da através da análise de imagens. através de imagens.
através de desenhos.
variação de temperatura e
umidade no ambiente.
(EF02GE11) Reconhecer a A importância do solo e da
importância do solo e da água água para a vida.
Os tipos solos, bem como a Os tipos solos, bem como a qualidade
para a vida, identificando seus Reconhecer
através
de qualidade da água. Diferenciar da água. Relacionar através de
diferentes usos (plantação e imagens.
através de imagens
desenhos.
extração de materiais, entre
outras possibilidades) e os
impactos desses usos no
cotidiano da cidade e do campo.
Etapa 1: Trabalhar habilidade de
forma conceitual.
Etapa 2: Trabalha habilidade de
forma procedimental.
Etapa 3: Trabalhar habilidade de
forma atitudinal.
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS

Fazer a exposição de imagens, fotografias que mostram formas de vestimentas e hábitos alimentares das pessoas nas diferentes estações do
ano, tanto no presente como no passado. Preparar atividades práticas, utilizando onde o estudante consiga identificar representações de figuras
bidimensionais. Vídeos, passeios e outros.

GEOGRAFIA - CICLO 2 – 3º ao 5º ano
Descritores
(MAT) D23- Identificar representações de figuras bidimensionais.
(MAT) D26- Identificar a localização ou a movimentação de pessoas ou objetos em uma representação plana do espaço.
(PORT) D10 Localizar informação explícita.
(PORT) D13 Reconhecer o assunto de um texto lido/ inferir o tema de um texto.
OBJETOS DE CONHECIMENTO
HABILIDADES
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
(EF03GE01)
Identificar
e Aspectos
culturais
dos Aspectos culturais dos grupos Aspectos culturais dos grupos sociais
comparar aspectos culturais dos grupos sociais de seus sociais de seus lugares de de seus lugares de vivência sejam na
grupos sociais de seus lugares lugares de vivência, seja na vivência sejam na cidade ou cidade ou campo. Relacionar através da
de vivência, seja na cidade, seja cidade, sejam no campo. campo. Diferenciar através da criação de frases.
no campo.
Conhecer
através
da leitura de frases.
observação de imagens de
(EF05GE01)
Descrever
e jornais e revistas.
analisar
dinâmicas
populacionais na unidade da As dinâmicas populacionais As dinâmicas populacionais As dinâmicas populacionais na
federação
em
que
vive, na unidade da federação em na unidade da federação em unidade da federação em que vive.
estabelecendo relações entre que vive. Conhecer através da que vive.
Analisar através Descrever através da escrita de frases.
migrações e condições de infra- observação de frases de leitura de frases.
estrutura.
jornais e revistas.
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS
O professor poderá iniciar os trabalhos fazendo aos estudantes os seguintes questionamentos: Quem são os quilombolas e como vivem? Quais
são os grupos indígenas que habitavam/habitam a região em que vocês vivem? Quais são as características de moradias desses diferentes
povos? Em seguida o professor poderá apresentar os diferentes modos de vida dessas comunidades e como elas contribuem para o
desenvolvimento da região e do país. Preparar atividades práticas, utilizando a linguagem verbal e não verbal, nas quais os estudantes possam
identificar e criar frases, a partir desses textos.
O professor poderá partir da história familiar dos estudantes, reconhecendo os traços da imigração de diversos locais a partir dos seus hábitos.
Deve ficar claro para eles que essa migração deixou contribuições significativas para a cultura brasileira, como hábitos, palavras, ritmos musicais,

comidas, festas e padrões de moradias. Preparar atividades práticas, utilizando a linguagem não verbal e verbal, nas quais os estudantes possam
localizar informações explícitas a partir desses textos.

GEOGRAFIA - CICLO 2 – 3º ao 5º ano
Descritores
(MAT) D23- Identificar representações de figuras bidimensionais.
(MAT) D26- Identificar a localização ou a movimentação de pessoas ou objetos em uma representação plana do espaço.
(PORT) D10 Localizar informação explícita.
(PORT) D13 Reconhecer o assunto de um texto lido/ inferir o tema de um texto.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
HABILIDADES

(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.
(EF05GE03)
Identificar
as
formas e funções das cidades e
analisar as mudanças sociais,
econômicas
e
ambientais
provocadas
pelo
seu
crescimento.

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

Os processos naturais e
históricos que atuam na
produção e na mudança das
paisagens
naturais
e
antrópicas.
Conhecer por
meio da localização de
informação
explicita
em
imagens de seus lugares de
vivência.
As paisagens naturais e
antrópicas
em
transformação no município
e no estado do Tocantins.
Identificar através de figuras
bidimensionais, tais como:
paisagens
naturais
e
paisagens antrópicas.

Os processos naturais e
históricos que atuam na
produção e na mudança das
paisagens
naturais
e
antrópicas.
Diferenciar por
meio
da
localização
de
informação explicita em textos.

Os processos naturais e históricos
que atuam na produção e na mudança
das paisagens naturais e antrópicas.
Relacionar através da escrita de textos
que explicitam seus lugares de vivência.

As paisagens naturais e
antrópicas em transformação
no município e no estado do
Tocantins. Localizar através de
figuras
bidimensionais,
tais
como: paisagens naturais e
paisagens antrópicas.

As paisagens naturais e antrópicas em
transformação no município e no
estado do Tocantins. Representar
através de desenhos através de figuras
bidimensionais, tais como: paisagens
naturais e paisagens antrópicas.

Conhecer as formas e funções As
mudanças
sociais,
das cidades, através da econômicas e ambientais, do

localização de informação campo e da cidade. Diferenciar As funções do campo e da cidade.
explicita em imagens.
através
da
leitura
de Descrever através da produção de
informações explicita em textos. pequenos textos.

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS
O professor poderá utilizar neste trabalho fotografias que permitam problematizar a paisagem como algo visível, com destaque para os elementos
naturais e culturais, de forma a garantir que ela seja compreendida como produto da ação humana. Preparar atividades utilizando a linguagem
verbal e não verbal, nas quais os estudantes possam identificar representações de figuras bidimensionais. Iniciar os trabalhos estabelecendo as
diferenças entre cidade e o campo, ressaltando que os municípios possuem características diferentes, porém complementares, levando os
estudantes a reconhecerem a interdependência entre campo e cidade e identificar características de sua produção e fluxos de matéria-prima e
produtos, considerando o avanço das técnicas, da comunicação e da informação, além de avaliar a dinâmica das indústrias presentes nessa
relação. Utilizar materiais concretos, objetos antigos, passeios em museu presencial ou virtual. Preparar atividades utilizando a linguagem verbal
e não verbal, nas quais os estudantes possam reconhecer o assunto de um texto lido/ inferir sobre ele.

GEOGRAFIA - CICLO 2 – 3º ao 5º ano
Descritores
(MAT) D23- Identificar representações de figuras bidimensionais.
(MAT) D26- Identificar a localização ou a movimentação de pessoas ou objetos em uma representação plana do espaço.
(PORT) D10 Localizar informação explícita.
(PORT) D13 Reconhecer o assunto de um texto lido/ inferir o tema de um texto.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
HABILIDADES

(EF03GE05)
Identificar
alimentos, minerais e outros
produtos cultivados e extraídos
da natureza, comparado as
atividades de trabalho em
diferentes lugares.
(EF05GE05)
Identificar
e
comparar as mudanças dos tipos
de trabalho e desenvolvimento
tecnológico na agropecuária, na
indústria, no comércio e nos
serviços. Trabalhar em conjunto
com (EF03GE11) Comparar os
impactos
das
atividades
econômicas urbanas e rurais
sobre o ambiente físico natural,
assim
como
os
riscos
provenientes
do
uso
de
ferramentas e máquinas.

ETAPA I

ETAPA II

ETAPA III

Alimentos, minerais e outros
produtos
cultivados
e
extraídos
da
natureza.
Identificar através da leitura de
textos de jornais e revistas.

Os alimentos, minerais e
outros produtos cultivados e
extraídos
da
natureza.
Diferenciar através da escrita
fazendo lista desses alimentos.

Os alimentos, minerais e outros
produtos cultivados e extraídos da
natureza. Reconhecer esses alimentos,
bem como outras atividades de trabalho
em diferentes lugares, através da
produção textual. (redação).

As mudanças dos tipos de
trabalho e desenvolvimento
tecnológico na agropecuária,
na indústria, no comércio e
nos
serviços.
Conhecer
através da leitura de textos.

As mudanças dos tipos de
trabalho e desenvolvimento
tecnológico na agropecuária,
na indústria, no comércio e
nos serviços.
Identificar
através da escrita de textos mais
detalhados sobre o assunto.
Sugestão: Trabalho, emprego,
noções de mercado de trabalho,
mundo do trabalho, novas
tecnologias, entre outros.

As mudanças dos tipos de trabalho e
desenvolvimento
tecnológico
na
agropecuária,
na
indústria,
no
comércio e nos serviços. Inferir sobre
o assunto através de uma produção
textual. (redação).

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS
Cabe ressaltar aqui que o trabalho transforma a paisagem e, além disso, pode ser um articulador no processo de ensino, abordando o que muda
em um lugar ou região com a extração de matérias-primas. Utilizar exemplos de matérias primas. O professor poderá ainda estar apresentando
os diferentes tipos de indústrias presentes na região onde os estudantes estão inseridos para garantir a inclusão de pautas/temas locais os quais
possam ajudá-los na compreensão da dinâmica industrial e do mundo do trabalho. Assim como o mau uso das tecnologias. Preparar atividades
utilizando a linguagem verbal e não verbal, nas quais os estudantes possam utilizar números inteiros, na resolução de problemas.
Apresentar aos estudantes a relação do trabalho com transporte, energia, comércio, produção e serviços. Será interessante o professor utilizar
dados e comparar as regiões brasileiras no que se refere à produção de energia e consumo para ampliar o repertório dos estudantes. Preparar
atividades utilizando a linguagem verbal e não verbal, nas quais os estudantes possam identificar a localização ou a movimentação de pessoas
ou objetos no espaço. Utilizar imagens, gráficos e tabelas

GEOGRAFIA - CICLO 2 – 3º ao 5º ano
Descritores
(MAT) D23 Identificar representações de figuras bidimensionais.
(MAT) D26 Identificar a localização ou a movimentação de pessoas ou objetos em uma representação plana do espaço.
(PORT) D10 Localizar informação explícita.
(PORT) D13 Reconhecer o assunto de um texto lido/ inferir o tema de um texto.
OBJETOS DE CONHECIMENTO
HABILIDADES
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
(EF04GE09) Utilizar as direções As
direções
cardeais. Localizar e orientar-se no Objetos e lugares de vivência.
cardeais na localização de Reconhecer através da leitura espaço. Realizar através do Representar tais como (escola e
componentes físicos e humanos de textos que enfatize os tipos mapa mundi, atividades que moradia), através de desenhos, utilizando
nas paisagens rurais e urbanas. e simbologias dos mapas.
permitam
aos
estudantes as direções cardeais.
localizarem locais distantes e
(EF05GE08)
Analisar
desconhecidos.
transformações de paisagens
nas
cidades,
comparando As transformações ocorridas As transformações ocorridas As transformações ocorridas nas
seqüência de fotografias aéreas nas
paisagens
urbanas. nas
paisagens
urbanas. paisagens
urbanas.
Representar
e imagens de satélite de épocas Reconhecer
através
da Localizar nas imagens de através de desenhos em diferentes
diferentes.
observação de imagens de diferentes tempos históricos. tempos
históricos.
(Ano,
década,
diferentes tempos históricos. (Ano, década, séculos).
séculos).
(EF05GE11)
Identificar
e (Ano, década, séculos).
descrever problemas ambientais
que ocorrem no entorno da Problemas ambientais que Os problemas ambientais que Problemas
ambientais.
Propor
escola e da residência (lixões, ocorrem no entorno da ocorrem em torno da escola soluções para esses problemas através
indústrias poluentes, destruição escola e da residência são os mesmo que ocorrem da escrita de textos de diferentes
do patrimônio histórico etc.), (lixões, indústrias poluentes, em torno de sua residência. gêneros, tais como: Bilhete, notícia,
propondo soluções (inclusive destruição do patrimônio Identificar e fazer uma lista poema, entre outros.
tecnológicas)
para
esses histórico etc.).
Identificar desses problemas.
problemas.
gêneros textuais, através de
leitura
de
textos
que
descrevam esses problemas.

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS
O professor deverá iniciar apresentando para os estudantes os problemas ambientais, a partir da escala local para posteriormente
compreenderem o tema em outras escalas, como a região, o país e até mesmo os problemas ambientais que afetam o planeta como um todo.
Questionar os estudantes sobre como essas atividades impactam ambientes e quais são os impactos dessas atividades sobre a saúde dos seres
humanos e animais. Preparar atividades utilizando a linguagem verbal e não verbal, nas quais os estudantes possam identificar a finalidade de
textos de diferentes gêneros.
O professor poderá iniciar os trabalhos utilizando material concreto, reciclagem, coleta seletiva assim como, observar o volume de lixo produzido
em casa e na sala. Identificar os tipos de poluição. O professor poderá iniciar os trabalhos retomando as noções de visão frontal, oblíquo e vertical
para reforçar os trabalhos de alfabetização cartográfica. Enfatizar os conceitos de escala, legendas e orientação como elementos fundamentais
na construção de um mapa. Além disso, apresentar diferentes tipos de mapas para que os estudantes reconheçam as diferentes formas de
representações de um mesmo lugar. Preparar atividades utilizando a linguagem verbal e não verbal, nas quais os estudantes possam identificar
representações de figuras bidimensionais e tridimensionais.

História - CICLO 1 - 1º e 2º ano
Descritores
(PORT) D01 Reconhecer as diferentes formas de grafar uma mesma letra ou palavra.
(MAT) D9 Estabelecer relações entre o horário de início e término e/ou o intervalo da duração de um evento ou acontecimento.

HABILIDADES
(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.

ETAPA I
As fases da vida: identificação
de si mesmo e do outro: nome,
características
físicas,
habilidades e comportamentos;

OBJETOS DE CONHECIMENTO
ETAPA II
ETAPA III
Os papéis sociais na família e Ideia de temporalidade (passado,
em outros grupos; os tipos de presente, futuro): tempo: cada coisa na
brincadeiras;
diferenças
e sua hora; antes, agora e depois; ontem,
semelhanças
entre
os hoje e amanhã; os dias da semana; os
brinquedos; e brincadeiras locais meses do ano; as fases da vida; e as
(regionalidade);
festividades
locais
no
tempo
(regionalidade).

Sugestões pedagógicas
Etapa 1: Apresentar diferentes fases da vida por meio de imagens ou vídeos; realizar atividades que permitam ao estudante identificar seu nome
– fonemas (sons) e grafemas (letras); explicar para que serve o nome, sobrenome e prenome; contar História do nome, sobrenome, significado
e apelidos.
Sugere-se a exibição da história: A princesinha sem nome.
Etapa 2: Coletar informações com os alunos sobre o que é “Família”; desenvolver atividades de desenhos que representem os componentes
familiares, com nome e grau de parentesco; fazer consultas com avôs e avós sobre a origens das famílias; conversar sobre os brinquedos e
brincadeiras preferidas; apresentar semelhanças e diferenças entre as brincadeiras dos avós e dos dias atuais.
Etapa 3: Fazer perguntas que remetem ao tempo: quando, antes, depois, agora, ontem, hoje e amanhã; pesquisar datas comemorativas,
aniversário e feriados; confeccionar calendário para destacar os aniversariantes da turma.

Sugere-se atividades que o estudante identifique o seu nome e as letras; espalhe letras entre números, desenhos e outros símbolos para separar
e identificar; faça uma lousa ou mural com os nomes das crianças; proponha brincadeiras, rodas de conversas, músicas e vídeos sobre o nome
próprio, considerando o tempo mais próximo do estudante: O que eu fiz ontem? E hoje? O que farei amanhã? E o tempo mais distante: O que eu
fiz o ano passado? Qual é o registro mais antigo que eu tenho?
Elaborar um calendário dinâmico na sala em forma de painel, destacando o mês, dia da semana e o número, a ser identificado pelos estudantes
diariamente.

História - CICLO 1 - 1º e 2º ano
Descritores
(PORT) D07 Ler palavras formadas por sílabas canônicas.
(MAT) D06 Comparar ou ordenar quantidades pela contagem.
OBJETOS DE CONHECIMENTO
HABILIDADES
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
(EF01HI02) Identificar a relação As diferentes formas de Os vínculos pessoais, as Cooperação e a limpeza do bairro;
entre as suas histórias e as organização da família e da relações de amizade e as regras brincadeiras de todas as crianças: família,
histórias de sua família e de sua comunidade.
do nosso dia a dia.
vizinhos e na escola.
comunidade.
Sugestões pedagógicas
Etapa 1: dialogar sobre as diferentes configurações de vínculo e de organização das famílias; hábitos familiares e datas de comemorações; linha
do tempo da família; e a rotina de atividades que a família faz.
Etapa 2: fazer uma roda de conversa sobre a importâncias das regras de convivência na escola, na comunidade e na família; apresentar as
regras de convivência da escola e construir as da sala; elaborar uma lista de tarefas e/ou responsabilidades que o estudante realiza semanalmente
para perceber suas responsabilidades em relação aos ambientes e grupos dos quais participa.
Etapa 3: realizar roda de conversa sobre brinquedos e brincadeiras atuais na comunidade e de outras regiões; identificação de brinquedos e
brincadeiras antigas da comunidade escolar; conhecimento, construção e uso de brinquedos antigos; listagem de brincadeiras individuais e em
grupos; convide uma pessoa idosa da comunidade para falar sobre brinquedos e brincadeiras antigas.
Sugere-se vídeos sobre tipos de brincadeiras de determinadas regiões brasileiras e indígenas; atividades de pintura para identificar as sílabas
canônicas de determinadas palavras e suas respectivas quantidades.
Utilizar fotografias e/ou imagens que representem a diversidade das famílias dos estudantes e outras.
Realizar uma linha do tempo dos estudantes, por meio de fotos, desenhos e/ou imagens, de modo a estimular a oralidade dos estudantes.
Realizar atividades práticas de brincadeiras antigas (amarelinha, pique-bandeirinha, peteca etc.), que estimulem a contagem do tempo e intervalo;
jogos e rodas de conversas.

História - CICLO 1 - 1º e 2º ano
Descritores
(PORT) D02 Identificar a unidade palavra em frases.
(MAT) D06 Comparar ou ordenar quantidades pela contagem.
HABILIDADES
(EF01HI03)
Descrever
e
distinguir os seus papéis e
responsabilidades relacionados
à família, à escola e à
comunidade. A escola e a
diversidade do grupo social
envolvido.

ETAPA I
Identificação como filho, irmão,
primo,
neto
na
família;
estudante, colega na escola;
criança na comunidade.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
ETAPA II
ETAPA III
Criança
na
escola
e A escola e a diversidade do grupo social
comunidade:
respeito
ao envolvido comunidade escolar e do
próximo e colaboração entre bairro.
todas as pessoas.

Sugestões pedagógicas
Etapa 1: descrever as características do filho, irmão, primo, neto na família e do estudante e colega na escola, identificando as responsabilidades
de cada um: o que muda e o que permanece? Quais são as responsabilidades do aluno na escola e do filho na família? São as mesmas?
Etapa 2 e 3: Identificar os variados grupos sociais que formam a comunidade e que colaboram com a escola; roda de conversa sobre a história
e a importância da escola como local de aprendizagem e socialização, identificando acontecimentos, mudanças e permanências em sua trajetória;
depoimentos de ex-professoras, exposição de fotos antigas ou vídeos da escola.
Sugere-se atividades que permitam o estudante identificar a unidade palavra em frases e faça uma lista e enumere o quantitativo de irmãos,
primos e colegas da sala.
Realizar desenhos e pinturas que representem a família, vizinhos e colegas de sala e práticas de solidariedade e empatias; desenvolver atividades
e/ou dinâmicas que estimulem a empatia e cooperação. Sugere-se que o estudante relacione um sentimento a uma cor. Utilizar papéis coloridos
para o estudante escolher.

História - CICLO 1 - 1º e 2º ano
Descritores
(PORT) D03 Identificar o número de sílabas de uma palavra
(MAT) D26 Identificar a localização ou a movimentação de pessoas ou objetos em uma representação plana do espaço.
OBJETOS DE CONHECIMENTO
HABILIDADES
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
(EF01HI04)
Identificar
as As diferenças entre os variados A vida na escola e formas de A vida na escola e formas de
diferenças entre os variados ambientes de vivência: o que é representação social e espacial: representação social e espacial: os jogos
ambientes
em
que
vive casa, escola, igreja, praça, rua, os jogos e brincadeiras como e brincadeiras como forma de interação
(doméstico, escolar e da etc. Os diferentes ambientes de forma de interação social e social e espacial.
comunidade), reconhecendo as vivência:
tamanhos, espacial.
especificidades dos hábitos e arquiteturas e mobiliários.
das regras que os regem.

Sugestões pedagógicas
Etapa 1: Apresente imagens projetadas ou impressas sobre as diferenças entre os variados ambientes de vivência: doméstico, escolar e da
comunidade. Peça que os alunos façam pequenas observações sobre os três: cores, tamanhos, mobília, onde elas se situam, semelhanças e
diferenças.
Sugere-se atividades que permitam observar e descrever as características dos lugares; representar lugares e espaços por meio de desenho e
pintura, e exibição de imagens e vídeos.
Realizar um passeio com os estudantes pela escola a fim de identificar objetos e mobílias novas e antigas.
Etapas 2 e 3: roda de conversa sobre a importância da escola; o que é uma escola? O que uma escola precisa ter nos dias de hoje? Todas as
escolas são iguais? O que fazemos em uma escola? Será que as escolas sempre foram como são hoje? Passeio na escola para conhecer os
servidores e os diferentes espaços que a compõe.
Projetar imagens de diversos esportes e relacionar a determinados lugares e/ou condições climáticas: futebol, tênis, esqui no gelo, vôlei de praia
etc.

Identificar quantas sílabas têm os nomes dos pontos turísticos do município e/ou estado.
Desenvolver atividades que abordem lateralidade: direita e esquerda, a partir de dinâmicas em grupo, com demarcação em círculo no chão para
que o estudante pule conforme o comando; realizar dança da cadeira a fim de orientar se é para movimentar para esquerda ou direita; e realizar
a brincadeira “Escravo de Jó”.

História - CICLO 1 - 1º e 2º ano
Descritores
(PORT) D02 Identificar a unidade palavra em frases.
(MAT) D06 Comparar ou ordenar quantidades pela contagem.
HABILIDADES
(EF01HI05)
Identificar
semelhanças e diferenças entre
jogos e brincadeiras atuais e de
outras épocas e lugares. A vida
em
família:
diferentes
configurações e vínculos.
(EF02HI01)
Reconhecer
espaços de sociabilidade e
identificar os motivos que
aproximam e separam as
pessoas em diferentes grupos
sociais ou de parentesco.

ETAPA I
Histórias, brincadeiras e jogos
do dia-a-dia. Histórias, jogos e
brincadeiras antigas. História e
brincadeiras quilombolas e
indígenas.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
ETAPA II
ETAPA III
A noção do “Eu” e do “Outro”: A noção do “Eu” e do “Outro”:
comunidade, convivências e comunidade, convivências e interações
interações entre pessoas; a entre pessoas; a importância do nome
importância do nome como como marca de identidade; locais
marca de identidade; locais frequentados por pelos estudantes como
frequentados
por
pelos praças; parque, igreja, área de lazer do
estudantes
como
praças; shopping ou a rua etc.
parque, igreja, área de lazer do
shopping ou a rua etc.

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS
Etapa 1: Que o estudante pesquise brincadeiras da infância realizadas pelos pais, as regras e execução e também pratique. Realizar oficinas de
brinquedos que remetem ao passado (peteca, telefone sem fio, carrinho, bola de meia e outros).
Projetar imagens ou vídeo sobre as principais brincadeiras e jogos de matriz indígena e quilombolas: corrida em um pé só, cabo de guerra,
queimada, peteca etc.
Etapa 2 e 3: Explique a importância dos documentos pessoais, e que além do documento, cada indivíduo tem seus próprios gostos e
preferências: comida, cor, roupa, sapato, time de futebol, personagem etc., e que os estudantes realizem atividades de desenho que representem
os locais que frequentam na cidade e/ou no campo.

Sugere-se atividades que identifiquem o nome do estudante como crachá, mural e lousa e identificar o quantitativo de sílabas; desenhos que
representem locais preferidos.
Projetar imagens de objetos e/ou símbolos que identificam determinados lugares e/ou familiares.
Fazer uma roda de conversa a fim do estudante expressar a rua onde mora, o trajeto que percorre até chegar à escola.
Realizar uma pesquisa com os estudantes sobre os lugares preferidos que gostam de frequentar.

História - CICLO 2 - 3º ao 5º ano
Descritores
(PORT) D10 Identificar informação explícita em um texto.
(PORT) D12 Inferir informações em textos.
(PORT) D11Reconhecer os elementos que compõem uma narrativa e o conflito gerador.
(MAT) D9 Estabelecer relações entre o horário de início e término e/ou o intervalo da duração de um evento ou acontecimento.
OBJETOS DE CONHECIMENTO
HABILIDADES
ETAPA I
ETAPA II
ETAPA III
(EF02HI03)
Selecionar Conexão
entre
tempo “Eu”, o “Outro” e os diferentes Famílias de outros tempos (Antigo).
situações
cotidianas
que (memória e mudança) e espaço grupos sociais e étnicos que
remetam à percepção de (pertencimento):
compõem a cidade e os A formação da identidade tocantinense
mudança,
pertencimento
e
municípios: os desafios sociais, através da pluralidade cultural e
memória.
Brincadeiras; as festas de culturais e ambientais do lugar contribuição dos diversos povos.
aniversário; retratos e objetos onde vive.
(EF03HI01) Identificar os grupos pessoais (brinquedos) e da
Os patrimônios materiais e imateriais da
populacionais que formam a família.
Nem todos são iguais: respeito humanidade;
cidade, o município e a região,
às diferenças. Conhecendo
as relações estabelecidas entre História da família através de nossos amigos. Fazendo o Patrimônio material e imaterial do
eles e os eventos que marcam a documentos, fotos, objetos de autorretrato. As mudanças no Tocantins;
formação da cidade, como diferentes épocas e lugares;
bairro, na cidade, no estado;
fenômenos migratórios (vida
A formação da identidade tocantinense
rural/
vida
urbana), As
famílias
do
bairro: Povos indígenas, africanos, através da pluralidade cultural e
desmatamentos,
Características e diferenças.
quilombolas e migrantes no contribuição dos diversos povos.
estabelecimento de grandes
estado.
empresas etc.
(EF05HI01aTO) Conhecer as
histórias
das
cidades
tocantinenses,
valorizar
e
resgatar suas tradições e
memórias,
como
também
compreender nossa própria

identidade,
por
diferentes fontes.

meio

de

(EF05H01bTO) Reconhecer-se
como indivíduo, parte de um
contexto e construtor de sua
própria história.
Sugestões pedagógicas
ETAPA 1:
Coletar depoimento junto aos pais, avós ou idosos da comunidade sobre sua infância com o objetivo de perceber mudanças e permanências em
relação às situações cotidianas vividas por ele.
Promover uma roda de conversa com as crianças para socializar os relatos de memórias e fotografias antigas evidenciando situações de
mudanças e diferenças entre as famílias.
Organizar com cada criança, a produção de uma linha de tempo de sua própria de vida colocando todos os momentos importantes de sua vida.
Realizar atividade de leitura e intepretação do texto “Aniversário na sala de aula”, da autora Graça Batituci, de modo a identificar uma informação
explícita e os elementos que compõem uma narrativa.
ETAPA 2:
Envolver a família e a escola para reunir documentos e objetos que permitam formar um acervo de fontes que dará subsídios para trabalhar essa
e outras habilidades (como as EF02HI05 e EF02HI09). Os documentos podem ser: carteira de vacinação, certidão de nascimento, carteira de
identidade, carteira de trabalho, boletim escolar, jornais e revistas antigos, diário de classe, cartão postal, fotografias antigas etc. entre os objetos,
podem estar lampião, telefone de discar, ferro de passar roupa a carvão, pilão, tacho de fazer doces etc. A atividade desenvolve as habilidades
de identificar, examinar, coletar, organizar e selecionar o material.
Organizar um mini museu com os objetos encontrados e depois trabalhar com leitura, escrita e textos da internet relacionados com o tema.
Realizar um projeto de culminância para exposição dos objetos obtidos;
ETAPA 3:

Visitar algum Patrimônio Cultural da sua cidade como um bem (ou bens) de natureza material e imaterial considerado importante para a identidade
da sociedade brasileira e no contexto tocantinense. Trabalhar leitura, oralidade e produção de textos com elementos identificados na visita.
Apresentar fotos e/ou imagens de exemplos de patrimônio histórico material e imaterial e relacionar os tipos de patrimônios presentes na cidade
e/ou no bairro.
Apresentar diversos elementos da cultura tocantinense: pratos típicos (chambari e Maria-isabel), artesanatos (capim dourado), e danças (sússia,
catira, jiquitaia e kupré).

História - CICLO 2 - 3º ao 5º ano
Descritores
(PORT) D10 Localizar informação explícita.
(PORT) D12 Inferir informações em textos.
(PORT) D13 Reconhecer o assunto de um texto lido.
(MAT) D8 Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo.
HABILIDADES
(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. Os patrimônios
históricos e culturais da cidade
e/ou do município em que vive.
(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.
(EF04HI02)
Identificar
mudanças e permanências

ETAPA I
Os povos indígenas no
Tocantins e seu modo de vida.
História dos quilombolas no
Tocantins.
Interpretação
histórica dos fatos; A circulação
de
pessoas
e
as
transformações
no
meio
natural:
Nomadismo
X
sedentarismo;

OBJETOS DE CONHECIMENTO
ETAPA II
ETAPA III
Tempo cronológico: minutos, A ação das pessoas, grupos sociais e
horas, semanas, meses, Anos.
comunidades no tempo e no espaço:
Diferentes maneiras de medir o nomadismo,
agricultura,
escrita,
tempo.
navegações, indústria, entre outras. O
O passado e o presente nas passado e o presente: a noção de
brincadeiras infantis. Objetos, permanência e as lentas transformações
brinquedos
e
documentos sociais e culturais.
atuais.

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.
Sugestões pedagógicas
ETAPA 1:
Pode ser desenvolvida por meio de jogos, narrações orais feitas pelos estudantes sobre seu dia a dia, cenas ilustradas do cotidiano que devem
ser colocadas em uma linha do tempo etc., além disso, é possível complementar a habilidade inserindo no aprendizado contos populares,
indígenas, africanos ou de outras origens, visto que o conto é uma história completa, que se desenrola de forma linear, cronológica, com um
começo, meio e fim.
Realizar atividades lúdicas para explicar o conceito de nomadismo: segue o mestre.
Projetar imagens e/ou objetos/utensílios, artesanatos que remetem a comunidade quilombola.
Projetar imagens sobre a diversidade cultural indígena no Tocantins, com destaque para a boneca Karajá, confeccionada em barro através da
técnica de cerâmica.
ETAPAS 2 e 3:
Utilizar como recurso didático, contos populares, mitos ou relatos da história local ou familiar, no qual o estudante possa identificar uma ação
humana e seus resultados no tempo e no espaço.
Projetar imagens sobre distintos modos de se medir o tempo e as horas.
Desenhar um relógio de sol na escola para que o estudante acompanhe a marcação do tempo.
Desenhar relógios de ponteiros e identificar os números e/ou horas.
Apresentar o vídeo Diário de Mika – Quem apagou o dia?.

História - CICLO 2 - 3º ao 5º ano
Descritores
(PORT) D10 Localizar informação explícita.
(PORT) D12 Inferir informações em textos.
(PORT) D13 Reconhecer o assunto de um texto lido.
HABILIDADES
(EF02HI10) Identificar diferentes
formas de trabalho existentes na
comunidade em que vive seus
significados,
suas
especificidades e importância.
(EF02HI11) Identificar impactos
no ambiente causados pelas
diferentes formas de trabalho
existentes na comunidade em
que vive.
(EF03HI08) Identificar modos de
vida na cidade e no campo no
presente, comparando-os com
os do passado. A noção de
espaço público e privado 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

ETAPA I
As
diversas
profissões
localizadas no bairro e entorno.
Declaração Universal dos
Direitos da Criança.
O trabalho infantil e o menor
abandonado.
Os direitos fundamentais das
crianças.
A sobrevivência e a relação
com a natureza.
O trabalho e os impactos no
ambiente.
Cuidados
com
o
meio
ambiente.

OBJETOS DE CONHECIMENTO
ETAPA II
ETAPA III
A produção dos marcos da O que forma um povo: do nomadismo aos
memória: a cidade e o campo, primeiros povos sedentarizados:
aproximações e diferenças.
O homem na América;
A cidade e o campo como parte Tudo começou muito antes (referência
do município.
histórica);
O governo municipal; a Câmara Povos e culturas antigas da América;
municipal; as
Os antigos habitantes do país, antes do
Leis e regras.
Brasil existir;
Nossas raízes indígenas e africanas
(regional).

ambiental, compreendendo a
importância dessa distinção. A
cidade e suas atividades:
trabalho, cultura e lazer.
(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.
(EF05HI01)
Identificar
os
processos de formação das
culturas
e
dos
povos,
relacionando-os com o espaço
geográfico ocupado.
Sugestões pedagógicas
ETAPA 1:
Reunir dados sobre formas de trabalho e lazer no passado e em lugares diversos, incluindo o trabalho informal e o serviço doméstico, o lazer
espontâneo e o lazer deliberado, etc.
Que o estudante realize uma pesquisa sobre as principais profissões que são exercidas no bairro e dos seus pais ou quem mora; desenhe a
profissão que pretender ser no futuro.
Colorir diversos desenhos que abordem os direitos das crianças: direito à educação, saúde, lazer, alimentação etc.
Discutir com os estudantes sobre o lixo e a reciclagem a fim de reduzir os impactos do meio ambiente. Apresentar imagens das lixeiras com cores
definidas para cada material, de acordo com o padrão internacional.
ETAPA 2:

Passeio da turma para o reconhecimento da câmara municipal de vereadores. Após o passeio propor discussões, leituras e produção de textos
com elementos identificados na visita.
Apresentar as autoridades políticas (políticas e vereadores) e suas principais atribuições.
Destacar as principais produções agrícolas do município; utilizar material concreto para a identificação dos estudantes.
Passeio da turma pelo centro urbano para reconhecimento de prédios públicos, hospitais, escolas, etc. Após o passeio trabalhar elementos
identificados pelos estudantes, promovendo assim leituras, oralidade e produção de textos.
ETAPA 3:
Identificar as principais características e hábitos dos povos nômades e sedentarizados.
O homem na América – identificar o período, hábitos, e o povoamento.
Identificar, localizar no mapa e apresentar as principais características e hábitos culturais dos povos pré-colombianos.
Apresentar que o nosso vocabulário é formado por várias palavras de origem africana: batuque, acarajé, berimbau, dengo, fubá, quibebe etc. e
posterior selecionar três palavras e formar uma frase; realizar atividade de pintura com tinta guache ou lápis de cor -máscaras africanas feitas de
papelão.
Realizar atividades de palavras cruzadas com as palavras de origem africana.
Realizar atividade de leitura e intepretação a fim de identificar informação explícita, inferir informações e reconhecer o tema do texto. Sugere o
texto: Africanizando – Morgado Mbalate.

ENSINO RELIGIOSO

Ensino Religioso - CICLO 1 - 1ºe 2º Anos
DESCRITORES
(MAT) D21 Identificar representações de figuras tridimensionais
(PORT) D02 - Identificar a unidade palavra em frases
(MAT) D23 Identificar representações de figuras bidimensionais.
OBJETOS DE CONHECIMENTO
HABILIDADES
ETAPA I
(EF01ER02) Reconhecer que o seu nome e o
das demais pessoas os identificam e os
diferenciam

Eu me conheço junto
com o outro.
Quem sou eu?

(EF02ER03) Identificar as diferentes formas de
registro das memórias pessoais, familiares e
escolares (fotos, músicas, narrativas, álbuns)

Memórias e Símbolos.

ETAPA II
O Sentido do nome.
Símbolo: o que é? Para
que serve?

Símbolos e gestos são
importantes para as
pessoas.

ETAPA III
A importância dos Símbolos religiosos e suas
diferenças.
Os Símbolos e a relação com o
transcendente.

Símbolos, gestos e seu significado.

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS
Inserir o significado de nós mesmo e do outro em nossa vida. Identificar igualitariamente coisas da vida cotidiana em nossa realidade e na realidade
do outro. Habilidades deverão ser desenvolvida ao longo de todo o ano.
Reconhecer no outro características próprias, mostrando-nos que possuímos diferenças entre nós e apresentando uma compreensão para além do
eu.
Apresentar registros e conservação da memória pessoal e coletiva, identificação regras de convivência.

Ensino Religioso - CICLO 2 - 3º, 4º e 5° Anos
DESCRITORES

(PORT) D12 - Inferir informações em textos/ inferir informações
implícitas em um texto.

(MAT) D06 Utilizar porcentagem,
m, com base na ideia de proporcionalidade, na
resolução de problemas.
(MAT) D49 Utililzar noções de probabilidade, expressando-a
expressando por um número
racional (forma fracionária, decimal ou percentual), na resolução de problema.
OBJETOS DE CONHECIMENTO

HABILIDADES
ETAPA I
(EF03ER04) Caracterizar as práticas celebrativas
como parte integrante do conjunto das
manifestações religiosas de diferentes culturas e
sociedades.
(EF04ER01) Identificar ritos presentes no cotidiano
pessoal, familiar, escolar e comunitário.

ETAPA II

Observar as
Celebrativas.

Práticas Conhecer as
expressões festivas das
diversas tradições
religiosas.
O que eu celebro na Grandes
vida.
acontecimentos que são
celebrados.
(EF05ER04) Reconhecer a importância da Ancestralidade
e
Importância da tradição
tradição oral para preservar memórias e tradição oral.
oral.
acontecimentos religiosos.

ETAPA III
Identificar as diversas celebrações da
vida que se tornaram
to
práticas religiosas
nas diferentes tradições religiosas.
Acontecimentos religiosos marcantes
ma
na
vida de um povo.
Elementos da tradição oral nas culturas e
religiosidades indígenas, afro-brasileiras,
ciganas, entre outras.

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS
Identificar e diferenciar na família expressões de religiosidade que se misturam à cultura familiar como prática de vida.
Identificar vestimentas próprias para uso no culto ou em celebrações especificas
Apresentar, através de imagens, as vestimentas para de uso no culto ou em celebrações especificas.
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