
Matriz de Recomposição
Ensino Fundamental

Anos Finais

 

2022



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
 
 
 

WANDERLEI BARBOSA CASTRO
Governador do Estado em exercício

 
FÁBIO PEREIRA VAZ

Secretário de Estado da Educação
 

EDER MARTINS FERNANDES
Secretário Executivo

 
MARKES CRISTIANA OLIVEIRA DOS SANTOS

Superintendente de Educação Básica
 

CELESTINA MARIA PEREIRA DE SOUZA
Diretora de Educação Básica

 
MARCIA CRISTINA MOTA BRASILEIRO

Gerente de Currículo e Avaliação da Aprendizagem
 

LILIANE ALVES DA COSTA
Gerente de Ensino Fundamental

 
ELIZIANE DE PAULA SILVEIRA BARBOSA

Gerente de Ensino Médio
 

ANA PAULA DE SOUSA BARBOSA
Gerente de Ensino Integral



EQUIPE DE ELABORADORES

LINGUAGENS MATEMÁTICA
CIÊNCIAS

HUMANAS

CIÊNCIAS DA
NATUREZA

PEDAGOGAS
DO CURRÍCULO

LÍNGUA PORTUGUESA

Eliziane de Paula Silveira

Mariana Castro C. Lima Silva

Roseli Bitzcof de Moura

Alécio Daisse Bandeira de Almeida

Mª. Aurileuda F. de Vasconcelos

Alexandre Costa Barros

Lillian Aparecida Carneiro Souza

Arlem Milhomem Chaves

Jonara Lúcia Streit

Eduardo Ribeiro Gonçalves

Maria de Jesus Coelho Abreu

Ítalo Bruno Paiva Gonçalves

Sayonara Santos de Morais

Luciana de Maria Carvalho Viana

Michael Monteiro Matos

Thaílla Fontoura Bueno Ribeiro

Wellington Rodrigues Fraga

Joselane Fernandes Silva Noleto

Maria Francinete S. C. de Souza

Priscilla Nascimento M. Kloster

LÍNGUA INGLESA

Alessandra O. Quirino Chiarion

ARTE

Heloísa Rehder Coelho Sobreira

LÍNGUA ESPANHOLA

Fabiana Kátia da S.Medeiros 

EDUCAÇÃO FÍSICA

Nathália Fonseca Ayres

Luciana Pegoraro Penteado



EQUIPE DE COLABORADORES

LINGUAGENS MATEMÁTICA CIÊNCIAS HUMANASCIÊNCIAS DA NATUREZA

PEDAGOGAS DO CURRÍCULO

Annádylla M. dos S. Alencar

Antônio José da Silva

Esly da Silva Carneiro

Fabrícia Ferreira da Silva

Francyara M de O. A. Francelino

Antônio Alexandre de Almeida

Elizane da Silva Aguiar

Guttyane Lins Franco

Helena Souza dos Santos

Keilyanne Araújo de S. Costa

Kerley Alessandra Barbosa Reis

Luciana Maria Rodrigues

Lusivalda Rodrigues Bezerra

Marcos Vinicius da C. Andrade

Maria das Mercês D. Gomes da Silva

Mirléia Lima Machado

Patrícia Barros de Mesquita

Reijane Pereira dos Santos Stempien

Rosana Maria M. Fernandes Morales

Rosângela Maria Medeiros Souza

Eliziane Aparecida Nunes

João Paulo Moura dos Santo

José Alcione G. Santos

José Filho Ferreira Nobre

Marcos de Sales Santiago

Everaldo Ramos de Oliveira

Jorge Montané Vila

Marina Gomes Soares

Rogério de Sousa Gomes

Samira Vieira Carneiro

Sirlene Martins dos Reis Cávoli

Vagner Ribeiro de Carvalho

Vânia Maria Gomes Carvalho Santos

Alaíde de Miranda Santiago

Aparecida Geralda Braga

Deusirene M. de Araujo

Hélida B. de Jesus Queiroz Liz Adriana Santos Martins

Warlla Silva

Damião José da Silva

Denise Alves Ferreira

Frankinaldo Pereira Lima

Liberta Lamarta F. G. Neres

Luana Melo da Costa

Daniel Vieira de Morais

Evilane Leão Cordeiro

Naivane Sousa Costa

Raphael de Paiva

Sílvia Arlane A. de Souza Moura

Simone Denise Klein

Solange Pereira Gloria

Vânia da Silva Ramos

Ailto Ribeiro Barros Klaus

Douglas Souza dos Santos

Inez Pereira de Carvalho

Itamar Araújo Morais

José Messias Barbosa da Silva

Ana Helena A.V. Silvério

Haroldo Silis Mendes da Silva

Leidiane Medrado de Sousa

Maria da Conceição F. Oliveira

Miguel Fábio Medeiros de Sousa

Reisimar Sales Guimarães

Rodrigo César Laverde

Wesliane Gonçalves de Souza

Idelneides Ribeiro Araújo Rosãngela Pereira da Silva 

Elizonar Dias dos Reis

Hélida Brilhante de Jesus Queiroz

José Messias Barbosa da Silva

Leudiane Medrado de Sousa

Reijane Alves dos Santos Macedo



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

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS

ENSINO MÉDIO

Ciclo I - 1º e 2º ano

Ciclo II - 3º, 4º e 5º ano

Ciclo III - 6° e 7 º ano

Ciclo IV - 8º e 9° ano

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 3 - 6º e 7º anos 
 

 
      DESCRITOR/HABILIDADE 

 
OBJETOS DE CONHECIMENTO 

 

 
(PORT) D01 Identificar informação 
explícita em um texto. 
(PORT) D03 Inferir uma informação 
implícita em um texto. 
(PORT) D04 Inferir o tema ou o 
assunto de um texto. 

 
 

 
 
 
 

ETAPA I 
 

 
 
 
 

ETAPA II 

 
 
 
 

ETAPA III 

Artes Visuais 
 
(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e 
analisar formas distintas das artes 
visuais tradicionais e 
contemporâneas, em obras de artistas 
brasileiros e estrangeiros de 
diferentes épocas e em diferentes 
matrizes estéticas e culturais, de 
modo a ampliar a experiência com 
diferentes contextos e práticas 
artístico-visuais e cultivar a 
percepção, o imaginário, a capacidade 
de simbolizar e o repertório imagético. 

 
Contextos e práticas                                                           
Arte rupestre; Arte grega, e 
romana; Arte indígena. Análise 
das imagens referentes à arte 
rupestre, grega, romana e 
indígena presentes no 
cotidiano visual e na 
comunidade local. Pesquisa e 
apreciação por meio da leitura  
de textos imagéticos. 

 
Contextos e práticas                                                           
Arte rupestre; Arte grega, e 
romana; Arte indígena. Análise 
das imagens referentes à arte 
rupestre, grega, romana e 
indígena presentes no cotidiano 
visual e na comunidade local. 
Pesquisa,  apreciação e análise  
da leitura  de textos escritos e  
imagéticos.                          

 
Contextos e práticas    
Contextualização histórica do 
renascimento europeu e seus 
desdobramentos. Identificação de 
relações entre a arte colonial 
brasileira e a arte dos povos 
indígenas e africana. 
Pesquisa, apreciação e análise  da 
leitura  de textos escritos e  
imagéticos.                               



 
 
 
 
     
 
     SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Sugere-se que o professor 
utilize obras artísticas que 
permitam aos estudantes a 
apreciação (leitura de imagens) 
de variadas linguagens 
utilizando uma temática 
(chuva, caju, ..), de forma que o 
estudante identifique as 
informações da obra 
apreciada.  

Sugere-se que o professor utilize 
obras artísticas que permitam 
aos estudantes a apreciação 
(leitura de imagens) de variadas 
linguagens utilizando uma 
temática (chuva, caju, ), de 
forma que o estudante 
identifique as informações da 
obra apreciada estabelecendo 
paralelos e diferenciações entre 
as diversas linguagens e os 
diferentes artistas.   

Sugere-se que o professor utilize 
obras artísticas que permitam aos 
estudantes a apreciação (leitura de 
imagens) de variadas linguagens 
utilizando uma temática (chuva, 
caju, ..), de forma que o estudante 
identifique  as informações 
explicitas e implícitas, e tire as suas 
conclusões referentes a obra. 
estabelecendo paralelos e 
diferenciações entre as diversas 
linguagens e os diferentes artistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
    DESCRITOR/HABILIDADE 

 
                                                OBJETOS DE CONHECIMENTO 
 

 
PORT) D01 Identificar informação 
explícita em um texto. 
(PORT) D03 Inferir uma informação 
implícita em um texto. 
(PORT) D04 Inferir o tema ou o 
assunto de um texto. 
(MAT) D41 Utilizar área de figuras 
bidimensionais (figuras planas que 
podem ser decompostas por 
quadrados, retângulos e/ou 
triângulos) na resolução de problema. 

 
 
 
 

ETAPA I 
 

 
 
 
 

                   ETAPA II 

 
 
 
 

                   ETAPA III 

Artes Visuais 
 
(EF69AR04) Analisar os elementos 
constitutivos das artes visuais (ponto, 
linha, forma, direção, cor, tom, escala, 
dimensão, espaço, movimento etc.) na 
apreciação de diferentes produções 
artísticas 

 
Elementos da linguagem                                                
Elementos construtivos das 
artes visuais em imagens 
referentes à arte rupestre, 
grega, romana e indígena. 
Leitura e análise de textos 
escritos e imagéticos. 
 

 
Elementos da linguagem                                                
Elementos construtivos das 
artes visuais em imagens 
referentes à arte rupestre, grega, 
romana e indígena. Leitura, 
análise e contextualização  de 
textos escritos e imagéticos. 
 

 
Elementos da linguagem                                       
Composição de formas Livres e 
geométricas, identificando os 
elementos constitutivos das artes 
visuais que estão presente nas 
obras renascentistas e na arte 
colonial brasileira.  Leitura, análise 
e contextualização  de textos 
escritos e imagéticos. 
                                                

 
 
 
     
 
 
 
 
      SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

 
Sugere-se que o professor  
proporcione ao estudante a 
leitura de imagem para que 
reconheça e explore alguns 
dos  elementos das imagens 
(ponto e linha, cor) e seu uso 
em composições ,  explorando 
procedimentos de desenho e 
pintura que represente uma 

 
Sugere-se que o professor  
proporcione ao estudante a 
leitura de imagem para que 
reconheça e explore alguns dos  
elementos das imagens (ponto e 
linha, cor, forma,  dimensão, 
espaço) e seu uso em 
composições ,  explorando 
procedimentos de desenho e 

 
Sugere-se que o professor  
proporcione ao estudante a leitura 
de imagem para que reconheça e 
explore alguns dos  elementos das 
imagens (ponto e linha, cor, forma) 
e seu uso em composições ,  
explorando procedimentos de 
desenho e pintura que represente 
uma temática a partir do olhar do 



temática a partir do olhar do 
estudante, para que ele possa 
identificar a informação 
explicita, implícita e as figuras 
bidimensionais  do texto 
imagético.  

pintura que represente uma 
temática a partir do olhar do 
estudante, para que ele possa 
identificar a informação explicita, 
implícita e as figuras 
bidimensionais  instigando o 
estudante a compreensão do 
texto imagético.   

estudante para que ele possa 
identificar a informação explicita, 
implícita e as figuras bidimensionais  
instigando o estudante a 
compreensão do texto imagético. 
Em seguida, uma roda de conversa 
com os estudantes sobre as 
aprendizagens adquiridas e 
proponha a criação de um painel 
coletivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRITOR/HABILIDADE OBJETOS DE CONHECIMENTO 
 

 
(PORT) D05 Distinguir um fato de uma 
opinião em um texto. 
(PORT) D07 Identificar o gênero de 

um texto. 
(PORT) D08 Identificar o objetivo 
comunicativo de um texto. 
(PORT) D09 Reconhecer diferentes 
formas de tratar uma informação a 
partir da comparação entre textos. 
 
 

 
 
 
 

ETAPA I 
 

 
 
 
 

                ETAPA Il 
 

 
 
 
 

ETAPA Ill 
 

Dança 
 
(EF69AR09) Pesquisar e analisar 
diferentes formas de expressão, 
representação e encenação da dança, 
reconhecendo e apreciando 
composições de dança de artistas e 
grupos brasileiros e estrangeiros de 
diferentes épocas. 

Contextos e práticas                                      
Danças presentes nas culturas 
indígenas e ou na cultura 
popular da comunidade local. 
Pesquisa e análise de textos 
escritos e imagéticos acerca da 
dança local.  
 

Contextos e práticas                                      
Contextualização da dança 
clássica na cultura regional. 
Análise e interpretação de textos 
escritos e imagéticos  acerca da 
dança regional. 

Contextos e práticas                                      
Contextualização da dança clássica 
na cultura regional, no Brasil e no 
mundo.  Pesquisa, análise e 
interpretação de textos escritos e 
imagéticos acerca da dança no 
Brasil e no mundo. 

 
 
       
 
 
     SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Sugere-se que o professor  
apresente textos(escritos e 
imagéticos) e  vídeos acerca 
das danças presentes nas 
culturas indígenas e ou na 
cultura popular do Tocantins 
para que o estudante 
conheça/reconheça  as danças 
regionais,  identificando o 
gênero textual. 
 

Sugere-se que o professor  
apresente textos(escritos e 
imagéticos) e  vídeos acerca das 
danças presentes nas culturas 
indígenas e ou na cultura 
popular do Tocantins para que o 
estudante conheça/reconheça  
as danças regionais,  
identificando o gênero e o 
objetivo textual. 
 

Sugere-se que o professor  
apresente textos(escritos e 
imagéticos) e  vídeos acerca das 
danças presentes nas culturas 
indígenas e ou na cultura popular 
do Tocantins para que o estudante 
conheça/reconheça  as danças 
regionais,  identificando o gênero e 
o objetivo textual, reconhecendo 
diferentes formas de tratar uma  
informação a partir da comparação 
entre textos. 



 
    DESCRITOR/HABILIDADE 

 
OBJETOS DE CONHECIMENTO 

 

 
(PORT) D02 Inferir o sentido de uma 
palavra ou expressão em um texto. 
(PORT) D 07 Identificar o gênero de 

um texto. 
(PORT) D08 Identificar o objetivo 
comunicativo de um texto. 
(PORT) D09 Reconhecer diferentes 
formas de tratar uma informação a 
partir da comparação entre textos. 
 

 
 
 
 

ETAPA I 
 

 
 
 
 

ETAPA Il 
 

 
 
 
 

ETAPA Ill 
 

Música 
 
(EF69AR16) Analisar criticamente, 
por meio da apreciação musical, usos 
e funções da música em seus 
contextos de produção e circulação, 
relacionando as práticas musicais às 
diferentes dimensões da vida social, 
cultural, política, histórica, econômica, 
estética e ética. 

Contextos e práticas                                          
Caracterização da música 
tocantinense no seu contexto 
histórico, cultural e geográfico 
de produção. Escuta e 
apreciação das letras das 
músicas.  

Contextos e práticas                                          
Caracterização da música 
tocantinense no seu contexto 
histórico, cultural e geográfico de 
produção.  Análise crítica das 
letras das músicas. 

Contextos e práticas                                          
Caracterização da música brasileira 
nos séculos XVIII e XVX, no seu 
contexto histórico, cultural e 
geográfico de produção.  Escuta e 
análise crítica das letras das 
músicas. 

 
 
   
 
      SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Sugere-se que o professor 
proporcione ao estudante o 
contato com a música   
tocantinense, para que  por 
meio da escuta musical, o 
estudante possa identificar  o 
sentido de uma palavra ou 
expressão e o gênero do texto. 
 

Sugere-se que o professor 
proporcione ao estudante o 
contato com a música   
tocantinense, para que por meio 
da escuta musical, o estudante  
possa reconhecer o sentido de 
uma palavra ou expressão no 
texto, e identificar o gênero e o 
objetivo comunicativo do texto 
musical escolhido. 
 

Sugere-se que o professor 
proporcione ao estudante o contato 
com a música   tocantinense e um 
texto imagético com o mesmo tema, 
para que  por meio da escuta 
musical e da leitura imagética  o 
estudante possa reconhecer o 
sentido de uma palavra ou 
expressão no texto e diferentes 
formas de tratar uma informação a 
partir da comparação entre textos. 



 
    DESCRITORES/HABILIDADES 

 
OBJETOS DE CONHECIMENTO 

 

 
(PORT) D01 Identificar informação 
explícita em um texto. 
(PORT) D03Inferir uma informação 
implícita em um texto. 
(PORT) D09Reconhecer diferentes 
formas de tratar uma informação a 
partir da comparação entre textos. 
 
 

 
 
 

ETAPA I 
 

 
 
 

ETAPA Il 
 

 
 
 

ETAPA Ill 
 

Artes Integradas 
 
(EF69AR34) Analisar e valorizar o 
patrimônio cultural, material e 
imaterial, de culturas diversas, em 
especial a brasileira, incluindo suas 
matrizes indígenas, africanas e 
europeias, de diferentes épocas, e 
favorecendo a construção de 
vocabulário e repertório relativos às 
diferentes linguagens artísticas. 

Patrimônio cultural                                                       
Leitura da composição visual, 
sonora e gestual que fazem 
parte das manifestações 
culturais de origem indígenas e 
africanas que fazem parte da 
cultura tocantinense. Leitura de 
textos imagéticos.  

Patrimônio cultural                                                       
Leitura da composição visual, 
sonora e gestual que fazem 
parte das manifestações 
culturais de origem indígenas e 
africanas que fazem parte da 
cultura tocantinense. Leitura de 
textos escritos e imagéticos.  

Patrimônio cultural                                                       
Leitura da composição visual, 
sonora e gestual que fazem parte 
das manifestações culturais de 
origem indígenas e africanas que 
fazem parte da cultura 
tocantinense. Leitura e 
contextualização de textos escritos 
e imagéticos.  

 
 
    
 
 
 
 
 
 
       SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Sugere-se que o professor, por 
meio da leitura visual e sonora,  
apresente  ao estudante 
imagens, e/ou vídeos das 
manifestações culturais  de 
origem indígenas e/ou 
africanas que fazem parte da 
cultura tocantinense,  e instigue 
o estudante a pesquisar e 
investigar essas manifestações 
na comunidade local para que 

Sugere-se que o professor, por 
meio da leitura visual e sonora,  
apresente  ao estudante 
imagens, e/ou vídeos das 
manifestações culturais  de 
origem indígenas e/ou africanas 
que fazem parte da cultura 
tocantinense,  e instigue o 
estudante a pesquisar e 
investigar essas manifestações 
na comunidade local para que 

Sugere-se que o professor, por 
meio da leitura visual e sonora,  
apresente  ao estudante imagens, 
e/ou vídeos das manifestações 
culturais  de origem indígenas e/ou 
africanas que fazem parte da 
cultura tocantinense e instigue o 
estudante a pesquisar e investigar 
essas manifestações na 
comunidade local para que 
conheçam e respeitem os valores, 



 

 

 

 

 

 

 

 

conheçam e respeitem os 
valores, as crenças e os 
saberes dos bens culturais. 
Esta atividade contribui para 
que o estudante possa 
identificar as informações 
explícitas dos textos 
apresentados.  

conheçam e respeitem os 
valores, as crenças e os saberes 
dos bens culturais. Esta 
atividade contribui para que o 
estudante possa identificar as 
informações explícitas e 
implícitas dos textos 
apresentados. 

as crenças e os saberes dos bens 
culturais. Esta atividade contribui 
para que o estudante reconheça 
diferentes formas de tratar uma 
informação a partir da comparação 
entre textos. 
 



Arte - CICLO 4 - 8º e 9º anos 
 

 
           DESCRITORES/HABILIDADES 

                         
                                        OBJETOS DE CONHECIMENTO 

 
(PORT) D03 Inferir uma informação implícita em um 
texto. 
(PORT) D04 Inferir o tema ou o assunto de um 
texto. 
(PORT) D06 Inferir informação em um texto que 
articula linguagem verbal e não verbal. (8º ano) 
 

 
 
 

ETAPA I 
 

 
 
 

ETAPA Il 
 

 
 
 

ETAPA Ill 
 

Artes Visuais 
 
(EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas 
distintas das artes visuais tradicionais e 
contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e 
estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes 
matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a 
experiência com diferentes contextos e práticas 
artístico-visuais e cultivar a percepção, o 
imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório imagético. 

Contextos e práticas                                                  
Relações, diálogos e 
aproximações entre os 
movimentos artísticos que 
fazem parte das 
vanguardas europeias e o 
modernismo brasileiro. 
Pesquisa e leituras dos 
trabalhos de artistas 
modernistas e 
vanguardistas. 

Contextos e práticas                                                  
Relações, diálogos e 
aproximações entre os 
movimentos artísticos que 
fazem parte das 
vanguardas europeias e o 
modernismo brasileiro. 
Leituras, apreciação e 
releituras dos trabalhos de 
artistas modernistas e 
vanguardistas. 
 

Contextos e práticas    
Contextualização das artes 
visuais contemporâneas. 
Identificação dos artistas 
contemporâneos 
tocantinenses ou que 
produzem trabalhos 
artísticos no Tocantins, bem 
como, as características e 
espaços que atuam. 
Reconhecimento na arte 
contemporânea de 
hibridismos ou diálogos das 
artes visuais com outras 
áreas, por meio da leitura, 
apreciação e análise  das 
obras. 



 
 
 
 
              SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Sugere-se que o professor 
utilize obras artísticas que 
permitam aos estudantes a 
pesquisa e apreciação 
(leitura de imagens) de 
artistas modernistas, 
enfatizando o centenário 
da Semana de Arte 
Moderna – 1922,  de forma 
que o estudante identifique 
as informações implícitas 
nas obras apresentadas. 

Sugere-se que o professor 
utilize obras artísticas que 
permitam aos estudantes a 
pesquisa e apreciação 
(leitura de imagens) de 
artistas modernistas, 
enfatizando o centenário 
da Semana de Arte 
Moderna – 1922,  de forma 
que o estudante identifique 
as informações implícitas e 
que articule a  linguagem 
verbal e não verbal  da 
obra apreciada. 

Sugere-se que o professor 
utilize obras artísticas que 
permitam aos estudantes a 
pesquisa e apreciação 
(leitura de imagens) de 
artistas modernistas, 
enfatizando o centenário da 
Semana de Arte Moderna – 
1922,  de forma que o 
estudante identifique as 
informações implícitas e que 
articule a  linguagem verbal 
e não verbal  da obra 
apreciada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
         DESCRITORES/HABILIDADES 

 
                                        OBJETOS DE CONHECIMENTO 

 
(PORT) D03 Inferir uma informação implícita em um 
texto. 
(PORT) D06 Inferir informação em um texto que 
articula linguagem verbal e não verbal. (8º ano) 
(PORT) D08 Identificar o objetivo comunicativo de 
um texto. 
(MAT) D41 Utilizar área de figuras bidimensionais 
(quadriláteros, triângulos e círculos) na resolução 
de problema 
 
 

 
 
 

ETAPA I 
 

 
 
 

ETAPA Il 
 

 
 
 

ETAPA Ill 
 

Artes Visuais 
 
(EF69AR04) Analisar os elementos constitutivos 
das artes visuais (ponto, linha, forma, direção, cor, 
tom, escala, dimensão, espaço, movimento etc.) na 
apreciação de diferentes produções artísticas. 

Elementos da linguagem                                               
Análise e apreciação do 
trabalho de artistas do 
modernismo brasileiro com 
produções alinhadas com 
as vanguardas europeias, 
identificando os elementos 
construtivos das artes 
visuais. Análise dos 
elementos da leitura 
visual. 

Elementos da linguagem                                               
Análise do trabalho de 
artistas do modernismo 
brasileiro com produções 
alinhadas com as 
vanguardas europeias, 
identificando os elementos 
construtivos das artes 
visuais. Compreensão dos 
elementos da leitura 
visual. 
 
 

Elementos da linguagem                                               
Análise do trabalho de 
artistas do modernismo 
brasileiro com produções 
alinhadas com as 
vanguardas europeias, 
identificando os elementos 
construtivos das artes 
visuais. Compreensão dos 
elementos da leitura visual e 
elaboração de seus próprios 
meios de registros. 



 
 
 
 
              
 
 
 
              SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Sugere-se que o professor 
utilize obras de artistas 
modernistas como: Tarsila 
do Amaral, Anita Malfatti, 
Di Cavalcante, outros, 
para que os estudantes 
analisem os elementos 
constitutivos (ponto, linha, 
forma, direção, cor, tom, 
escala, dimensão, espaço, 
movimento etc.), de forma 
que o estudante identifique 
as informações implícitas e  
articule as linguagens 
verbal e não verbal, nas 
obras apresentadas. 

Sugere-se que o professor 
utilize obras de artistas 
modernistas para que os 
estudantes analisem os 
elementos constitutivos 
(ponto, linha, forma, 
direção, cor, tom, escala, 
dimensão, espaço, 
movimento etc.), de forma 
que o estudante identifique 
as informações implícitas, 
articule as linguagens 
verbal e não verbal, e 
identifique as figuras 
bidimensionais 
(quadriláteros, triângulos e 
círculos), nas obras 
apresentadas. 

Sugere-se que o professor 
utilize obras de artistas 
modernistas para que os 
estudantes analisem os 
elementos constitutivos 
(ponto, linha, forma, direção, 
cor, tom, escala, dimensão, 
espaço, movimento etc.), de 
forma que o estudante 
identifique as informações 
implícitas, articule as 
linguagens verbal e não 
verbal, e identifique o 
objetivo comunicativo do 
texto imagético, nas obras 
apresentadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            DESCRITORES/HABILIDADES 

                                  
                                      OBJETOS DE CONHECIMENTO 

 
(PORT) D06 Inferir informação em um texto que 
articula linguagem verbal e não verbal. (8º ano). 
(PORT) D07 Identificar o gênero de um texto. 
(PORT) D08 Identificar o objetivo comunicativo de 
um texto. 
(PORT) D09 Reconhecer diferentes formas de 
tratar uma informação a partir da comparação entre 
textos. 
( 

 
 
 
 

ETAPA I 
 

 
 
 
 

ETAPA Il 
 

 
 
 
 

ETAPA Ill 
 

Dança 
 
(EF69AR10) Explorar elementos constitutivos do 
movimento cotidiano e do movimento dançado, 
abordando, criticamente, o desenvolvimento das 
formas da dança em sua história tradicional e 
contemporânea. 

 
Elementos da linguagem                                     
Comparação de 
características dos 
movimentos corporais e da 
coreografia da dança 
tradicional tocantinense e 
da dança contemporânea. 

 
Elementos da linguagem                                     
Comparação e análise de 
características dos 
movimentos corporais e da 
coreografia da dança 
tradicional tocantinense e 
da dança contemporânea. 

 
Elementos da linguagem                                     
Comparação, análise e 
identificação de 
características dos 
movimentos corporais e da 
coreografia da dança 
tradicional tocantinense e da 
dança contemporânea. 

       
 
                SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

 
Sugere-se que o professor 
apresente textos (escritos 
e imagéticos) e vídeos 
acerca da cultura popular 
do Tocantins e da dança 
contemporânea,  para que 
o estudante 
conheça/reconheça  as 
danças regionais e 
contemporâneas,  

 
Sugere-se que o professor 
apresente textos (escritos 
e imagéticos) e vídeos 
acerca da cultura popular 
do Tocantins e da dança 
contemporânea, para que 
o estudante 
conheça/reconheça  as 
danças regionais e 
contemporâneas,  

 
Sugere-se que o professor 
apresente textos (escritos e 
imagéticos) e vídeos acerca 
da cultura popular do 
Tocantins e da dança 
contemporânea, para que o 
estudante 
conheça/reconheça  as 
danças regionais e 
contemporâneas,  



identificando os elementos 
do  movimento dançado, 
bem como o   gênero e o 
objetivo do texto 
apresentado. 

identificando os elementos 
do  movimento dançado, 
bem como o   gênero e o 
objetivo do texto 
apresentado. 

identificando os elementos 
do  movimento dançado, 
bem como o   gênero e o 
objetivo do texto 
apresentado,  , 
reconhecendo diferentes 
formas de tratar uma  
informação a partir da 
comparação entre textos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           DESCRITORES/HABILIDADES 

 
                                           OBJETOS DE CONHECIMENTO 

 
(PORT) D03 Inferir uma informação implícita em um 
texto. 
(PORT) D04 Inferir o tema ou o assunto de um 
texto. 
(PORT) D07 Identificar o gênero de um texto. 
(PORT) D08 Identificar o objetivo comunicativo de 
um texto. 

 
 
 
 
 

ETAPA I 

 
 
 
 
 

ETAPA Il 
 

 
 
 
 
 

ETAPA Ill 
 

Música 
 
(EF69AR19) Identificar e analisar diferentes estilos 
musicais, contextualizando-os no tempo e no 
espaço, de modo a aprimorar a capacidade de 
apreciação da estética musical. 

Contextos e práticas                                            
Contextualização da 
música local, regional, 
nacional e internacional. 
Análise de usos e funções 
da música. 

Contextos e práticas                                            
Contextualização da 
música local, regional, 
nacional e internacional. 
Apreciação e análise da 
música em diversos 
contextos. 

Contextos e práticas                                            
Contextualização da música  
local, regional, nacional e 
internacional. Apreciação e 
análise crítica da produção e 
circulação da música em 
diversos contextos. 

 
 
                
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
               SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Sugere-se que o professor 
proporcione ao estudante 
o contato com gêneros e 
estilos musicais diversos: 
Sertanejo: sertanejo raiz, 
romântico, dançante, 
universitário. 
MPB: MPB, Bossa nova, 
tropicalismo. 
Samba: roda, partido alto, 
samba-enredo, breque, 
gafieira. 
Forró: pé de serra, 
universitário, eletrônico. 

Sugere-se que o professor 
proporcione ao estudante 
o contato com gêneros e 
estilos musicais diversos: 
Sertanejo: sertanejo raiz, 
romântico, dançante, 
universitário. 
MPB: MPB, Bossa nova, 
tropicalismo. 
Samba: roda, partido alto, 
samba-enredo, breque, 
gafieira. 
Forró: pé de serra, 
universitário, eletrônico. 

Sugere-se que o professor 
proporcione ao estudante o 
contato com gêneros e 
estilos musicais diversos: 
Sertanejo: sertanejo raiz, 
romântico, dançante, 
universitário. 
MPB: MPB, Bossa nova, 
tropicalismo. 
Samba: roda, partido alto, 
samba-enredo, breque, 
gafieira. 
Forró: pé de serra, 
universitário, eletrônico. 



Estrangeiras: country, 
blues, rock, pop, tango, 
flamenco, folk. 
E peça aos estudantes que 
ouçam uma música de um 
gênero e estilo musical que 
ele não goste, e escreva 
um pequeno texto 
contando como foi a 
experiência. Continua não 
gostando? Por quê? Por 
meio desta atividade, 
instigar  para que o 
estudante possa inferir 
uma informação implícita e 
o tema do texto. 
 
 
 

Estrangeiras: country, 
blues, rock, pop, tango, 
flamenco, folk. 
E peça aos estudantes que 
ouçam uma música de um 
gênero e estilo musical que 
ele não goste, e escreva 
um pequeno texto 
contando como foi a 
experiência. Continua não 
gostando? Por quê? 
Por meio desta atividade, 
instigar  para que o 
estudante possa inferir 
uma informação implícita e  
o tema do texto,  
identificando  o sentido de 
uma palavra ou expressão.  

Estrangeiras: country, 
blues, rock, pop, tango, 
flamenco, folk. 
E peça aos estudantes que 
ouçam uma música de um 
gênero e estilo musical que 
ele não goste, e escreva um 
pequeno texto contando 
como foi a experiência. 
Continua não gostando? Por 
quê? 
Por meio desta atividade, 
instigar  para que o 
estudante possa inferir uma 
informação implícita e  o 
tema do texto,  
identificando  o sentido de 
uma palavra ou expressão, 
bem como o  gênero do 
texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
         DESCRITORES/HABILIDADES 

 
                                         OBJETOS DE CONHECIMENTO 

 
(PORT) D03 Inferir uma informação implícita em um 
texto. 
(PORT) D04 Inferir o tema ou o assunto de um 
texto. 
(PORT) D06 Inferir informação em um texto que 
articula linguagem verbal e não verbal. (8º ano). 
(PORT) D07 Identificar o gênero de um texto. 
(PORT) D08 Identificar o objetivo comunicativo de 
um texto. 
(PORT) D17 Inferir o efeito de humor ou de ironia 
em um texto. 
 

 
 
 
 
 

ETAPA I 
 

 
 
 
 
 

ETAPA Il 
 

 
 
 
 
 

ETAPA Ill 
 

Teatro 
 
(EF69AR30) Compor improvisações e 
acontecimentos cênicos com base em textos 
dramáticos ou outros estímulos (música, imagens, 
objetos etc.), caracterizando personagens (com 
figurinos e adereços), cenário, iluminação e 
sonoplastia e considerando a relação com o 
espectador. 

Processo de criação 
Seleção e leitura de textos 
dramáticos para 
improvisação de cenas 
curtas.  

Processo de criação 
Seleção e leitura  de textos 
dramáticos para   criação 
de cenas curtas, 
reconhecendo e 
organizando os recursos 
teatrais de diálogos, 
espaço cênico e cenário.  
Identificação de recursos 
disponíveis na própria 
escola e na comunidade 
para a atividade teatral. 

Processo de criação 
Leitura de textos dramáticos 
de diversos contextos, para 
criação de cenas, 
reconhecendo e 
organizando os recursos 
teatrais de diálogos, espaço 
cênico, cenário, iluminação, 
maquiagem, adereços, 
sonorização. Identificação 
de recursos disponíveis na 
própria escola e na 
comunidade para a 
atividade teatral. 



 
 
               
 
 
 
 
 
                SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Sugere-se ao professor 
que selecione textos 
dramáticos e textos 
musicais, e solicite para 
que os estudantes, façam 
suas escolhas por meio da 
leitura e identificação com 
os textos apresentados. 
Em seguida, solicitar que 
em grupos de mesmo 
interesse, componham 
improvisações cênicas. 
Esta atividade contribui 
para que o estudante 
desenvolva os descritores 
de língua portuguesa. 

Sugere-se ao professor 
que selecione textos 
dramáticos e textos 
musicais, e solicite para 
que os estudantes, façam 
suas escolhas por meio da 
leitura e identificação com 
os textos apresentados. 
Em seguida, solicitar que 
em grupos de mesmo 
interesse, componham 
improvisações cênicas. 
Esta atividade contribui 
para que o estudante 
desenvolva os descritores 
de língua portuguesa. 

Sugere-se ao professor que 
selecione vários textos 
dramáticos, textos musicais 
e textos imagéticos, e 
solicite para que os 
estudantes, façam suas 
escolhas por meio da leitura 
e identificação com os 
textos apresentados. Em 
seguida, solicitar que em 
grupos de mesmo interesse, 
componham improvisações 
cênicas. Esta atividade 
contribui para que o 
estudante desenvolva os 
descritores de língua 
portuguesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
               DESCRITORES/HABILIDADES 

 
                                          OBJETOS DE CONHECIMENTO 

 
(PORT) D03 Inferir uma informação implícita em um 
texto. 
(PORT) D04 Inferir o tema ou o assunto de um 
texto. 
(PORT) D06 Inferir informação em um texto que 
articula linguagem verbal e não verbal. (8º ano). 
(PORT) D07 Identificar o gênero de um texto. 
(PORT) D08 Identificar o objetivo comunicativo de 
um texto. 
 

 
 
 
 

ETAPA I 
 

 
 
 
 

ETAPA Il 
 

 
 
 
 

ETAPA Ill 
 

Artes Integradas 
 
(EF69AR34) Analisar e valorizar o patrimônio 
cultural, material e imaterial, de culturas diversas, 
em especial a brasileira, incluindo suas matrizes 
indígenas, africanas e europeias, de diferentes 
épocas, e favorecendo a construção de vocabulário 
e repertório relativos às diferentes linguagens 
artísticas. 

Patrimônio cultural                                                       
Leitura da composição 
visual, sonora e gestual 
que fazem parte das 
manifestações culturais de 
origem indígenas e 
africanas que fazem parte 
da cultura tocantinense. 
Análise do patrimônio 
cultural, material e 
imaterial.  

Patrimônio cultural                                                       
Leitura da composição 
visual, sonora e gestual 
que fazem parte das 
manifestações culturais de 
origem indígenas e 
africanas que fazem parte 
da cultura tocantinense 
Análise e valorização  do 
patrimônio cultural, 
material e imaterial, 
favorecendo a leitura e 
construção de vocabulário 
artístico.  

Patrimônio cultural   
      Contextualização da 
arte contemporânea 
tocantinense e brasileira em 
produções que abordem 
temas referentes às 
matrizes indígenas e 
africanas. Análise e 
valorização  do patrimônio 
cultural, material e imaterial, 
favorecendo a leitura e 
construção de vocabulário 
artístico.                                            



 

 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
                  SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Sugere-se que o 
professor, por meio da 
leitura visual e sonora,  
apresente  ao estudante 
imagens, e/ou vídeos das 
manifestações culturais  
de origem indígenas e/ou 
africanas que fazem parte 
da cultura tocantinense,  e 
instigue o estudante a 
pesquisar e investigar 
essas manifestações na 
comunidade local para que 
conheçam e respeitem os 
valores, as crenças e os 
saberes dos bens 
culturais. Esta atividade 
contribui  para que o 
estudante possa identificar 
as informações implícitas  
dos textos apresentados. 

Sugere-se que o 
professor, por meio da 
leitura visual e sonora,  
apresente  ao estudante 
imagens, e/ou vídeos das 
manifestações culturais  
de origem indígenas e/ou 
africanas que fazem parte 
da cultura tocantinense,  e 
instigue o estudante a 
pesquisar e investigar 
essas manifestações na 
comunidade local para que 
conheçam e respeitem os 
valores, as crenças e os 
saberes dos bens 
culturais. Esta atividade 
contribui para que o 
estudante possa identificar 
as informações implícitas 
dos textos, o tema, e a 
articulação das linguagens 
verbal e não verbal e 
identificar o gênero dos 
textos apresentados. 

Sugere-se que o professor, 
por meio da leitura visual e 
sonora,  apresente  ao 
estudante imagens, e/ou 
vídeos das manifestações 
culturais  de origem 
indígenas e/ou africanas 
que fazem parte da cultura 
tocantinense e instigue o 
estudante a pesquisar e 
investigar essas 
manifestações na 
comunidade local para que 
conheçam e respeitem os 
valores, as crenças e os 
saberes dos bens culturais. 
Esta atividade contribui para 
que o estudante possa 
identificar as informações 
implícitas dos textos, o 
tema, e a articulação das 
linguagens verbal e não 
verbal e identificar o gênero 
e o objetivo comunicativo  
dos textos apresentados. 



Educação Física - CICLO 3 - 6º e 7º anos 

 
DESCRITOR/ 
HABILIDADE 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III (PORT) D01 Identificar 
informação explícita em um 
texto. 

(EF67EF08TO) Identificar, 
analisar e manter a própria 
postura e movimentos não 
prejudiciais em diferentes 
situações do cotidiano. 

Ginástica de 
condicionamento 

físico. Ex: 
treinamento 

funcional, localizada, 
alongamento, 
musculação, 

caminhada, corrida, 
dentre outras 
ginásticas de 

academia ou ao ar 
livre. Análise postural 

(consciência da 
própria postura). 
Exercício físico e 

composição corporal. 
 
 
 
 
 

Ginástica de 
condicionamento físico. 

Ex: treinamento funcional, 
localizada, alongamento, 
musculação, caminhada, 

corrida, dentre outras 
ginásticas de academia ou 

ao ar livre. Análise 
postural (consciência da 

própria postura). Exercício 
físico e composição 

corporal. 
 
 
 
 
 
 

Ginástica de 
condicionamento físico. 

Ex: treinamento 
funcional, localizada, 

alongamento, 
musculação, 

caminhada, corrida, 
dentre outras 

ginásticas de academia 
ou ao ar livre. Análise 
postural (consciência 
da própria postura). 

Exercício físico e 
composição corporal. 

 
 
 
 

A progressão nas etapas 
acontece com a utilização de 
textos sobre a ginastica de 
condicionamento físico evoluindo 
dos textos simples aos mais 
complexos. 
“Rouba - exercício”: 
A partir da identificação dos 
diferentes tipos de exercícios o 
professor propõe que os 
estudantes participem do pega-
pega rouba exercício.  
Os estudantes correm à vontade e 
alguns deles são pegadores. 
Quem for pego deve permanecer 
no lugar realizando um exercício 
físico (por exemplo: polichinelo, 
corrida no lugar, alongamento, 
remada etc.) em um gesto criativo. 
Para ser salvo, um dos colegas, 
que não é pegador, deve ir até o 
colega estático e perguntar: “Qual 
é seu gesto?”, ‘roubando’ o gesto 
do seu colega. 
Todos saem correndo. 
Reinicia a atividade. 



 (PORT) D01 Identificar 
informação explícita em um 
texto. 
 
(MAT) D07 Identificar uma 
sequência crescente ou 
decrescente, dentre uma 
coleção de sequências de 
números inteiros. 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

(EF67EF03) Experimentar e 
fruir esportes de marca e 
invasão, valorizando o 
trabalho coletivo e o 
protagonismo. 
(EF67EF03TO) Preservar os 
espaços adequados para a 
prática de esportes e de lazer 
no contexto escolar e 
comunitário. 

Esportes de marca: 
atletismo (aspectos 
históricos, corridas 

rasas e noções 
básicas da pista, 

dentre outros 
esportes de marca). 

 
 

Esportes de marca: 
atletismo (aspectos 

históricos, corridas rasas e 
noções básicas da pista, 
dentre outros esportes de 

marca). 
 
 
 

Esportes de marca: 
atletismo (aspectos 
históricos, corridas 

rasas e noções básicas 
da pista, dentre outros 
esportes de marca). 

 
 

A progressão nas etapas 
acontece quando o professor 
aumenta o grau de dificuldade 
para a realização do salto, como 
por exemplo: na etapa I os 
estudantes saltam sobre um 
colchão. Nas etapas II e III o 
professor poderá acrescentar 
mais obstáculos que distanciem o 
local de largada para a 
aterrisagem. (sempre com toda 
segurança) Experimentando 
assim as capacidades físicas 
envolvidas no salto à distância: 
força e velocidade. 
 
Iniciar a aula utilizando textos 
sobre os recordistas da 
modalidade e perguntando aos 
estudantes quais modalidades 
esportivas no Atletismo que eles 
conhecem (anotar no papel ou 
lousa). Apresentar imagens do 
salto em distância e em seguida 
espalhar os colchões/ colchonetes 
pela quadra e solicitar que eles 
saltem buscando sempre a maior 
distância possível. 
Em um segundo momento, pedir 
que formem grupos (cinco ou seis 
estudantes) e saltem sobre os 



colchões e caiam do outro lado em 
pé. 
“Será possível ultrapassar o 
colchão partindo de salto parado?” 
Discutir sobre isso. 
Solicitar que antes de saltarem 
façam uma corrida de velocidade 
para medir se saltará mais longe. 
“Porque a corrida alterou a 
distância do salto?” Discutir sobre 
isso. 
Para uma melhor compreensão 
sobre a modalidade, solicitar que 
os estudantes pesquisem sobre o 
salto em distância e a corrida e 
que tragam na próxima aula os 
recordistas de ambas 
modalidades e suas marcas do 1 
ao 6 lugar de cada modalidade. 

(PORT) D04 Inferir o tema ou 
o assunto de um texto. ETAPA I ETAPA II ETAPA III SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

(EF67EF13) Diferenciar as 
danças urbanas das demais 
manifestações da dança, 
valorizando e respeitando os 
sentidos e significados 
atribuídos a elas por 
diferentes grupos sociais. 

Danças urbanas Danças urbanas Danças urbanas 

- A progressão nas etapas 
acontece quando o professor 
aumenta o grau de dificuldade 
quanto a música, na etapa I será 
com ritmo mais suave para os 
estudantes que possuam mais 
dificuldade de movimentar-se, na 
etapa II e III o grau pode ser 
dificultado, onde os estudantes 
necessitem repetir uma sequência 
de passos, por exemplo.   

-  “A dança esportiva” 
- Solicitar aos estudantes que 

manifestem quais foram suas 
experiências com a dança, 
posteriormente solicitar que se 
organizem em grupos de três a 
quatro integrantes (todos com o 
questionário previamente 



elaborado pelo professor e lápis 
para anotações) e se espalhem 
pela escola fazendo uma breve 
entrevista com professores, 
diretor, coordenador, demais 
funcionários e estudantes com as 
seguintes perguntas: 

 Você gosta de dançar? 

 Se sim, quantas vezes por 
semana? 

 De onde provém o gosto 
ou a falta de vontade de 
dançar? 

 

  

 Conhece a dança 
esportiva? 

Com essas informações em mãos 
o professor solicita que os alunos 
quantifiquem as informações.   
 
Como a dança esportiva é 
dançada a dois o professor pedirá 
para que os estudantes formem 
duplas, e peça que eles dancem, 
(com música) de frente para o 
outro, seguindo o ritmo e tentando 
variar o máximo possível. Não há 
vencedores nessa atividade. 
 
 

(MAT) D08 Executar a 
adição ou a subtração entre 
números inteiros. 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

(EF67EF05) Planejar e utilizar 
estratégias para solucionar os 
desafios técnicos e táticos, 
tanto nos esportes de invasão 
e precisão, como nas 
modalidades esportivas 
escolhidas para praticar de 
forma específica. 

Esporte de precisão. 
Ex: boliche, bocha, 

curling, golfe, arco e 
flecha, dentre outros. 

Esporte de precisão. Ex: 
boliche, bocha, curling, 

golfe, arco e flecha, dentre 
outros. 

Esporte de precisão. 
Ex: boliche, bocha, 

curling, golfe, arco e 
flecha, dentre outros. 

A progressão nas etapas 
acontece quando o professor 
delimita em distâncias maiores 
para as etapas II e III. Na etapa I, 
o espaço entre o alvo e o 
estudante deve ser mais próximo 
para que o mesmo consiga efetuar 
o máximo de acertos possíveis. 



(EF67EF06) Analisar as 
transformações na 
organização e na prática dos 
esportes em suas diferentes 
manifestações (profissional e 
comunitário/lazer). 
 
 
 

Boliche adaptado: o professor 
forma filas contendo 5, 6 
estudantes e deverá organizar 
várias pistas de boliche. No final 
de cada pista haverá garrafas de 
boliche construídas com material 
de sucata (latas, garrafas pet, 
caixinhas de leite). Ao sinal, o 
estudante arremessa uma bola 
com o objetivo de derrubar o maior 
número possível de garrafas. 
Cada grupo de alunos terá um 
anotador, a cada jogada deve 
anotar quantos foram derrubados 
do total de garrafas. Vence a 
equipe que derrubar mais 
garrafas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Educação Física - CICLO 4 - 8º e 9º anos 

              
DESCRITOR/ 
HABILIDADE 

 
OBJETOS DE CONHECIMENTO 

 

 
 

SUGESTÕES 
PEDAGÓGICAS 

 
 

 (MAT) D41 Utilizar área de figuras 
bidimensionais (quadriláteros, 
triângulos e círculos) na resolução de 
problema. 

 
ETAPA I 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

(EF89EF04) Identificar os elementos 
técnicos ou técnico-táticos individuais, 
combinações táticas, sistemas de jogo e 
regras das modalidades esportivas 
praticadas 

 
 
 

Esportes de 
invasão: futsal 

(elementos técnicos, 
sistemas táticos 

individuais e 
coletivos e sistemas 

de jogo), dentre 
outros esportes de 

invasão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Esportes de 
invasão: futsal 

(elementos 
técnicos, sistemas 
táticos individuais e 
coletivos e sistemas 

de jogo), dentre 
outros esportes de 

invasão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Esportes de invasão: 
futsal (elementos 
técnicos, sistemas 
táticos individuais e 
coletivos e sistemas 

de jogo), dentre 
outros esportes de 

invasão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Circuito de futsal 
(fundamentos): o professor 
dividirá a turma em grupos de 
três a cinco estudantes onde 
cada grupo constituirá uma 
forma geométrica: 
quadriláteros, triângulos e 
círculos.  
Obs.: o triângulo contará com 
três estudantes na base. 
Na Etapa I: Quadrilátero:  Uma 
pessoa é escolhida e fica no 
meio, enquanto outras quatro 
pessoas ocupam os quatro 
cantos do espaço (cada pessoa 
em um canto).  
Em posse da bola os 
estudantes dos quatro cantos 
devem tocar a bola entre si sem 
que o estudante do meio 
consiga interceptar a 
passagem da bola e a 
movimentação dos colegas. O 
professor deve explicar que a 
figura que cada grupo está 
representando é um 
QUADRILÁTERO, por sua vez 
uma área bidimensional. 
Na etapa II Triângulo: a 
atividade acontece da mesma 



forma do quadrilátero, com 3 
estudantes nas bases e um 
aluno no meio. 
Na etapa III formam-se círculos 
e o estudante deverá conduzir 
a bola passando entre os 
colegas. 
A progressão das etapas 
acontece no desenvolvimento 
dos sistemas táticos e coletivos 
em sistemas de jogos, de 
acordo com as experiências e 
conhecimento a respeito do 
futsal. 
 
 
 
 

 (PORT) D05 Distinguir um fato de uma 
opinião no texto 
(PORT) D06 Inferir informações em 
textos que articulam linguagem verbal e 
não verbal 

 
ETAPA I 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

 
SUGESTÕES 

PEDAGÓGICAS 

(EF89EF13) Planejar e utilizar estratégias 
para se apropriar dos elementos 
constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das 
danças de salão da cultura brasileira.  
 
(EF89EF15) Analisar as características 
(ritmos, gestos, coreografias e músicas) 
das danças de salão da cultura brasileira, 
bem como suas transformações históricas 
e os grupos de origem. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Danças de salão da 
cultura brasileira, 

criação de 
coreografias 
individuais e 

coletivas. Ex: forró, 
samba de gafieira, 

dentre outras. 
 

 
 
 

Danças de salão da 
cultura brasileira, 

criação de 
coreografias 
individuais e 

coletivas. Ex: forró, 
samba de gafieira, 

dentre outras. 
 

 
 
 

Danças de salão da 
cultura brasileira, 

criação de 
coreografias 
individuais e 

coletivas. Ex: forró, 
samba de gafieira, 

dentre outras. 
 
. 

Leitura e rodas de conversa: 
A localização pelo estudante de 
informações em textos sobre 
as danças de salão da cultura 
brasileira colabora com o 
desenvolvimento do descritor 
D05. 

 Se estes textos tiverem 
imagens, fotos, dentre outros 
materiais gráficos, 
desenvolve-se também o 
descritor D06. 

 O estudante pode 
conhecer sobre estas práticas 
corporais, suas 
características, histórias e 
lutas por superação de 



preconceitos, além de 
experimentá-las.  

 
Eu concordo, discordo, 
concordo parcialmente:  
Colocar nas laterais da sala de 
aula ou do local escolhido para 
a atividade as frases: Eu 
concordo! Eu discordo! Eu 
concordo parcialmente! 
Escolher frases, com imagens 
relacionadas ao texto, sobre as 
danças de salão e mostrar as 
frases uma a uma. A cada frase 
os estudantes devem escolher 
se concordam, discordam ou 
concordam parcialmente e se 
localizarem ao lado da frase. 
Cada grupo expõe sua opinião. 
 
 
 
 

 (PORT) D01 Identificar informação 
explícita em um texto. 
(PORT.) D08 Inferir informação em um 
texto que articula linguagem verbal e 
não verbal. 
 
(MAT) D56 Utilizar medidas de tendência 
central na resolução de problema. 

 
 

ETAPA I 

 
 

ETAPA II 

 
 

ETAPA III 

 
SUGESTÕES 

PEDAGÓGICAS 

  
(EF89EF03) Formular e utilizar estratégias 
para solucionar os desafios técnicos e 
táticos, tanto nos esportes de marca e 
invasão, como nas modalidades esportivas 
escolhidas para praticar de forma 
específica. 

 
Esportes de 

invasão: futsal 
(elementos técnicos, 

sistemas táticos 
individuais e 

coletivos e sistemas 
de jogo), dentre 

outros esportes de 
invasão. 

 
Esportes de 

invasão: futsal 
(elementos 

técnicos, sistemas 
táticos individuais e 
coletivos e sistemas 

de jogo), dentre 
outros esportes de 

invasão. 

 
Esportes de invasão: 

futsal (elementos 
técnicos, sistemas 
táticos individuais e 
coletivos e sistemas 

de jogo), dentre 
outros esportes de 

invasão. 
 

Para avaliações e médias, o 
professor, no primeiro 
momento da aula, levará a 
tabela do último 
campeonato/copa (a critério do 
professor). Nela deverá o 
artilheiro, qual goleiro defendeu 
mais bolas, qual time fez mais 
passes, qual time realizou mais 
jogadas efetivas e etc..). 



 
Se o estudante 
consegue retirar 

dados de textos e 
imagens sem 

grandes 
dificuldades. 

 
 
. 

 
Se o estudante 
consegue retirar 

dados de textos e 
imagens, interpreta 
e faz montagens de 

tabelas com 
facilidade. Por 

exemplo. 
 

 
Se o estudante 
consegue retirar 

dados de textos e 
imagens, interpreta e 

faz montagens de 
tabelas com 

facilidade. Por 
exemplo. 

 

De posse desses dados, 
formará grupos em sala e 
pedirá que os estudantes 
retirem dos textos/imagens os 
dados já elencados 
anteriormente. Discutir. 
Segundo momento: 
Dividir a turma em duas 
equipes e elas devem estar 
sinalizadas com coletes de 
cores diferentes, quando o 
estudante não estiver marcado 
deve sinalizar com o objetivo 
de chegar ao fundo da quadra 
e fazer gol. No final das 
partidas de elencar o artilheiro, 
qual time realizou mais passes 
entre todas as partidas. 

 (PORT) D08 Identificar o objetivo 
comunicativo de um texto. 
(PORT.) D03 Inferir uma informação 
implícita em um texto. 
 
(MAT) D41 Utilizar área de figuras 
bidimensionais (quadriláteros, 
triângulos e círculos) na resolução de 
problema. 

 
 

ETAPA I 

 
 

ETAPA II 

 
 

ETAPA III 
 

 
 
 

SUGESTÕES 
PEDAGÓGICAS  

(EF89EF02) Praticar um ou mais esportes 
de invasão e combate oferecidos pela 
escola, usando habilidades técnico-táticas 
básicas. 
 
(EF89EF04) Identificar os elementos 
técnicos ou técnico-táticos individuais, 
combinações táticas, sistemas de jogo e 
regras das modalidades esportivas 
praticadas, bem como diferenciar as 
modalidades esportivas com base nos 
critérios da lógica interna das categorias de 
esporte: de invasão e combate. 
. 

 
 
Esportes de invasão: 
futsal, handebol, 
basquetebol e 
voleibol (elementos 
técnicos e sistemas 
táticos individuais e 
regras). 
 
 
. 

  
 
Esportes de 
invasão: futsal, 
handebol, 
basquetebol e 
voleibol (elementos 
técnicos e sistemas 
táticos individuais e 
regras). 
 
 
 
 

 
 
Esportes de invasão: 
futsal, handebol, 
basquetebol e 
voleibol (elementos 
técnicos e sistemas 
táticos individuais e 
regras). 
 
 
 
 
 

Na progressão das etapas 
desta atividade, na etapa I as 
perguntas devem ser 
elaboradas com o 
conhecimento e figuras de fácil 
percepção. Nas etapas II e III 
as formas geométricas e suas 
figuras, bem como as 
perguntas devem atingir um 
grau maior de complexidade. 
 
 Inicialmente o professor divide 
a turma em grupos, em que 
cada um vai responder, em 



  
 
 
 
 
 

ordem preestabelecida, as 
perguntas feitas pelo professor. 
 
O professor determinará um 
tempo mínimo para cada 
resposta, caso o grupo eleito 
para responder erre, a 
pergunta passará para outro 
grupo, e assim 
sucessivamente. 
Ganha a equipe que acertar 
mais perguntas.  
OBS: Professor, todas as 
questões devem conter 
figuras!  
 
Exemplos de perguntas para 
seu questionário: 
 

 Geometricamente como 
você descreveria a forma 
mais rápida de uma equipe de 
futsal sair        da defesa e 
chegar ao ataque? (vide 
figura do campo de futsal) 

 Se fossemos 
representar geometricamente 
a trajetória feita por um 
jogador que 
sai driblando o adversário da 
defesa para o ataque, qual 
seria? 

 Somando os jogadores 
em quadra de uma equipe de 
futsal mais os jogadores de 
uma equipe de voleibol 
teríamos uma equipe de que 
modalidade? 

 Qual a figura 
geométrica mais utilizada em 
um campo de futebol? 



 Qual a figura 
geométrica que melhor 
representa a disposição das 
crianças em 
uma brincadeira de bobinho? 
E etc. 

 

 (PORT) D05 Distinguir um fato de uma 
opinião em um texto. 
(PORT) D08 Inferir informação em um 
texto que articula linguagem verbal e 
não verbal. 

 
 

ETAPA I 

 
 

ETAPA II 

 
 

ETAPA III 
 

 
SUGESTÕES 

PEDAGÓGICAS  

(EF89EF08) Discutir as transformações 
históricas dos padrões de desempenho, 
saúde e beleza, considerando a forma 
como são apresentados nos diferentes 
meios (científico, midiático etc.). 
(EF89EF09TO) Reconhecer hábitos 
saudáveis de exercícios e de alimentação 
que contribuam com bons resultados na 
avaliação antropométrica e na manutenção 
da saúde. 
 

 
Anamnese, 
avaliação 

antropométrica 
(peso e altura) e 

IMC, distúrbios de 
imagem e 

alimentares, mídia e 
saúde; exercícios 
físicos (benefícios, 
riscos, indicações e 
contraindicações) 

 

 
Anamnese, 
avaliação 

antropométrica 
(peso e altura) e 

IMC, distúrbios de 
imagem e 

alimentares, mídia e 
saúde; exercícios 
físicos (benefícios, 
riscos, indicações e 
contraindicações) 

 
 
 

 
Anamnese, 
avaliação 

antropométrica (peso 
e altura) e IMC, 

distúrbios de 
imagem e 

alimentares, mídia e 
saúde; exercícios 
físicos (benefícios, 
riscos, indicações e 
contraindicações) 

 
 
. 

Primeiro momento: o professor 
pedirá que cada aluno avalie 
seu peso e sua altura, 
ensinando aos estudantes 
como fazer as medidas e retirar 
o IMC. Terá consigo as tabelas 
informativas sobre avaliação 
antropométrica e IMC. Esses 
dados deverão ser anotados 
por cada um, e repassados ao 
professor para que juntos 
montem as tabelas dividindo 
grupos por altura. 
Segundo momento: discutir 
sobre os distúrbios de imagem 
e alimentares, mídia e saúde; 
exercícios físicos (benefícios, 
riscos, indicações e contra 
indicações). 
 

 



 

Língua Portuguesa - CICLO 3 - 6º e 7º anos  

DESCRITOR/ 
HABILIDADE 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

SUGESTÕES 
PEDAGÓGICAS 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 
D01 Identificar informação 
explícita em um texto. 
 

(EF67LP28) Ler, de forma 
autônoma, e compreender – 
selecionando procedimentos e 
estratégias de leitura adequados 
a diferentes objetivos e levando 
em conta características dos 
gêneros e suportes –, romances 
infanto-juvenis, contos 
populares, contos de terror, 
lendas brasileiras, indígenas e 
africanas, narrativas de 
aventuras, narrativas de enigma, 
mitos, crônicas, autobiografias, 
histórias em quadrinhos, 
mangás, poemas de forma livre 
e fixa (como sonetos e cordéis), 
vídeo-poemas, poemas visuais, 
dentre outros, expressando 
avaliação sobre o texto lido e 
estabelecendo preferências por 
gêneros, temas, autores. 

Identificação de 
informações explícitas na 
leitura de diferentes 
gêneros narrativos (contos 
e autobiografias curtos, 
lendas e história em 
quadrinhos).  
 

Identificação de 
informações explícitas 
na leitura de diferentes 
gêneros narrativos 
(lendas brasileiras, 
indígenas e  
africanas). 
 

Leitura e compreensão, de 
forma autônoma, 
identificando as 
informações explícitas na 
leitura de diferentes 
gêneros narrativos 
(crônicas e narrativas de 
aventura). 
 

- Sugere-se a utilização de textos 
narrativos, na sala de aula, de 
diferentes gêneros e de temáticas 
variadas para que as atividades 
de leitura sejam diversificadas e 
sejam localizadas informações 
mais elementares dentro dos 
textos. 

- - Sugere-se a articulação de 
momentos de leitura na biblioteca 
da escola, proporcionando ao 
estudante as mais variadas 
produções culturais, como: rodas 
de conversa sobre obras lidas e 
saraus para apresentação de 
poemas e cordéis.  
 
 
 

(EF67LP27) Analisar, entre os 
textos literários e entre estes e 
outras manifestações artísticas 
(como cinema, teatro, música, 
artes visuais e midiáticas), 
referências explícitas ou 
implícitas a outros textos, quanto 

Compreensão da 
informação explícita entre 
textos literários. 
 

Análise/compreensão 
da informação 
explícita entre textos 
literários e entre estes 
e outras  
manifestações 
artísticas. 

Análise/compreensão da 
informação explícita entre 
textos literários e entre 
estes e outras 
manifestações artísticas 
quanto aos temas, 
personagens e recursos 

- -Podem ser realizadas leituras de 
poemas e letras de música na 
sala de aula, promovendo 
estratégias e procedimentos de 
leitura que permitam aos 
estudantes ler, comparar, 
reconhecer e relacionar as 



aos temas, personagens e 
recursos literários e semióticos. 

literários e semióticos. referências intertextuais menos 
complexas (referências 
explícitas).  

D02 Inferir o sentido de uma 
palavra ou expressão em um 
texto. 
 

ETAPA I 

ETAPA II ETAPA III 
SUGESTÕES 

PEDAGÓGICAS 

(EF06LP03) Analisar diferenças 
de sentido entre palavras de 
uma série sinonímica. 
 

Identificação de Recursos 
Semânticos de sinonímia. 
 

 
Compreensão de 
Recursos Semânticos 
de sinonímia. 
 

Análise de diferenças entre 
palavras de uma série 
sinonímica. 
 

- Propõe-se a utilização de textos 
de gêneros diversos para análise 
e comparativo de termos ou 
expressões que adquirem 
sentidos diferentes, dependendo 
do contexto em que são 
empregados:  
 
 

(EF67LP34) Formar antônimos 
com acréscimo de prefixos que 
expressam noção de negação. 

Estabelecimento de 
relações entre as 
informações dadas e seus 
conhecimentos prévios 
para inferir os sentidos de 
vocábulos 

Leitura de textos que 
apresentem o 
emprego de palavras 
com acréscimo de 
prefixos de negação, 
para entendimento de 
antônimos 

Inferência do sentido de 
uma palavra ou expressão 
nos gêneros discursivos 
trabalhados. 
 
Análise dos recursos 
semânticos e de 
homonímia.  

D03 Inferir uma informação 
implícita em um texto. 
D01 (MAT.) Identificar frações 
equivalentes. 
 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 
SUGESTÕES  

PEDAGÓGICAS                                                                                                                                                                                                                                                                       

(EF67LP27) Analisar, entre os 
textos literários e entre estes e 
outras manifestações artísticas 
(como cinema, teatro, música, 
artes visuais e midiáticas), 
referências explícitas ou 
implícitas a outros textos, quanto 
aos temas, personagens e 
recursos literários e semióticos. 
 

 
 
 
 
Identificação de referências 
implícitas em textos 
literários. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Compreensão de 
referências implícitas 
em textos literários em 
manifestações 
artísticas.  
 
 
 

 
 
 
 
Análise de referências 
implícitas em 
manifestações artísticas e 
em textos literários, quanto 
aos temas, personagens e 
recursos literários e 
semióticos. 
 

- Propõe-se a leitura de textos 
literários, promovendo leituras 
compartilhadas e silenciosas para 
posterior apresentação da 
compreensão dos textos.  
- O professor pode mediar a 
leitura e comparação de textos 
que aliem escrita e/ou imagens, 
como filmes, artes visuais, para 
que os estudantes reconheçam 
as diferentes possibilidades de 
interpretações apresentadas por 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eles. 
- Disponha de textos informativos 
para leitura em sala de aula. 
Deve-se trabalhar em um nível de 
atividade que ultrapasse a 
superfície do texto, conduzindo o 
estudante a estabelecer relações 
entre as informações explícitas e 
implícitas, a fim de que faça 
inferências textuais. 
 
Sugestão para trabalhar o 
descritor de Matemática: 
Pode-se utilizar textos com  
ideias relacionadas a frações 
para interpretação e identificação 
de termos que representam 
frações, como por exemplo meio, 
metade, terça parte, etc, 
solicitando aos estudantes a 
representação desses números 
na forma fracionária utilizando 
algarismo, por exemplo.  
 

 
D04 Inferir o tema ou o 
assunto de um texto. 
 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 
SUGESTÕES  

PEDAGÓGICAS 

(EF69LP03) Identificar em 
notícias, o fato central, suas 
principais circunstâncias e 
eventuais decorrências; em 
reportagens e fotorreportagens o 
fato ou a temática retratada e a 
perspectiva de abordagem em 
entrevista os principais 
temas/subtemas abordados, 
explicações dadas ou teses 
defendidas em relação a esse 

 
Inferência de tema ou 
assunto em notícias. 

 
Inferência de tema ou 
assunto em 
reportagens. 

 
Inferência de temáticas em 
entrevistas. 

- Disponibilizar textos 
informativos desde os mais curtos 
aos mais extensos, de acordo 
com a progressão das etapas, 
para compreensão global do 
texto. Identificação do fato 
central, temáticas retratadas e 
assuntos abordados em notícias, 
reportagens e entrevistas. 

    



subtemas; em tirinhas, memes, 
charge, a crítica, ironia ou humor 
presente.  
 

 
D05 Distinguir um fato de uma 
opinião em um texto. 
D53 (MAT.) Identificar as 
variáveis e suas frequências e 
os elementos constitutivos 
(título, eixos, legendas,  fontes e 
datas) em diferentes tipos de 
gráfico. 
 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 
SUGESTÕES  

PEDAGÓGICAS 

(EF06LP01) Reconhecer a 
impossibilidade de uma 
neutralidade absoluta no relato 
de fatos e identificar diferentes 
graus de parcialidade/ 
imparcialidade dados pelo 
recorte feito e pelos efeitos de 
sentido advindos de escolhas 
feitas pelo autor, de forma a 
poder desenvolver uma atitude 
crítica frente aos textos 
jornalísticos e tornar-se 
consciente das escolhas feitas 
enquanto produtor de textos. 

Identificação de graus de 
parcialidade/imparcialidade 
pelas escolhas feitas pelo 
autor, distinguindo fato de 
uma opinião. 
 
 

Identificação de 
diferentes  graus de 
parcialidade/imparciali
dade pelas escolhas 
feitas pelo autor, 
distinguindo fato de 
uma opinião. 

Identificação de graus de 
parcialidade/imparcialidade 
e desenvolvimento de 
atitude crítica frente aos 
textos jornalísticos. 

- Sugere-se a exploração de 
textos jornalísticos de diferentes 
jornais e revistas, impressos ou 
digitais.  
- A comparação de notícias que 
se referem a um mesmo fato ou 
assunto, relatadas de formas 
diferentes, pode ser uma primeira 
forma de identificar parcialidade/ 
imparcialidade e compreender  
sobre fato e opinião em textos 
dessa esfera. Atividades mais 
complexas podem se seguir ao 
longo da etapa. 
  
Sugestão para trabalhar o 
descritor de Matemática: 
A observação de elementos 
constitutivos de gráficos pode 
contribuir com a verificação de 
fatos em textos jornalísticos. 
 
 
 
 



 (EF07LP01) Distinguir 
diferentes propostas editoriais – 
sensacionalismo, jornalismo 
investigativo etc. –, de forma a 
identificar os recursos utilizados 
para impactar/chocar o leitor que 
podem comprometer uma 
análise crítica da notícia e do 
fato noticiado. 
 

Distinção de diferentes 
propostas editorais. 
 

Identificação de 
recursos utilizados 
para impactar/chocar o 
leitor em diferentes 
propostas editoriais. 
 
 
 
 

Leitura autônoma de 
notícias e/ou propostas 
editoriais, identificando os 
recursos linguísticos 
utilizados para chocar/ 
impactar o leitor. 

- -Utilizar jornais e revistas 
impressas e digitais para 
distinção das partes dos textos 
referentes a um fato e as relativas 
a uma opinião relacionada ao fato 
apresentado. 

- - A partir da análise de notícias e 
editoriais, pode-se realizar 
comparações entre textos que 
tratam do mesmo fato, de formas 
diferentes. É importante estimular 
uma atitude crítica por parte do 
estudante frente aos recursos 
linguísticos presentes nos textos 
com intencionalidades. 

-  - Pode-se também trabalhar com 
textos de estrutura narrativa, 
como trechos de contos e 
crônicas que apresentem marcas 
de opinião. 

 
 
 
(EF67LP04) Distinguir, em 
segmentos descontínuos de 
textos, fato da opinião 
enunciada em relação a esse 
mesmo fato. 
 

Distinção de um fato e de 
uma opinião em notícias. 
 

Distinção de um fato e 
de uma opinião em 
crônicas. 
 

 
Distinção de um fato e de 
uma opinião em editoriais. 
 
 

 
D07 Identificar o gênero de um 
texto. 
 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 
SUGESTÕES  

PEDAGÓGICAS 

(EF67LP28) Ler, de forma 
autônoma, e compreender – 
selecionando procedimentos e 
estratégias de leitura adequados 
a diferentes objetivos e levando 
em conta características dos 
gêneros e suportes –, romances 
infantojuvenis, contos populares, 
contos de terror, lendas 
brasileiras, indígenas e 
africanas, narrativas de 
aventuras, narrativas de enigma, 
mitos, crônicas, autobiografias, 
histórias em quadrinhos, 
mangás, poemas de forma livre 

Identificação e leitura  de 
gêneros discursivos do 
campo artístico-literário 
levando em conta 
características dos gêneros 
e suportes, com a 
colaboração dos colegas e 
professor. 
 

 
 
Leitura e compreensão  
de gêneros discursivos 
do campo artístico-
literário levando em 
conta características 
dos gêneros e 
suportes. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Leitura de forma autônoma 
e compreensiva de 
gêneros discursivos do 
campo artístico-literário. 
 
 
 
 
 
 

- Antes da leitura, sugere-se a 
realização de inferências a 
respeito da estrutura dos textos, 
títulos, suportes veiculados e 
linguagem empregada. 
 
- A escolha do gênero discursivo 
será conforme a complexidade de 
cada etapa. 
 
- Na leitura e compreensão de 
textos dos diferentes gêneros 
literários, podem ser 
desenvolvidas atividades de 
identificação dos elementos da 



e fixa (como sonetos e cordéis), 
vídeo-poemas, poemas visuais, 
dentre outros, expressando 
avaliação sobre o texto lido e 
estabelecendo preferências por 
gêneros, temas, autores. 
 

narrativa em um texto (D16). –  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sugere-se a produção de 
poemas, de acordo com a 
progressão da habilidade, 
compreendendo o fazer poético 
como transfiguração da realidade, 
expressão da subjetividade e da 
contemplação emocional, uma 
vez; que pode aguçar a 
sensibilidade e as sensações, 
ampliando, dessa maneira, a 
percepção sobre si mesmo. 

(EF67LP30) Criar narrativas 
ficcionais, tais como contos 
populares, contos de suspense, 
mistério, terror, humor, 
narrativas de enigma, crônicas, 
histórias em quadrinhos, dentre 
outros, que utilizem cenários e 
personagens realistas ou de 
fantasia, observando os 
elementos da estrutura narrativa 
próprios ao gênero pretendido, 
tais como enredo, personagens, 
tempo, espaço e narrador, 
utilizando tempos verbais 
adequados à narração de fatos 
passados, empregando 
conhecimentos sobre diferentes 
modos de se iniciar uma história 
e de inserir os discursos direto e 
indireto. 
 

 
Planejamento, produção e 
reescrita dos gêneros em 
estudo. 
 
 

 
 
Planejamento, 
produção e reescrita 
dos gêneros em 
estudo. 
 
 
 

Planejamento, produção e 
reescrita dos gêneros em 
estudo. 
 

(EF67LP16) Explorar e analisar 
espaços de reclamação de 
direitos e de envio de 
solicitações (tais como 
ouvidorias, SAC, canais ligados 
a órgãos públicos, plataformas 
do consumidor, plataformas de 
reclamação), bem como de 
textos pertencentes a gêneros 
que circulam nesses espaços, 
reclamação ou carta de 

Leitura e identificação dos 
gêneros dos gêneros 
cartas de solicitação. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leitura e identificação 
dos gêneros dos 
gêneros cartas de 
solicitação e 
reclamação. 
 
 
 
 
 
 

Leitura, compreensão, 
análise dos gêneros cartas 
de solicitação e 
reclamação 
 
 
 
 
 
 
 

- Apresentação dos gêneros 
cartas de reclamação e/ou 
solicitação, destacando sua 
finalidade, estrutura 
composicional e demais 
características. 
- Produção textual de textos 
reivindicatórios a respeito de 
assuntos do meio escolar ou da 
comunidade local.  
 



reclamação, solicitação ou carta 
de solicitação, como forma de 
ampliar as possibilidades de 
produção desses textos em 
casos que remetam a 
reivindicações que envolvam a 
escola, a comunidade ou algum 
de seus membros como forma 
de se engajar na busca de 
solução de problemas pessoais, 
dos outros e coletivos. 

Planejamento, produção e 
reescrita dos gêneros em 
estudo. 

Planejamento, 
produção e reescrita 
dos gêneros em 
estudo. 
 
 
 
 
 

 
Planejamento, produção e 
reescrita dos gêneros em 
estudo.  

 
D08 Identificar o objetivo 
comunicativo de um texto. 
 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 
SUGESTÕES  

PEDAGÓGICAS 

(EF69LP02) Analisar e comparar 
peças publicitárias variadas 
(cartazes, folhetos, outdoor, 
anúncios e propagandas em 
diferentes mídias, spots, jingle, 
vídeos etc.), de forma a 
perceber a articulação entre elas 
em campanhas, as 
especificidades das várias 
semioses e mídias, a adequação 
dessas peças ao público-alvo, 
aos objetivos do anunciante e/ou 
da campanha e à construção 
composicional e estilo dos 
gêneros em questão, como 
forma de ampliar suas 
possibilidades de compreensão 
(e produção) de textos 
pertencentes a esses gêneros. 
 

Leitura e identificação do 
objetivo comunicativo dos 
gêneros publicitários. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Leitura e identificação 
do objetivo 
comunicativo dos 
gêneros publicitários. 
 
 
 
 
 
 
Planejamento, 
produção e reescrita 
dos gêneros em 
estudo. 
 
 
 

 
 
Leitura e identificação do 
objetivo comunicativo dos 
gêneros publicitários. 
 
 
Diferenciação das 
características 
composicionais dos 
gêneros publicitários. 
 
Planejamento, produção e 
reescrita dos gêneros em 
estudo. 
 

- A seleção das peças 
publicitárias deve partir daquelas 
mais significativas para os 
estudantes, que os tenham como 
público-alvo, de modo que 
compreendam seu caráter 
apelativo (verbos imperativos) e 
percebam as estratégias e os 
argumentos usados para chamar 
a atenção. 
- Os estudantes devem perceber 
a intencionalidade comunicativa 
do autor, isto é, seus propósitos. 
-Como temas sugerem-se: a 
relação da propaganda com 
consumo na adolescência, com a 
ética e com padrões de beleza. 
 
 



 
D09 - Reconhecer diferentes 
formas de tratar uma 
informação a partir da 
comparação entre textos. 

 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 
SUGESTÕES  

PEDAGÓGICAS 

(EF67LP03) Comparar 
informações sobre um mesmo 
fato divulgadas em diferentes 
veículos e mídias, analisando e 
avaliando a confiabilidade. 
 
(EF07LP02) Comparar notícias 
e reportagens sobre um mesmo 
fato divulgadas em diferentes 
mídias, analisando as 
especificidades das mídias, os 
processos de (re)elaboração dos 
textos e a convergência das 
mídias em notícias ou 
reportagens multissemióticas. 
 

Reconhecimento de uma 
mesma informação em 
notícias, em diferentes 
fontes. 
 
 
 
 
 
 
 

Comparação das 
diferentes formas de 
tratar uma mesma 
informação em notícias 
e reportagens, em 
diferentes fontes. 
 
 
 
 
 
 

Relação entre textos 
impressos e on-line 
(notícias, fotorreportagens, 
entrevistas, charges, 
assuntos, temas, debates 
em foco), comparando as 
diferentes formas de tratar 
as informações. 
 
 

- Sugere-se que o estudante 
tenha acesso a textos 
jornalísticos de diferentes jornais 
e revistas, impressos ou digitais, 
com graduação de complexidade, 
conforme a etapa. 
- Sugere-se a criação de uma 
tabela comparativa dos textos 
para evidenciar as diferenças no 
tratamento dado à informação, 
considerando o uso de imagens, 
expressões, entre outros 
 -Pode-se escolher diferentes 
gêneros textuais que tratam do 
mesmo assunto para análise da 
confiabilidade das informações e 
especificidades de cada mídia, 
comparando as diferentes formas 
de tratar as informações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
D10 - Identificar o referente de 
um elemento coesivo em um 
texto. 
 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 
SUGESTÕES  

PEDAGÓGICAS 

(EF06LP12) Utilizar, ao produzir 
texto, recursos de coesão 
referencial (nome e pronomes), 
recursos semânticos de 
sinonímia, antonímia e 
homonímia e mecanismos de 
representação de diferentes 
vozes (discurso direto e 
indireto). 
 
 

Reconhecimento  dos  
recursos de coesão 
referencial (nome e 
pronomes). 
 

Reconhecimento e uso 
dos 
recursos de coesão 
referencial (recursos 
semânticos de 
sinonímia,). 
 

Reconhecimento e uso dos 
recursos de coesão  
referencial (nome e 
pronomes), sinonímia, 
antonímia e homonímia e 
mecanismos de 
representação de 
diferentes vozes (discurso 
direto e indireto). 
 
 
 
 

-Esse descritor e as habilidades 
selecionadas serão objetos de 
estudos nos gêneros discursivos 
anteriormente trabalhados. 
- No dia a dia da sala de aula 
serão desenvolvidas atividades 
em que os mecanismos de 
substituição de um elemento por 
outro, no texto, sejam 
enfatizados, com destaque, para 
o uso de pronomes substituindo 
nomes; para o uso de sinônimos 
e de antônimos. 
 
 
 
 

(EF67LP36) Utilizar, ao produzir 
texto, recursos de coesão 
referencial (léxica e pronominal) 
e sequencial e outros recursos 
expressivos adequados ao 
gênero textual. 
 

Reconhecimento dos  
recursos de coesão 
referencial (léxica e 
pronominal). 
 

Reconhecimento e uso 
dos  
recursos de coesão 
referencial e 
sequencial (léxica e 
pronominal). 
 

Reconhecimento e uso dos  
recursos de coesão 
referencial e sequencial 
(léxica e pronominal e 
outros recursos 
expressivos adequados ao 
gênero textual. 

 
 
(EF07LP12) Reconhecer 
recursos de coesão referencial: 
substituições lexicais (de 
substantivos por sinônimos) ou 
pronominais (uso de pronomes 
anafóricos – pessoais, 
possessivos, demonstrativos). 
 
 
 
 

Reconhecimento dos  
recursos de coesão 
referencial: substituições 
lexicais (de substantivos 
por sinônimos). 
 

Reconhecimento  e 
uso dos  
recursos de coesão 
referencial: 
substituições lexicais 
(de substantivos por 
sinônimos). 
 
 
 
 

Reconhecimento e uso dos  
recursos de coesão 
referencial: substituições 
lexicais (de substantivos 
por sinônimos). ou 
pronominais (uso de 
pronomes anafóricos – 
pessoais, possessivos, 
demonstrativos). 
 
 



D11 Inferir o efeito de sentido 
decorrente das relações 
lógico-discursivas em um 
texto. 

 
 

ETAPA I 

 
 

ETAPA II 

 
 

ETAPA III 

SUGESTÕES  
PEDAGÓGICAS 

(EF67LP37) Analisar, em 
diferentes textos, os efeitos de 
sentido decorrentes do uso de 
recursos linguístico-discursivos 
de prescrição, causalidade, 
sequências descritivas e 
expositivas e ordenação de 
eventos.  
 
(EF67LP25) Reconhecer e 
utilizar os critérios de 
organização tópica (do geral 
para o específico, do específico 
para o geral etc.), as marcas 
linguísticas dessa organização 
(marcadores de ordenação e 
enumeração, de explicação, 
definição e exemplificação, por 
exemplo) e os mecanismos de 
paráfrase, de maneira a 
organizar mais adequadamente 
a coesão e a progressão 
temática de seus textos. 

 
Efeitos de sentido. 
Morfologia (emprego de 
preposições, conjunções, 
advérbios). 
 

 
Utilização dos critérios 
de organização tópica. 
Morfologia (emprego 
de preposições, 
conjunções, 
advérbios). 

Marcadores de ordenação, 
enumeração, explicação, 
definição e exemplificação. 

 
Essa habilidade envolve tanto 
leitura, quanto produção de 
textos. 
- Sugere-se que o estudante 
identifique os conectivos que 
fazem a articulação do texto 
e entenda o efeito de sentido 
produzido no texto. 
- Pode-se solicitar que 
reconstruam o texto mudando os 
conectivos, e, posteriormente, 
façam a leitura para verificar a 
coerência. 
- Em seguida, que façam uma 
nova versão de um mesmo texto, 
utilizando o mecanismo da 
coesão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
D16 Identificar os elementos 
da narrativa em um texto. 
 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 
SUGESTÕES  

PEDAGÓGICAS 

 
 
(EF67LP29) Identificar, em texto 
dramático, personagem, ato, 
cena, fala e indicações cênicas 
e a organização do texto: 
enredo, conflitos, ideias 
principais, pontos de vista, 
universos de referência. 
 
 
 
 

 
 
Leitura de textos 
dramáticos - identificação 
de elementos da narrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Leitura de textos 
dramáticos - 
identificação de 
elementos da 
narrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Leitura de textos 
dramáticos - identificação 
de elementos da narrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- A leitura de peças de teatro, 
contos de suspense, mistério e 
aventura, por exemplo, permite 
que os estudantes aprendam a 
lidar com a organização de 
narrativas. 
- Os estudantes podem ler os 
textos, individual ou 
coletivamente, e depois 
dramatizá-los.  
- A produção textual deve ser 
entendida como um processo que 
envolve as operações de 
planejamento, produção e revisão 
dos textos. As produções podem 
compor a publicação de 
coletâneas para distribuir para 
amigos e familiares; a divulgação 
em redes sociais ou em saraus. 
Esse descritor e habilidade serão 
trabalhados juntamente com D 7. 
Identificar o gênero de um texto. 
 
 

D17 Inferir o efeito de humor 
ou de ironia em um texto. 
 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 
SUGESTÕES  

PEDAGÓGICAS 

(EF69LP03) Identificar, em 
notícias, o fato central, suas 
principais circunstâncias e 
eventuais decorrências; em 
reportagens e fotorreportagens o 
fato ou a temática retratada e a 
perspectiva de abordagem, em 
entrevistas os principais 

 
 
 
Identificação de humor em 
tirinhas e as características 
do gênero (tipos de balões, 
expressões faciais, 
onomatopeias e linguagem 

 
 
Identificação de humor 
e ironia em tirinhas e 
memes. 
 
 
 

 
 
Identificação de crítica, 
ironia ou humor presente. 
em memes e  charges,  
 
 
 

- Sugere-se que o professor 
trabalhe mais, em sala de aula, 
textos variados que busquem 
provocar um efeito de humor. É 
importante chamar a atenção 
para o fato de que muitas vezes o 
efeito de humor pode ser 
resultante de contextos 



temas/subtemas abordados, 
explicações dadas ou teses 
defendidas em relação a esses 
subtemas; em tirinhas, memes, 
charge, a crítica, ironia ou humor 
presente. 

verbal e não-verbal). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

evidenciados pela imagem ou 
ainda pela combinação das 
linguagens verbal e não-verbal. 
 
 
 

D24 Reconhecer marcas 
linguísticas em um texto. 
 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 
SUGESTÕES  

PEDAGÓGICAS  

 
(EF69LP55) Reconhecer as 
variedades da língua falada, o 
conceito de norma-padrão e o 
de preconceito linguístico. 
 
 

 
 
Identificação das marcas 
Linguísticas e da 
linguagem formal e 
informal nos gêneros 
trabalhados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identificação das 
marcas Linguísticas 
próprias dos gêneros 
trabalhados e da 
linguagem formal 
(escrita) e informal 
(oralidade). 
 
 
 
 

 
Identificação das marcas 
Linguísticas próprias dos 
gêneros trabalhados e da 
linguagem formal (escrita) 
e informal (oralidade). 
 
 
 
 

- A realização de entrevistas com 
pessoas de profissões, idades, 
sexos, classes sociais diferentes, 
com gravações também 
possibilitam a identificação de 
marcas linguísticas do 
interlocutor. Esse é um momento 
propício para que você, 
professor, discuta a questão do 
preconceito 
linguístico. 
- Para desenvolvimento da 
produção textual, ainda que seja 
uma ação de retextualização, é 
importante um trabalho de 
planejamento, produção e 
revisão. 

 

Professor (a), é necessária uma adaptação das Sugestões Pedagógicas para cada Etapa. Observe que as habilidades e os 

objetos de conhecimento apresentam uma progressão, tornando-se mais complexos, estabelecendo, assim, uma 

evolução gradativa do conhecimento. 



 

Língua Portuguesa  - CICLO 4 - 8º e 9º anos  

              
 

DESCRITOR/ 
HABILIDADE 

 
 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 
 

 
 
 
 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

D03 Inferir uma informação implícita em 
um texto. 
 

 
 

ETAPA I 

 
 

ETAPA II 

 
 

ETAPA III 

(EF89LP33) Ler, de forma autônoma, e 
compreender – selecionando procedimentos 
e estratégias de leitura adequados a 
diferentes objetivos e levando em conta 
características dos gêneros e suportes – 
romances, contos contemporâneos, 
minicontos, fábulas contemporâneas, 
romances juvenis, biografias romanceadas, 
novelas, crônicas visuais, narrativas de 
ficção científica, narrativas de suspense, 
poemas de forma livre e fixa (como haicai), 
poema concreto, ciberpoema, dentre outros, 
expressando avaliação sobre o texto lido e 
estabelecendo preferências por gêneros, 
temas, autores. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Leitura de diversos 
textos literários – 
identificação de 

referências 
implícitas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Leitura e 
compreensão de 
diversos textos 

literários - 
referências 
implícitas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Leitura, compreensão 
e análise de diversos 

textos literários - 
referências implícitas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Motivar o estudante para 
leituras autônomas, oferecendo 
variado acervo de livros, rodas 
de conversas sobre as obras 
lidas e eventos culturais, 
favorecendo a fruição literária.  
- Propor oficinas de leitura e 
produção de textos (pesquisas 
de memórias da comunidade), 
exposições de fotos e objetos 
de memórias, palestras, escrita 
e reescrita de textos e fichas de 
leitura, documentários, etc. 
 
 
 
 
 
 
 



(EF89LP35) Criar contos ou crônicas (em 
especial, líricas), crônicas visuais, 
minicontos, narrativas de aventura e de 
ficção científica, dentre outros, com 
temáticas próprias ao gênero, usando os 
conhecimentos sobre os constituintes 
estruturais e recursos expressivos típicos 
dos gêneros narrativos pretendidos, e, no 
caso de produção em grupo, ferramentas de 
escrita colaborativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Planejamento, 
produção e 
reescrita. 

 
 
 

Planejamento, 
produção e 
reescrita. 

 
 
 

Planejamento, 
produção e reescrita. 

- Sugere-se o planejamento de 
situações de leitura em voz alta 
ou compartilhada a fim de 
fornecer repertório para que os 
estudantes possam reconhecer 
as características dos gêneros, 
tanto formais quanto estilísticas. 
- Antes de trabalhar a habilidade 
EF89LP35 é necessário 
trabalhar a habilidade 
EF89LP33. 
Estratégias de Leitura: 

1. Ler com atenção. Para 
compreender melhor um 
texto é importante 
ressaltar que temos que 
ler com calma cada 
parágrafo; 

2. Sintetizar 
as principais ideias do 
texto; 

3. Ler nas entrelinhas; 
4. Manter o hábito 

da leitura; 
5. Praticar a leitura em voz 

alta; 
6. Variar a leitura dos 

textos; 
7. Produzir textos. 

- Atividades em grupos também 
podem ser realizadas para que 
o texto seja construído de modo 
colaborativo (ferramenta de 
edição de texto, ferramenta de 
apresentação de slides, e-mail, 
aplicativos de edição de texto 
on-line etc.), entre outros 
recursos. 



D04 Inferir o tema ou o assunto de um 
texto. 

 
ETAPA I 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

 
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

 

(EF69LP03) Identificar, em notícias, o fato 
central, suas principais circunstâncias e 
eventuais decorrências; em reportagens e 
fotorreportagens o fato ou a temática 
retratada e a perspectiva de abordagem, em 
entrevistas os principais temas/subtemas 
abordados, explicações dadas ou teses 
defendidas em relação a esses subtemas; 
em tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia 
ou humor presente. 
 
 
(EF89LP08) Planejar reportagem impressa e 
em outras mídias (rádio ou TV/vídeo, sites), 
tendo em vista as condições de produção do 
texto – objetivo, leitores/espectadores, 
veículos e mídia de circulação etc. – a partir 
da escolha do fato a ser aprofundado ou do 
tema a ser focado (de relevância para a 
turma, escola ou comunidade), do 
levantamento de dados e informações sobre 
o fato ou tema – que pode envolver 
entrevistas com envolvidos ou com 
especialistas, consultas a fontes diversas, 
análise de documentos, cobertura de 
eventos etc. -, do registro dessas 
informações e dados, da escolha de fotos ou 
imagens a produzir ou a utilizar etc., da 
produção de infográficos, quando for o caso, 
e da organização hipertextual (no caso a 
publicação em sites ou blogs noticiosos ou 
mesmo de jornais impressos, por meio de 
boxes variados). 

  
Estratégia de leitura: 
apreensão do 
sentido global do 
texto. 
 
- Estudo do 
vocabulário. 
 
 
 
 
Planejamento e 
produção de 
reportagens. 

 
Estratégia de 
leitura: apreensão 
do sentido global 
do texto. 
 
-Construção de 
perguntas sobre o 
texto. 
 
 
 
Planejamento e 
produção de 
reportagens. 

 
Estratégia de leitura: 
apreensão do sentido 
global do texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planejamento e 
produção de 
reportagens. 

- A identificação do tema é 
essencial para apreender o 
sentido global do texto, discernir 
entre suas partes principais e 
outras secundárias, parafraseá-
lo e resumi-lo. 
 
 
 
 
 
 
- O planejamento e a produção 
da reportagem devem ser 
sistematizadas, definindo 
objetivo, tema, coleta de dados 
por meio de entrevistas e 
consultas. 
 



D05 Distinguir um fato de uma opinião em 
um texto. 

 
ETAPA I 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

 
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

 

(EF08LP01) Identificar e comparar as várias 
editorias de jornais impressos e digitais e 
de sites noticiosos, de forma a refletir sobre 
os tipos de fato que são noticiados e 
comentados, as escolhas sobre o que 
noticiar e o que não noticiar e o 
destaque/enfoque dado e a fidedignidade da 
informação. 
 
 
 
 
 
 
(EF89LP03) Analisar textos de opinião 
(artigos de opinião, editoriais, cartas de 
leitores, comentários, posts de blog e de 
redes sociais, charges, memes, gifs etc.) e 
posicionar-se de forma crítica e 
fundamentada, ética e respeitosa frente a 
fatos e opiniões relacionados a esses textos. 
 
 
 
 
 
 

Distinção entre fato 
e opinião. 
-Leitura (individual, 
coletiva, 
colaborativa, roda 
de conversa) de 
editoriais.  
-Estudo de 
vocabulário. 
 
 
 
 
-Leitura de textos de 
opinião. 
-Compreensão de 
textos de fato e 
opinião. 

Distinção entre fato 
e opinião. 
- Leitura 
(individual, 
coletiva, 
colaborativa, roda 
de conversa) de 
editoriais.  
Estudo de 
vocabulário. 
 
 
 
 
- Leitura de textos 
de opinião. 
-Compreensão de 
textos de opinião 
 

Distinção entre fato e 
opinião. 
- Leitura (individual, 
coletiva, colaborativa, 
roda de conversa) de 
editoriais.  
- Estudo de 
vocabulário. 
-Produção textual de 
editoriais e 
divulgação. 
 
 
- Leitura de textos de 
opinião. 
-Compreensão de 
textos de opinião. 
- Análise de texto de 
opinião. 
-Produção de textos 
de opinião. 

- A leitura de notícias e 
reportagens de jornais pode 
ajudar os estudantes a 
desenvolverem a habilidade de 
distinguir fato e opinião. Nesses 
gêneros, quase sempre há 
marcas explícitas que separam 
o que é fato do que é opinião. 
 
 
 
- Os diferentes gêneros 
argumentativos podem ser 
apresentados, considerando o 
grau de complexidade. 
- Pode-se propor um painel 
coletivo para que as análises 
sejam compartilhadas.  
- Sugere-se o uso de textos 
multissemióticos, como charges, 
memes e gifs. Por essa razão, é 
possível propor atividades 
específicas que permitem aos 
estudantes a reflexão sobre as 
relações entre as linguagens 
verbal e não verbal que 
compõem esses textos.  
 
 
 
 
 
 
 



D06 Inferir informação em um texto que 
articula linguagem verbal e não verbal.  
D55 (MAT.) Utilizar medidas de tendência 
central na resolução de problema. 

 
ETAPA I 

 
ETAPA II 

 
 

 
ETAPA III 

 
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

 

 (EF69LP33) Articular o verbal com os 
esquemas, infográficos, imagens variadas 
etc. na (re)construção dos sentidos dos 
textos de divulgação científica e retextualizar 
do discursivo para o esquemático – 
infográfico, esquema, tabela, gráfico, 
ilustração etc. – e, ao contrário, transformar 
o conteúdo das tabelas, esquemas, 
infográficos, ilustrações etc. em texto 
discursivo, como forma de ampliar as 
possibilidades de compreensão desses 
textos e analisar as características das 
multissemioses e dos gêneros em questão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Diferenciação e 
reconhecimento dos 
tipos de linguagem 
verbal e não verbal. 

 

-Relação do verbal 
com outras 
semioses. 
-Diferenciar e 
reconhecer os 
tipos de linguagem 
verbal e não 
verbal. 
 
 

 

- Análise do verbal 
com outras semioses. 
- Discussão de texto 
do gênero estudado e 
das diferentes formas 
de representação. 
- Produção textual 
dos gêneros 
trabalhados e 
divulgação dos 
mesmos. 
 
 

 

- É importante levar para a sala 
de aula a maior variedade 
possível de textos. Pode-se 
explorar materiais diversos que 
contenham apoio em recursos 
gráficos. Esses materiais vão de 
peças publicitárias e charges de 
jornais aos textos presentes em 
materiais didáticos de outros 
componentes, tais como 
gráficos, mapas, tabelas, 
roteiros. 
 
Sugestão para trabalhar o 
descritor de Matemática 
Interpretar os dados do gráfico 
de acordo com o contexto 
apresentado. 



 (EF89LP07) Analisar, em notícias, 
reportagens e peças publicitárias em várias 
mídias, os efeitos de sentido devidos ao 
tratamento e à composição dos elementos 
nas imagens em movimento, à performance, 
à montagem feita (ritmo, duração e 
sincronização entre as linguagens – 
complementaridades, interferências etc.) e 
ao ritmo, melodia, instrumentos e 
ampliamentos das músicas e efeitos 
sonoros. 
 
 
 
 
 

Leitura em peças 
publicitárias em 
várias mídias dos 
efeitos devidos ao 
trabalho com a 
composição dos 
elementos. 

Reconhecimento 
em peças 
publicitárias em 
várias mídias dos 
efeitos devidos ao 
trabalho com a 
composição dos 
elementos. 
 

Análise em peças 
publicitárias em várias 
mídias dos efeitos 
devidos ao trabalho 
com a composição 
dos elementos. 

- Podem ser propostas 
atividades, por exemplo, para 
entender como é feita uma peça 
publicitária para a televisão, 
como imagem em movimento, 
cenário, luzes, fundo musical, 
texto verbal se articulam para 
produzir um certo efeito de 
prazer ou de tensão, 
dependendo daquilo que se 
quer expressar; ou como, em 
uma reportagem ou notícia 
radiofônica, a entonação, as 
pausas, os efeitos sonoros etc., 
ajudam a produzir efeitos. 
 

(EF89LP08) Planejar reportagem impressa e 
em outras mídias (rádio ou TV/vídeo, sites), 
tendo em vista as condições de produção do 
texto – objetivo, leitores/espectadores, 
veículos e mídia de circulação etc. – a partir 
da escolha do fato a ser aprofundado ou do 
tema a ser focado (de relevância para a 
turma, escola ou comunidade), do 
levantamento de dados e informações sobre 
o fato ou tema – que pode envolver 
entrevistas com envolvidos ou com 
especialistas, consultas a fontes diversas, 
análise de documentos, cobertura de 
eventos etc. -, do registro dessas 
informações e dados, da escolha de fotos ou 
imagens a produzir ou a utilizar etc., da 
produção de infográficos, quando for o caso, 
e da organização hipertextual (no caso a 
publicação em sites ou blogs noticiosos ou 
mesmo de jornais impressos, por meio de 
boxes variados). 

Leitura e 
compreensão de 
textos informativos. 

Leitura, 
compreensão e 
análise de textos 
informativos. 

Leitura, compreensão 
análise e estratégia 
de produção: 
planejamento de 
textos informativos. 

- Para realizar o planejamento, 
é necessário primeiro fazer o 
levantamento do tema.  
- Feita a escolha, propor 
atividades de seleção de 
informações por meio de 
entrevistas e pesquisas, 
coberturas de eventos, entre 
outros. Além disso, nessa 
etapa, pode-se fazer a seleção 
de imagens, como infográficos.  
- Sugere-se, ainda, que sejam 
levantados os critérios que 
nortearão a produção. 
 



D07  Identificar o gênero de um texto.  
 

ETAPA I 

 
 

ETAPA II 

 
 

ETAPA III 
 

 
 

SUGESTÕES PEDAGOGICAS 
 

(EF89LP33) Ler, de forma autônoma, e 
compreender – selecionando procedimentos 
e estratégias de leitura adequados a 
diferentes objetivos e levando em conta 
características dos gêneros e suportes – 
romances, contos contemporâneos, 
minicontos, fábulas contemporâneas, 
romances juvenis, biografias romanceadas, 
novelas, crônicas visuais, narrativas de 
ficção científica, narrativas de suspense, 
poemas de forma livre e fixa (como haicai), 
poema concreto, ciberpoema, dentre outros, 
expressando avaliação sobre o texto lido e 
estabelecendo preferências por gêneros, 
temas, autores. 
 
 
 
 
 
 

 
Leitura e 
compreensão de 
gêneros textuais 
diversos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leitura, 
compreensão e 
reconhecer 
gêneros textuais 
diversos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análise e produção de 
gêneros textuais 
diversos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Fazer uso de textos literários 
para identificar:  que gêneros 
circulam, como e por que são 
produzidos, a quem se dirigem 
e com qual intenção, qual 
condição fundamental para o 
desenvolvimento e participação 
social do estudante e para sua 
vivência pessoal. 
-Identificar o destinatário 
previsto para um determinado 
texto a partir do suporte, do 
tema, do tratamento do tema, 
da variedade linguística dialetal 
e estilística (de registro). 
- Instigar os estudantes a 
associarem os gêneros de texto 
às práticas sociais que os 
requerem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D08 Identificar o objetivo comunicativo de 
um texto. 
D13 (MAT.) Utilizar porcentagem na 
resolução de problemas. 

 
 

ETAPA I 

 
 

ETAPA II 

 
 

ETAPA III 
 

 
 
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 
 

(EF69LP02) Analisar e comparar peças 
publicitárias variadas (cartazes, 
folhetos, outdoor, anúncios e propagandas 
em diferentes mídias, spots, jingle, vídeos 
etc.), de forma a perceber a articulação entre 
elas em campanhas, as especificidades das 
várias semioses e mídias, a adequação 
dessas peças ao público-alvo, aos objetivos 
do anunciante e/ou da campanha e à 
construção composicional e estilo dos 
gêneros em questão, como forma de ampliar 
suas possibilidades de compreensão (e 
produção) de textos pertencentes a esses 
gêneros. 
 
 
(EF89LP10) Planejar artigos de opinião, 
tendo em vista as condições de produção do 
texto – objetivo, leitores/espectadores, 
veículos e mídia de circulação etc. –, a partir 
da escolha do tema ou questão a ser 
discutido(a), da relevância para a turma, 
escola ou comunidade, do levantamento de 
dados e informações sobre a questão, de 
argumentos relacionados a diferentes 
posicionamentos em jogo, da definição – o 
que pode envolver consultas a fontes 
diversas, entrevistas com especialistas, 
análise de textos, organização esquemática 
das informações e argumentos – dos (tipos 
de) argumentos e estratégias que pretende 
utilizar para convencer os leitores. 
 

 
Leitura, 
compreensão e 
demonstração de 
textos publicitários e 
reconhecer o 
objetivo 
comunicativo de um 
texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leitura de /artigos 
de opinião, 
reconhecimento da 
estrutura e das 
características 
desse gênero. 

  
Leitura, 
comparação e 
produção de uma 
campanha 
publicitária. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leitura, discussão, 
planejamento e 
produção de um 
artigo de opinião. 

 
Análise,  comparação, 
produção e 
divulgação de uma 
campanha publicitária 
enfatizando o objetivo 
comunicativo de um 
texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leitura, discussão, 
planejamento e 
produção de um 
artigo de opinião para 
posterior divulgação. 
 

- A seleção das peças 
publicitárias deve partir 
daquelas mais significativas 
para os estudantes, que os 
tenham como público-alvo, de 
modo que compreendam seu 
caráter apelativo e percebam as 
estratégias e os argumentos 
usados para chamar a atenção. 
Cabe enfatizar a relevância de 
um trabalho com o discurso 
publicitário que favoreça a 
reflexão sobre a relação 
propaganda e consumo na 
adolescência, propaganda e 
ética, propaganda e padrões de 
beleza. 
- A realização de rodas de 
leitura de charges, notícias, 
reportagens e outros textos que 
tratem de um mesmo tema. 
Rodas de conversa e debates 
também ajudam o estudante a 
construir seu posicionamento e 
seus argumentos. Na etapa do 
planejamento, propõe-se a 
utilização de esquemas, tabelas 
e diagramas para organizar as 
ideias e selecionar os 
argumentos possíveis e criar 
seu artigo de opinião com seu 
objetivo definido.  
 
Sugestão para trabalhar o 



descritor de Matemática: 
Fazer uso de panfletos de 
supermercado ou lojas que 
trazem descontos. 
 

D09 Reconhecer diferentes formas de 
tratar uma informação a partir da 
comparação entre textos. 

 
ETAPA I 

 
ETAPA II 

 
 

 
ETAPA III 

 

 
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

(EF08LP01) Identificar e comparar as várias 
editorias de jornais impressos e digitais e 
de sites noticiosos, de forma a refletir sobre 
os tipos de fato que são noticiados e 
comentados, as escolhas sobre o que 
noticiar e o que não noticiar e o 
destaque/enfoque dado e a fidedignidade da 
informação. 
 
(EF08LP02) Justificar diferenças ou 
semelhanças no tratamento dado a uma 
mesma informação veiculada em textos 
diferentes, consultando sites e serviços de 
checadores de fatos. 
 
 
(EF09LP01) Analisar o fenômeno da 
disseminação de notícias falsas nas redes 
sociais e desenvolver estratégias para 
reconhecê-las, a partir da 
verificação/avaliação do veículo, fonte, data 
e local da publicação, autoria, URL, da 
análise da formatação, da comparação de 
diferentes fontes, da consulta a sites de 
curadoria que atestam a fidedignidade do 
relato dos fatos e denunciam boatos etc. 
 

 
 
 

 
Leitura de jornais 
impressos e digitais, 
selecionando as 
notícias para leitura 
e discussão. 

 
 
 
 

Comparar as 
notícias de jornais 
impressos e 
digitais, 
identificando os 
recursos 
linguísticos. 

 
 
 
 
Analisar a veracidade 
das notícias 
publicadas.  

- Sugere-se a comparação entre 
notícias e reportagens, sobre 
um mesmo fato local, 
divulgadas em diferentes 
mídias, como no jornal impresso 
e no on-line. Além disso, pode 
haver um levantamento pelos 
estudantes das notícias 
presentes em cada meio, de 
modo a levá-los a perceber que 
é variável o tipo de notícia que 
consta nos meios de 
comunicação. Abordar fatos e 
assuntos polêmicos específicos 
do estado e/ou município dos 
estudantes. Por exemplo, há 
jornais e revistas que tendem a 
ser menos rigorosos na 
apuração da informação que 
veicula, como ocorre nas 
denominadas ―revistas de 
fofocas‖. 
- Sugere-se que sejam 
propostas situações-problema 
em que o estudante deve 
comparar notícias publicadas 
em redes sociais e analisar 
aspectos, como veículo, fonte, 
data e local da publicação, 



autoria, URL etc. Além disso, os 
estudantes podem pesquisar 
sites de curadoria. A partir da 
identificação e do 
reconhecimento da veracidade 
dos fatos, pode-se propor que 
os estudantes identifiquem 
maneiras de denunciar 
possíveis fake news em sites ou 
ferramentas especializadas. 

D10 Identificar o referente de um 
elemento coesivo em um texto. 

 
 

ETAPA I 

 
 

ETAPA II 

 
 

ETAPA III 
 

 
 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 
 

 
(EF69LP47) Analisar, em textos narrativos 
ficcionais, as diferentes formas de 
composição próprias de cada gênero, os 
recursos coesivos que constroem a 
passagem do tempo e articulam suas partes, 
a escolha lexical típica de cada gênero para 
a caracterização dos cenários e dos 
personagens e os efeitos de sentido 
decorrentes dos tempos verbais, dos tipos 
de discurso, dos verbos de enunciação e das 
variedades linguísticas (no discurso direto, 
se houver) empregados, identificando o 
enredo e o foco narrativo e percebendo 
como se estrutura a narrativa nos diferentes 
gêneros e os efeitos de sentido decorrentes 
do foco narrativo típico de cada gênero, da 
caracterização dos espaços físico e 
psicológico e dos tempos cronológico e 
psicológico, das diferentes vozes no texto 
(do narrador, de personagens em discurso 
direto e indireto), do uso de pontuação 
expressiva, palavras e expressões 
conotativas e processos figurativos e do uso 

 
 
Leitura de textos 
narrativos clássicos 
e populares – 
identificação de 
termos referentes. 
 
 

 
Identificação dos 
elementos da 
narrativa em textos 
e substituições 
lexicais por 
pronomes e 
elipses.    
 
Produção textual 
de narrativas. 

 
Análise e produção de 
notícias, reportagens 
ou artigos – emprego 
dos recursos 
coesivos. 

Etapa 1 - Leitura coletiva e 
individual com gêneros textuais 
como contos populares, 
novelas, crônicas e/ou 
apólogos.  
Etapa 2 - Pronomes, 
substantivos, adjetivos, etc. em 
que se solicita ao estudante a 
identificação da relação de uma 
determinada palavra ao seu 
referente ou que reconheça a 
que ação uma palavra se refere; 
ou dada uma expressão, 
solicita-se o reconhecimento da 
palavra que pode substituí-la, 
sendo por meio de um pronome 
ou de uma elipse. 
Etapa 3 - O uso de elementos 
coesivos referenciais pode ser 
trabalhado na sala de aula em 
atividades de leitura e de 
escrita. A utilização consciente 
desses elementos facilita a 
compreensão na leitura e 



de recursos linguístico-gramaticais próprios a 
cada gênero narrativo. 
 
 
(EF08LP14) Utilizar, ao produzir texto, 
recursos de coesão sequencial 
(articuladores) e referencial (léxica e 
pronominal), construções passivas e 
impessoais, discurso direto e indireto e 
outros recursos expressivos adequados ao 
gênero textual. 
 
(EF08LP15) Estabelecer relações entre 
partes do texto, identificando o antecedente 
de um pronome relativo ou o referente 
comum de uma cadeia de substituições 
lexicais. 

elimina repetições 
desnecessárias na escrita. 
- Sugere-se também a leitura e 
produção de notícias, 
reportagens e artigos para 
emprego dos recursos coesivos. 
 
 

D11 Inferir o efeito de sentido decorrente 
das relações lógico-discursivas em um 
texto. 

 
 

ETAPA I 

 
 

ETAPA II 

 
 

ETAPA III 
 

 
 
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 
 

 
(EF08LP03) Produzir artigos de opinião, 
tendo em vista o contexto de produção dado, 
a defesa de um ponto de vista, utilizando 
argumentos e contra-argumentos e 
articuladores de coesão que marquem 
relações de oposição, contraste, 
exemplificação, ênfase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Leitura e 
observação dos 
elementos coesivos 
nos textos de artigo 
de opinião e seus 
efeitos coesivos.  
 

 
 
 
 
Produção textual 
argumentativa- 
expositiva: a 
defesa de um 
ponto de vista. 

 
 
 
 
Produção e análise 
dos efeitos de sentido 
dos articuladores 
coesivos. 

Etapa1- Na produção de um 
artigo de opinião, primeiro deve-
se observar as características 
do gênero, sua função social, 
estrutura e linguagem. Em 
relação à argumentação, 
observa-se que, no 8º ano, o 
foco são os argumentos e 
contra-argumentos com 
destaque nos articuladores de 
coesão que marquem oposição, 
contraste, exemplificação e 
ênfase. Nesse caso, por 
exemplo, pode ser abordada a 
diferença entre ―embora‖ e 
―mas‖ que marcam oposição, 
mas apresentam sentidos 



(EF08LP13) Inferir efeitos de sentido 
decorrentes do uso de recursos de coesão 
sequencial: conjunções e articuladores 
textuais. 
 

distintos, ou seja, enquanto um 
marca uma oposição fraca 
(embora) o outro marca uma 
oposição forte, invalidando o 
período anterior (mas).  
Etapa 2 - Levantar quais 
critérios (discursivos – relativos 
ao gênero – e notacionais – 
relativos ao uso da língua) 
serão observados e deverão ser 
seguidos na produção. A 
revisão pode ser proposta em 
duplas ou grupos para que 
sejam observados os aspectos 
que nortearão a reescrita. 
- As notícias de jornais, por 
exemplo, os textos 
argumentativos e os textos 
informativos são excelentes 
para trabalho com os recursos 
de coesão sequencial. 
Etapa 3 - Leitura e análise de 
textos argumentativos 
considerando o sentido 
provocado pelo uso inadequado 
ou incoerente de recursos de 
coesão sequencial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D12  Identificar a tese de um texto.   
 

ETAPA I 

 
 

ETAPA II 

 
 

ETAPA III 
 

 
 
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 
 

(EF89LP04) Identificar e avaliar 
teses/opiniões/posicionamentos explícitos e 
implícitos, argumentos e contra-argumentos 
em textos argumentativos do campo (carta 
de leitor, comentário, artigo de opinião, 
resenha crítica etc.), posicionando-se frente 
à questão controversa de forma sustentada. 
 
(EF89LP15) Utilizar, nos debates, 
operadores argumentativos que marcam a 
defesa de ideia e de diálogo com a tese do 
outro: concordo, discordo, concordo 
parcialmente, do meu ponto de vista, na 
perspectiva aqui assumida etc. 
 

 
 
Leitura e 
identificação da tese 
de um texto. 

 
 
Identificação e 
utilização da tese 
de um texto 
através da 
produção. 

 
 
Identificação, análise 
e defesa da tese dos  
textos produzidos. 

Etapa 1 e  2- É importante se 
trabalhar a argumentação na 
sala de aula, por meio de jornais 
e revistas de circulação. Os 
veículos de comunicação não 
se limitam a informar, são 
também formadores de opinião. 
- Questões políticas nacionais, 
assuntos que se relacionam à 
preservação da natureza, 
assuntos que envolvem 
diretamente os adolescentes 
sãodebatidos nos editoriais dos 
jornais e revistas, em colunas 
assinadas por articulistas, na 
seção de cartas do leitor. Ler 
esses textos em sala de aula, 
discutir como se organizam, 
desmontá-los para observar 
como buscam convencer, são 
tarefas que contribuem para que 
os estudantes-leitores 
aprendam a lidar com a 
argumentação. 
Etapa 3 - Sugere-se a 
realização de debates com 
defesa de argumentos a 
respeito de assuntos atuais. 
 
 
 
 
 



D16 Identificar os elementos da narrativa 
em um texto. 

 
 

ETAPA I 

 
 

ETAPA II 

 
 

ETAPA III 
 

 
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

(EF08LP13)  Inferir efeitos de sentido 
decorrentes do uso de recursos de coesão 
sequencial: conjunções e articuladores 
textuais.  
 
(EF69LP47) Analisar, em textos narrativos 
ficcionais, as diferentes formas de 
composição próprias de cada gênero, os 
recursos coesivos que constroem a 
passagem do tempo e articulam suas partes, 
a escolha lexical típica de cada gênero para 
a caracterização dos cenários e dos 
personagens e os efeitos de sentido 
decorrentes dos tempos verbais, dos tipos 
de discurso, dos verbos de enunciação e das 
variedades linguísticas (no discurso direto, 
se houver) empregados, identificando o 
enredo e o foco narrativo e percebendo 
como se estrutura a narrativa nos diferentes 
gêneros e os efeitos de sentido decorrentes 
do foco narrativo típico de cada gênero, da 
caracterização dos espaços físico e 
psicológico e dos tempos cronológico e 
psicológico, das diferentes vozes no texto 
(do narrador, de personagens em discurso 
direto e indireto), do uso de pontuação 
expressiva, palavras e expressões 
conotativas e processos figurativos e do uso 
de recursos linguístico-gramaticais próprios a 
cada gênero narrativo. 

 
 
Análise e produção 
de textos narrativos. 

 
 
Análise, 
produção/revisão 
de textos 
narrativos. 

 
 
Análise, 
produção/revisão de 
textos narrativos. 

Etapa 1- A leitura de romances, 
contos, peças de teatro, contos 
de suspense, mistério e 
aventura, por exemplo, permite 
que os estudantes aprendam a 
lidar com a organização de 
narrativas. 
 Etapa 2 - A exploração 
pertinente dos elementos da 
narrativa estimula o leitor a 
construir personagens, enredo 
(ou fatos), foco narrativo, 
espaço (ambiente). 
 Etapa 3 - Os estudantes 
podem ler os textos, individual 
ou coletivamente, e depois 
dramatizá-los. A dramatização é 
uma boa oportunidade para que 
os estudantes percebam o tipo 
de enredo, se é aventura, terror, 
suspense, ficção científica, 
amor; o foco narrativo, ou quem 
conta a história, o lugar e o 
tempo em que a história 
acontece. 
 
 
 
 
 
 
 
 



D17 Inferir o efeito de humor ou de ironia 
em um texto. 

 
 

ETAPA I 

 
 

ETAPA II 

 
 

ETAPA III 
 

 
 
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 
 

(EF69LP03) Identificar, em notícias, o fato 
central, suas principais circunstâncias e 
eventuais decorrências; em reportagens e 
fotorreportagens o fato ou a temática 
retratada e a perspectiva de abordagem, em 
entrevistas os principais temas/subtemas 
abordados, explicações dadas ou teses 
defendidas em relação a esses subtemas; 
em tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia 
ou humor presente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(EF69LP05) Inferir e justificar, em textos 
multissemióticos – tirinhas, charges, 
memes, gifs etc. –, o efeito de humor, ironia 
e/ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, 
expressões ou imagens ambíguas, de 
clichês, de recursos iconográficos, de 
pontuação etc. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Identificação de 
efeitos de humor 
e/ou ironia em texto. 

 
 
 
Identificação, 
dedução de efeitos 
de humor e/ou 
ironia em texto. 

 
 
 
Identificação, 
dedução, análise de 
efeitos de humor e/ou 
ironia em texto. 

Etapa 1 - Fazer a análise 
sistemática de charges, com os 
estudantes. Essa não é uma 
atividade simples, porque vai 
exigir, também por parte do 
professor, alguns cuidados 
extras: saber escolher o 
material a ser usado, garantir 
que os fatos, personagens e 
situações tratados na charge 
sejam conhecidos, etc.  
Etapa 2 e 3- Fazer a análise de 
charges representa uma 
excelente oportunidade de 
trabalho interdisciplinar, uma 
vez que a participação de 
professores de diferentes áreas 
– Ciências Humanas, Ciências 
da Natureza, etc – pode ser 
solicitada com regularidade.   
- Levar para a sala de aula, por 
exemplo, diferentes charges, de 
diferentes autores, que 
exploram a mesma situação, 
para verificar como cada um vê 
o contexto, o evento, os 
indivíduos envolvidos e 
focalizados. Também será 
interessante acompanhar uma 
sequência de charges de um 
mesmo chargista, em que 
determinado evento ou 
personagem é focalizado, para 
a percepção dos elementos que 



tornam esse evento ou essa 
personagem dignos de 
discussão. 
 

D20 Inferir o efeito de sentido decorrente 
da escolha de palavra ou de expressão 
em um texto. 

 
 

ETAPA I 

 
 

ETAPA II 

 
 

ETAPA III 
 

 
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 
 

(EF69LP05) Inferir e justificar, em textos 
multissemióticos – tirinhas, charges, 
memes, gifs etc. –, o efeito de humor, ironia 
e/ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, 
expressões ou imagens ambíguas, de 
clichês, de recursos iconográficos, de 
pontuação etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Inferência em textos 
multissemióticos  do 
efeito de humor pelo 
uso ambíguo de 
palavras. 

 
 
 
Inferência em 
textos 
multissemióticos  
do efeito de humor, 
ironia e/ou crítica 
pelo uso ambíguo 
de palavras e 
expressões.  

 
 
 
Inferência e 
justificativa em textos 
multissemióticos  do 
efeito de humor, ironia 
e/ou crítica pelo uso 
de palavras, 
expressões e clichês. 

Etapa 1 e 2 - Esta habilidade 
supõe o estudo dos recursos 
das diferentes linguagens 
envolvidas na constituição 
desses gêneros de textos 
multissemióticos e a 
compreensão dos efeitos de 
sentido que a "combinação" 
desses recursos produz. 
Envolve ativar conhecimentos 
prévios sobre o contexto de 
produção do texto (por exemplo, 
sobre o fato a que uma charge 
se refere) e relacioná-los às 
ideias expressas no texto para 
compreender as 
intencionalidades e construir 
sentido sobre o que se lê. Para 
justificar a inferência feita, será 
necessário explicar e 
demonstrar as relações 
estabelecidas. 
Etapa 3- Entender a crítica ou o 
humor de uma charge ou um 
meme, por exemplo, implica no 
conhecimento do fato ou 
assunto criticado ou 
humorizado. Ou seja, é preciso 
reconhecer o diálogo 
(intertextualidade e 



interdiscursividade) entre os 
textos.  
É importante:  

 Prever ações e parcerias 
que possibilitem aos 
estudantes, acesso regular a 
jornais e revistas em 
diferentes mídias. A 
progressão no 
desenvolvimento desta 
habilidade pode-se 
estabelecer a cada etapa, a 
partir da oposição entre 
apenas inferir e também 
justificar o efeito de humor. 
Outro parâmetro para a 
progressão pode ser a 
complexidade e/ou a 
adequação (à faixa etária) do 
gênero em jogo. 

(EF89LP06) Analisar o uso de recursos 
persuasivos em textos argumentativos 
diversos (como a elaboração do título, 
escolhas lexicais, construções metafóricas, a 
explicitação ou a ocultação de fontes de 
informação) e seus efeitos de sentido. 
 
 

 
Uso da fonologia 
Morfologia nos 

textos do gênero 
estudado. 

 
 
 
 

Efeitos de sentido. 

 
 

Uso da fonologia 
Morfologia nos 

textos do gênero 
estudado. 

 
 
 

Efeitos de sentido. 
 

 
. Uso da fonologia 

Morfologia nos textos 
do gênero estudado. 

 
 
 
 
 
Efeitos de sentido. 

Etapa 1, 2, 3- A leitura de textos 
jornalísticos é uma atividade 
excelente para trabalhar a 
habilidade. 
- Sugere-se que se explique que 
muitos veículos afirmam buscar 
a objetividade, a imparcialidade 
e a neutralidade na transmissão 
das notícias, o que é impossível 
porque a linguagem é carregada 
de pontos de vista e crenças de 
quem produz o texto.    
   Etapa 3- Comparar 
manchetes de jornais e solicitar 
a reflexão sobre os significados 
delas e a intenção do produtor 
do texto ao usá-las. 
 



(EF89LP16) Analisar a modalização 
realizada em textos noticiosos e 
argumentativos, por meio das modalidades 
apreciativas, viabilizadas por classes e 
estruturas gramaticais como adjetivos, 
locuções adjetivas, advérbios, locuções 
adverbiais, orações adjetivas e adverbiais, 
orações relativas restritivas e explicativas 
etc., de maneira a perceber a apreciação 
ideológica sobre os fatos noticiados ou as 
posições implícitas ou assumidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconhecer os 
elementos coesivos  
em textos noticiosos 
e argumentativos a 
partir de locuções 

adjetivas e 
adverbiais. 

Reconhecer e 
produzir textos 

noticiosos e 
argumentativos a 
partir de locuções 

adjetivas e 
adverbiais. 

Reconhecer e 
produzir textos 
noticiosos e 
argumentativos a 
partir de locuções 
adjetivas e adverbiais. 

Etapa 1- Sugere-se que esses 
objetos de conhecimento sejam 
apresentados de forma 
progressiva.  
Etapa 2 -  Análise, das classes 
de palavras na construção da 
modalização. Essa atividade 
pode ser feita em grupos e, 
depois, as análises podem ser 
compartilhadas com os demais 
estudantes.              
Etapa 3- Propor a 
sistematização em uma tabela 
ou um painel de modo que o 
estudante reconheça, 
sobretudo, o efeito de sentido 
da escolha dessas expressões. 
Reitera-se, ainda, a 
contextualização que a 
habilidade traz para a análise 
das orações subordinadas 
adjetivas e adverbiais. Nesse 
sentido, o foco não é a 
classificação dessas orações, 
mas o efeito de sentido 
provocado pelo seu uso. Por 
fim, a avaliação pode ser feita 
por meio dos registros dos 
estudantes, evidenciando se 
eles conseguem reconhecer as 
posições implícitas ou 
assumidas nos textos ou ainda 
o posicionamento ideológico. 
 
 
 
 



D22 Inferir o efeito de sentido decorrente 
do uso de recursos morfossintáticos em 
um texto. 

 
 

ETAPA I 

 
 

ETAPA II 

 
 

ETAPA III 
 

 
 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 
 

(EF69LP04) Identificar e analisar os efeitos 
de sentido que fortalecem a persuasão nos 
textos publicitários, relacionando o aluno 
identifique as mudanças de sentido 
decorrentes das variações nos padrões 
gramaticais da língua (ortografia, 
concordância, estrutura de frase, entre 
outros).., com vistas a fomentar práticas de 
consumo conscientes. 

Reconhecimento e 
identificação e 
análise dos efeitos 
de sentidos 
decorrentes dos 
recursos 
morfossintáticos 
nos textos 
publicitários, com a 
colaboração dos, 
com vistas a 
fomentar práticas de 
consumo 
conscientes, com a 
colaboração dos 
 colegas e dos 
professores. 

Identificação e 
análise dos efeitos 
de sentidos 
decorrentes dos 
recursos 
morfossintáticos 
nos textos 
publicitários, com 
vistas a fomentar 
práticas de 
consumo 
conscientes, com 
certa autonomia. 

Identificação e análise 
dos efeitos de 
sentidos decorrentes 
dos recursos 
morfossintáticos nos 
textos publicitários, 
com vistas a fomentar 
práticas de consumo 
conscientes, com 
autonomia. 

Etapa 1- Esta habilidade 
contribui para a percepção da 
finalidade e do "poder" do 
discurso publicitário: estimular o 
consumo, podendo induzir ao 
consumismo, com 
consequências ambientais e 
sociais indesejáveis, como o 
valor do ter em detrimento do 
ser, que pode resultar em 
discriminações.  
Etapa 2 e 3- Analisar como os 
recursos das várias linguagens 
atuam na construção do 
discurso persuasivo favorece o 
pensamento crítico em relação 
ao consumismo e suas 
consequências. 
- É importante articular o estudo 
desses variados gêneros 
publicitários às discussões 
contemporâneas sobre 
propaganda e consumo, como a 
influência da propaganda no 
comportamento de 
adolescentes e jovens e a ética 
na propaganda. 
- É comum que os alunos não 
reconheçam o teor da 
propaganda de cartazes de 
supermercado, por exemplo, 
que anunciam promoções do 
tipo "Compre 2, leve 3", entre 
outras. Isto é, os efeitos dos 



recursos morfossintáticos, 
analisando às orações em 
termos morfológicos e em 
termos sintáticos, que 
provocam mudanças de sentido 
decorrentes das variações nos 
padrões gramaticais da língua 
(ortografia, concordância, 
estrutura de frase, entre outros) 
utilizados na organização do 
texto. 
- Discussões de situações 
cotidianas exemplares como 
essas são essenciais para que 
os estudantes reflitam sobre o 
quanto elas influenciam o 
consumidor a consumir mais. 

(EF09LP06) Diferenciar, em textos lidos e 
em produções próprias, o efeito de sentido 
do uso dos verbos de ligação ―ser‖, ―estar‖, 
―ficar‖, ―parecer‖ e ―permanecer‖. 

Diferenciação do 
efeito de sentido, 
dos verbos de 
ligação nos textos 
lidos, com a 
colaboração dos 
colegas e 
professores. 

Diferenciação do 
efeito de sentido, 
dos verbos de 
ligação nos textos 
lidos, com certa 
autonomia. 

Diferenciação do 
efeito de sentido, dos 
verbos de ligação nos 
textos lidos, com 
autonomia. 

- Sugere-se que o 
desenvolvimento da habilidade 
ocorra no interior de práticas de 
leitura e/ ou produção dos 
gêneros discursivos 
trabalhados, considerando tanto 
a legibilidade do texto, como as 
intenções de significação e 
possibilidades de compreensão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D23 Inferir o efeito de sentido decorrente 
do uso de recursos estilísticos em um 
texto. 

 
 

ETAPA I 

 
 

ETAPA II 

 
 

ETAPA III 
 

 
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

 

(EF89LP37) Analisar os efeitos de sentido do 
uso de figuras de linguagem como ironia, 
eufemismo, antítese, aliteração, assonância, 
dentre outras. 

Análise dos efeitos 
de sentidos das 
figuras de 
linguagem: ironia, 
eufemismo, antítese, 
aliteração etc nos 
poemas 
trabalhados. 
Poemas concretos, 
ciberpoemas, 
haicais, entre outros, 
com a colaboração 
dos colegas e 
professor(a). 

Análise dos efeitos 
de sentidos das 
figuras de 
linguagem: ironia, 
eufemismo, 
antítese, aliteração 
etc nos poemas 
trabalhados. 
Poemas concretos, 
ciberpoemas, 
haicais, entre 
outros, com certa 
autonomia. 

Análise dos efeitos de 
sentidos das figuras 
de linguagem: ironia, 
eufemismo, antítese, 
aliteração etc nos 
poemas trabalhados. 
Poemas concretos, 
ciberpoemas, haicais, 
entre outros, com 
autonomia. 

Etapas 1,2 e 3- Trata-se de 
uma habilidade relevante não só 
para a compreensão, mas, 
ainda, para a interpretação de 
textos, na medida em que 
evidencia mecanismos de 
(re)construção do texto e de 
seus sentidos. Os efeitos de 
sentido, decorrentes do uso de 
figuras de linguagem, podem 
ser contextualizados em 
projetos de produção de textos 
do campo literário, verificando 
com os estudantes os efeitos de 
sentido que produzem e a 
relação que estabelecem entre 
os trechos dos enunciados. 
Após essa compreensão, 
podem ser abordadas a 
terminologia gramatical e a 
sistematização do assunto. 

(EF89LP36) Parodiar poemas conhecidos da 
literatura e criar textos em versos (como 
poemas concretos, ciberpoemas, haicais, 
liras, microrroteiros, lambe-lambes e outros 
tipos de poemas), explorando o uso de 
recursos sonoros e semânticos (como 
figuras de linguagem e jogos de palavras) e 
visuais (como relações entre imagem e texto 
verbal e distribuição da mancha gráfica), de 
forma a propiciar diferentes efeitos de 
sentido. 

Planejamento, 
produção de  
paródias de poemas 
conhecidos da 
literatura e criação 
de textos em versos 
(poemas concretos, 
ciberpoemas, 
haicais, entre 
outros), com a 
colaboração dos 
professores. 
  

Planejamento, 
produção e revisão 
de paródias de 
poemas 
conhecidos da 
literatura e criação 
de textos em 
versos, explorando 
os recursos 
linguísticos. 
Poemas concretos, 
ciberpoemas, 
haicais, entre 

Planejamento, 
produção e revisão e 
divulgação de 
paródias de poemas 
conhecidos da 
literatura e criação de 
textos em versos, 
explorando o valor 
dos recursos 
linguísticos 
estilísticos. 
Poemas concretos, 
ciberpoemas, haicais, 

Etapa1, 2, e 3- A produção, 
aqui, deve ser entendida como 
processo que envolve as 
operações de planejamento, 
produção e revisão dos textos, 
visando o uso dos dos recursos 
estilísticos e a apreciação de 
poemas por meio da criação de 
oficinas literárias, em parceria 
com profissionais da 
biblioteca/sala de leitura e com 
professores de Arte.  
Etapa 3- Recomenda-se que as 



outros, com a 
colaboração dos 
colegas. 

entre outros, com a 
colaboração dos 
colegas. 

produções sejam efetivamente 
colocadas em circulação e 
alcancem os leitores previstos. 
É sugerido propor 
antecipadamente: 
(1) a publicação de coletâneas 
para compor a biblioteca e/ou 
para distribuir para amigos e 
familiares;  
(2) a divulgação das produções 
em blogs literários criados para 
esse fim e/ou páginas de redes 
sociais;  
(3) realização de concursos, 
desafios, saraus, clubes de 
leitura etc.  

D24 Reconhecer marcas linguísticas em 
um texto. 

 
 

ETAPA I 

 
 

ETAPA II 

 
 

ETAPA III 
 

 
 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 
 

(EF89LP19) Analisar, a partir do contexto de 
produção, a forma de organização das cartas 
abertas, abaixo-assinados e petições on-
line (identificação dos signatários, 
explicitação da reivindicação feita, 
acompanhada ou não de uma breve 
apresentação da problemática e/ou de 
justificativas que visam sustentar a 
reivindicação) e a proposição, discussão e 
aprovação de propostas políticas ou de 
soluções para problemas de interesse 
público, apresentadas ou lidas nos canais 
digitais de participação, identificando suas 
marcas linguísticas, como forma de 
possibilitar a escrita ou subscrição 
consciente de abaixo-assinados e textos 
dessa natureza e poder se posicionar de 
forma crítica e fundamentada frente às 

Identificação da 
forma de 
composição e das 
marcas linguísticas 
das cartas abertas, 
abaixo-assinados e 
petições, com a 
colaboração dos 
colegas. 
 
Produção, releitura e 
reescrita de cartas 
abertas, abaixo-
assinados e 
petições, em 
colaboração com os 
colegas. 

Identificação da 
forma de 
composição e das 
marcas 
linguísticas das 
cartas abertas, 
abaixo-assinados e 
petições, com certa 
autonomia. 
 
 
Produção, releitura 
e reescrita de 
cartas abertas, 
abaixo-assinados e 
petições, com uso 
das marcas 
linguísticas, com 

Identificação da forma 
de composição e das 
marcas linguísticas 
das cartas abertas, 
abaixo-assinados e 
petições, com 
autonomia. 
 
 
 
Produção, releitura e 
reescrita de cartas 
abertas, abaixo-
assinados e petições, 
com o uso consciente 
das marcas 
linguísticas, 
posicionando de 

Trata-se de habilidade de leitura 
para estudo das especificidades 
dos textos normativos jurídicos 
e reivindicatórios, visando à 
produção de textos dessa 
natureza, essenciais para a vida 
pública, especialmente em 
situações de defesa ou de 
debates sobre direitos do 
cidadão. Supõe-se o estudo 
desses gêneros no que diz 
respeito ao conteúdo — como 
pode se organizar e ser 
construído com os recursos 
linguísticos adequados, tendo 
em vista os objetivos 
pretendidos e as marcas 
linguísticas e a forma de 



propostas. 
 

certa autonomia. forma crítica e 
posicionada. 

composição: 
-identificação dos signatários,  
-explicitação da reivindicação 
feita, acompanhada ou não de 
uma breve apresentação da 
problemática e/ou de 
justificativas que visam 
sustentar a reivindicação); 
- proposição, discussão e 
aprovação de propostas 
políticas ou de soluções para 
problemas de interesse público) 
próprios desses gêneros 
discursivos. 
Importante: 
-Promover a releitura e a 
reescrita das produções textuais 
são fatores essenciais para o 
estudante compreender em que 
momento utilizará as marcas 
linguísticas vivenciadas na 
leitura e compreensão desses 
gêneros.  

(EF69LP27) Analisar a forma composicional 
de textos pertencentes a gêneros 
normativos/jurídicos e a gêneros da esfera 
política, tais como propostas, programas 
políticos (posicionamento quanto a diferentes 
ações a serem propostas, objetivos, ações 
previstas etc.), propaganda política 
(propostas e sua sustentação, 
posicionamento quanto a temas em 
discussão) e textos reivindicatórios: cartas 
de reclamação, petição (proposta, suas 
justificativas e ações a serem adotadas) e 
suas marcas linguísticas, de forma a 
incrementar a compreensão de textos 
pertencentes a esses gêneros e a possibilitar 

Análise em textos, 
de gêneros 
normativos/jurídicos 
e a gêneros da 
esfera política, a 
forma e as marcas 
linguísticas, com a 
colaboração dos 
colegas. 
 
 
Produção, correção 
e reescrita de 
gêneros 
normativos/jurídicos 

Análise em textos, 
de gêneros 
normativos/jurídico
s e a gêneros da 
esfera política, a 
forma e as marcas 
linguísticas,  
com certa 
autonomia. 
 
 
Produção, 
correção e 
reescrita de 
gêneros 

Análise em textos, de 
gêneros 
normativos/jurídicos e 
a gêneros da esfera 
política, a forma e as 
marcas linguísticas, 
com autonomia. 
 
 
 
Produção, correção e 
reescrita de gêneros 
normativos/jurídicos e  
gêneros da esfera 
política, com 

- Trata-se de habilidade de 
leitura para estudo das 
especificidades dos textos 
normativos jurídicos e 
reivindicatórios, visando à 
produção de textos dessa 
natureza, essenciais para a vida 
pública, especialmente em 
situações de defesa ou de 
debates sobre direitos do 
cidadão. Supõe-se o estudo 
desses gêneros no que diz 
respeito ao conteúdo — como 
pode se organizar e ser 
construído com os recursos 



a produção de textos mais adequados e/ou 
fundamentados quando isso for requerido. 
 

e  gêneros da esfera 
política, em 
colaboração com os 
colegas. 

normativos/jurídico
s e  gêneros da 
esfera política, em 
colaboração com 
os colegas. 
 
 

autonomia e textos 
mais adequados ou 
fundamentados. 
 

linguísticos (marcas 
linguísticas) adequados, tendo 
em vista os objetivos 
pretendidos. 
Na elaboração das atividades 
para cada etapa, é 
recomendável que o 
desenvolvimento de leitura e 
produção de textos dessa 
natureza tenha como contexto 
inicial as produções e questões 
locais.  
Prever uma progressão para 
que a cada etapa, abordem 
programas políticos de uma 
esfera diferente. Também para 
os textos reivindicatórios, é 
possível selecionar um gênero 
para cada etapa, procurando 
articulá-los aos textos 
normativos jurídicos  
trabalhados. Por exemplo, a 
petição pode estar associada a 
um trabalho com propostas e 
programas políticos de partidos 
que estão no poder: depois de 
analisar um programa político, 
pode-se chegar à constatação 
de que é necessário organizar 
uma petição pública para 
exercer pressão junto aos 
governantes quanto a alguma 
ação prometida e não cumprida, 
de acordo com o programa 
político.  
Importante:  
-Observar as marcas 
linguísticas utilizadas pelos 



autores de cada gênero e o 
valor implícito em cada uma; 
-Organizar uma lista dessas 
marcas linguísticas; 
-Utilizar essa lista na produção 
textual. 
- A releitura e reescrita das 
produções textuais colaborarão 
para que o estudante 
compreenda o uso das marcas 
linguísticas nas produções 
textuais, promovendo um 
estudante autor e crítico. 

(EF69LP49) Mostrar-se interessado e 
envolvido pela leitura de livros de literatura e 
por outras produções culturais do campo e 
receptivo a textos que rompam com seu 
universo de expectativas, que representem 
um desafio em relação às suas 
possibilidades atuais e suas experiências 
anteriores de leitura, apoiando-se nas 
marcas linguísticas, em seu conhecimento 
sobre os gêneros e a temática e nas 
orientações dadas pelo professor. 

 
 
 
Leitura de livros       
( autores regionais 
ou outros). 
Identificação e 
análise das marcas 
linguísticas 
regionais, presentes 
nas obras, com a 
colaboração dos 
colegas. 
 

 
 
 
Leitura de livros       
( autores regionais 
ou outros). 
Análise das 
marcas linguísticas 
regionais, 
presentes nas 
obras, com certa 
autonomia. 

 
 
 
Leitura de livros        ( 
autores regionais ou 
outros). 
Análise das marcas 
linguísticas regionais, 
presentes nas obras, 
com autonomia. 

- Essa habilidade é de suma 
importância neste momento da 
recomposição das 
aprendizagens. Muitos 
estudantes, durante a 
pandemia, não tiveram contato 
com obras literárias. 
- Implica um trabalho de 
mediação de leitura mais 
intenso, que favoreça a ativação 
de conhecimentos prévios pelo 
estudante. Pode envolver o 
planejamento de leituras 
anteriores e também ao longo 
da leitura desafiadora (que pode 
ser com apoio de textos em 
outras linguagens (regionais ou 
outros) para garantir o 
conhecimento prévio necessário 
para a compreensão do texto. 
Por exemplo, em caso de uma 
obra que envolva um discurso 
literário em que o tempo é 
tratado de forma não linear e 
sem sinais explícitos para 



indicar essa oscilação, recorrer 
a um trecho de um filme em que 
isso acontece, para depois 
voltar à escrita e comparar, 
pode ser uma estratégia 
motivadora para o estudante. 
- Pode-se elaborar pequenos 
projetos de leitura para cada 
etapa: 
-Pequenos projetos que 
articulem o trabalho em sala de 
aula com a sala de leitura e/ou 
biblioteca, em que se possa 
contar com leituras 
compartilhadas planejadas 
(feitas pelo professor ou 
mediador de leitura, 
preferencialmente), assim como 
rodas de biblioteca, em que se 
possa apresentar obras mais 
complexas com sugestão de 
escolhas de leitura, articuladas 
com conversas posteriores 
sobre obras lidas, buscando 
envolver as práticas de leitura, 
de inferência trabalhadas 
anteriormente. 

(EF09LP04) Escrever textos corretamente, 
de acordo com a norma-padrão, com 
estruturas sintáticas complexas no nível da 
oração e do período. 
 
 
 
 

Variação linguística. 
Oração e período 
simples e composto. 
Orações 
subordinadas 
 
 
Produção, releitura e 
reescrita de resenha 
dos livros lidos, com 
a colaboração dos 

Variação linguística  
Oração e período 
simples e 
composto. Orações 
subordinadas 
 
 
Produção, releitura 
e reescrita de 
resenha dos livros 
lidos, com certa 

Variação linguística. 
Oração e período 
simples e composto. 
Orações 
subordinadas 
 
 
Produção, releitura e 
reescrita de resenha 
dos livros lidos, com 
autonomia, com o 

 - Essa habilidade se refere ao 
uso da norma-padrão nas 
situações, gêneros e textos em 
que ela é requerida e tem como 
foco específico o uso de 
estruturas sintáticas complexas, 
no nível de oração e do período. 
Requer o estudo da variação 
linguística e da compreensão de 
valores socialmente atribuídos 
às diferentes variedades, e 



colegas e 
professor(a). 

autonomia, 
respeitando o uso 
da norma padrão. 

adequado da norma 
padrão, com 
estruturas sintáticas 
complexas no nível da 
oração e do período. 

demanda o envolvimento 
frequente e sistemático em 
práticas públicas e formais de 
leitura e/ou produção de textos, 
orais e/ou escritos, em que a 
correção deve ser observada. - 
Na leitura das obras literárias 
lidas, é um bom momento para 
a análise da variação linguística. 
- A partir das obras lidas, 
organizar formas para que o 
estudante compartilhe com os 
colegas a experiência 
vivenciada com a leitura: 
- Recontos orais das obras; 
- Realização de podcast ou 
vídeos; 
- Elaboração de propagandas 
do tema da obra; 
- Elaboração de listas das 
marcas regionais (variação 
linguística e variedades 
linguísticas)evidenciadas em 
cada obra; 
- Exposição das resenhas das 
obras, com a foto da capa do 
livro. 

(EF09LP12) Identificar estrangeirismos, 
caracterizando-os segundo a conservação, 
ou não, de sua forma gráfica de origem, 
avaliando a pertinência, ou não, de seu uso. 

Identificação de 
estrangeirismos 
presentes nos 
gêneros discursivos 
e obras literárias 
lidas, com a 
colaboração dos 
colegas e professor 
(a). 

Identificação de 
estrangeirismos 
presentes nos 
gêneros 
discursivos e obras 
literárias lidas, com 
certa autonomia. 

Identificação de 
estrangeirismos 
presentes nos 
gêneros discursivos e 
obras literárias lidas, 
com certa autonomia. 

- Essa habilidade favorece a 
reflexão do alcance e dos 
efeitos da língua inglesa na 
sociedade brasileira. 
Recomenda-se que essa 
habilidade seja consolidada 
pelas práticas sociais de uso, 
análise e reflexão da língua e 
que o estudante possa 
reconhecer, nas situações do 
dia a dia, usos do inglês no 



nosso país, como em gírias 
(brother, crush), estrangeirismos 
consolidados (shopping, mouse, 
fashion) etc. Uma estratégia que 
pode ajudar é a elaboração de 
projetos e/ou sequências 
didáticas que possibilitem a 
articulação da habilidade com 
textos orais e escritos sugeridos 
para o ano.  
- Outra sugestão seria 
desenvolver a habilidade com 
outros componentes 
curriculares em projetos 
interdisciplinares. A partir dos 
gêneros discursivos 
apresentados e das obras 
literárias lidas, verificando a 
presença ou ausência dessas 
marcas linguísticas. 

Professor (a), é necessária uma adaptação das Sugestões Pedagógicas para cada Etapa. Observe que as habilidades e os objetos 

de conhecimento apresentam uma progressão,  tornando-se mais complexos, estabelecendo, assim, uma evolução gradativa do 

conhecimento. 

. 



 

Observação: Professor (a), a estrutura da língua pode e deve ser trabalhada de acordo com a necessidade do momento e do texto trabalhado. 
Explorar as necessidades de cada turma e sanar as deficiências diagnosticadas. 

Língua Inglesa - CICLO 3 - 6º e 7º anos 

 
DESCRITOR/ HABILIDADE 

 
OBJETOS DE CONHECIMENTO 

 
 

SUGESTÕES 
PEDAGÓGICAS 

PORT D22. Identificar a finalidade de textos de 
diferentes gêneros. 
PORT D16.  Identificar os elementos da narrativa 
em um texto. 
PORT   D17.  Inferir o efeito de humor ou de ironia 
em um texto. 

 
 
 

ETAPA I 

 
 
 

ETAPA II 

 
 
 

ETAPA III 

 
(EF06LI07) Formular hipóteses sobre a finalidade 
de um texto em língua inglesa, com base em sua 
estrutura, organização textual e pistas gráficas. 
 
(EF07LI04) Identificar o contexto, a finalidade, o 
Assunto e os interlocutores em textos orais 
presentes no cinema, na internet, na televisão, 
entre outros. 

Hipóteses sobre a 
finalidade de um 

texto. 
Identificação dos 

diferentes gêneros 
textuais, por meio da 

observação. 
Utilização de 

linguagem simples e 
cotidiana. 

 
(Diálogos curtos, 

bilhetes, postcards, 
marcas, logotipos 

famosos.) 

Hipóteses sobre a 
finalidade de um 

texto. 
Identificação dos 

diferentes gêneros 
textuais, por meio 
da observação. 
Utilização de 

linguagem simples 
e cotidiana. 

 
(Diálogos maiores, 
tirinhas, charges, 
receitas, cartas, 
fotolegendas, 

pôsteres.) 

Hipóteses sobre a 
finalidade de um 

texto. 
Identificação dos 

diferentes gêneros 
textuais, por meio 
da observação. 
Utilização de 

linguagem simples 
e cotidiana. 

 
(Diálogos mais 

complexos, textos 
retirados de cenas 

de filmes 
conhecidos, vídeos 
da internet, séries 
de televisão, entre 

outras mídias, 
notícias de 

pequeno porte, 
etc.) 

- Pode ser proposto aos 
estudantes a análise de 
textos com estruturas que 
lhe são familiares a fim de 
que reconheçam 
prontamente sua finalidade, 
mesmo sem conseguir 
decifrar totalmente o seu 
conteúdo.  
- Optar por gêneros textuais 
mais simples nas etapas I e 
II. 
- Utilizar como suporte 
recursos gráficos para inferir 
humor ou ironia do texto. 
 
- Na inviabilidade de trabalho 
com textos orais, utiliza-se 
texto escrito. 
 
 



 

 
PORT D04.  Inferir o tema ou o assunto de um 
texto. 

 
ETAPA I 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

 
SUGESTÕES 

PEDAGÓGICAS 

 
(EF06LI08) Identificar o assunto de um texto, 
reconhecendo sua organização textual e palavras 
cognatas. 
 
(EF06LI13) Listar ideias para a produção de 
textos, levando em conta o tema e o assunto. 

 
Diálogos curtos, 

bilhetes, postcards. 

 
Diálogos maiores, 
tirinhas, charges, 

receitas.  

 
Diálogos mais 

complexos, cartas, 
fotolegendas, 

notícias de 
pequeno porte, etc. 

- Identificar significa 
reconhecer o assunto 
principal de um texto. Para 
isso, a habilidade sugere 
sistematizar a estratégia de 
observação da organização 
textual e das palavras 
cognatas como: o texto 
parece uma 
receita? É um site? Ele tem 
imagens? O que as imagens 
representam? É organizado 
em versos ou parágrafos? 
Essa palavra é similar à 
língua portuguesa? Possui o 
mesmo significado? 
 
EF06LI13 - Oportunizar aos 
estudantes a exploração 
prévia da leitura de textos 
que sirvam como modelos 
para repertoriar a produção 
escrita, contribuindo no 
desenvolvimento da 
habilidade EF06LI08, e 
consequentemente os 
descritores acerca do tema 
ou assunto. 

 



 

PORT D01.  Identificar informação explícita em um 
texto. 
(MAT) D39. Identificar informações a partir de 
dados dispostos em tabelas. 
(MAT) D40. Identificar dados apresentados por 
meio de gráficos. 
(MAT) D41. Utilizar informações apresentadas em 
tabelas ou gráficos (colunas ou linhas) na 
resolução de problemas. 

 
 
 

 
ETAPA I 

 
 

 
 

ETAPA II 

 
 
 

 
ETAPA III 

 
 
 

SUGESTÕES 
PEDAGÓGICAS 

 
 (EF06LI09) Localizar informações específicas em 
texto. 

Tabelas estatísticas, 
gráficos.  Solicitar aos 
estudantes para 
encontrar 
informações a partir 
de um problema 
apresentado. O 
problema e as 
perguntas em 
português para 
contribuir no 
letramento 
matemático, o foco da 
L.I são os vocábulos e 
expressões da tabela 
e ou gráfico. A tabela 
e ou gráfico podem 
também ser utilizados 
como suporte no 
planejamento da 
escrita de textos. 
Etapa I apresentar 
tabelas e gráficos 
mais simples com 
pouca informação. 

Tabelas 
estatísticas, 
gráficos.  Solicitar 
aos estudantes 
para encontrar 
informações a 
partir de um 
problema 
apresentado. O 
problema e as 
perguntas em 
português para 
contribuir no 
letramento 
matemático, o foco 
da L.I são os 
vocábulos e 
expressões da 
tabela e ou gráfico.  
A tabela e ou 
gráfico podem 
também ser 
utilizados como 
suporte no 
planejamento da 
escrita de textos. 

Tabelas 
estatísticas, 
gráficos.  Solicitar 
aos estudantes 
para encontrar 
informações a 
partir de um 
problema 
apresentado. O 
problema e as 
perguntas em 
português para 
contribuir no 
letramento 
matemático, o foco 
da L.I são os 
vocábulos e 
expressões da 
tabela e ou gráfico.  
A tabela e ou 
gráfico podem 
também ser 
utilizados como 
suporte no 
planejamento da 
escrita de textos. 

 
- Trabalhar com textos 
pequenos que possuam 
gráficos e tabelas como 
suporte.  
 
Obs.: A diferença de uma 
etapa para a outra é o 
vocabulário do texto 
escolhido e a interferência 
do professor na resolução 
das atividades.  
 
Etapa I o estudante poderá 
ter vários recursos indicados 
/ apontados pelo professor 
para 
entendimento/compreensão 
do que foi proposto em sala 
de aula.  
 
Etapas II e III o estudante 
terá mais autonomia na 
escolha dos recursos e 
menos auxílio do professor 
para executar a tarefa. 



 

Etapa II apresentar 
tabelas e gráficos 
com mais 
informações.  

Etapa III apresentar 
tabelas e gráficos 
mais complexos. 

 
 

 
 

Língua Inglesa - CICLO 4 - 8º e 9º anos 
 

DESCRITOR/ HABILIDADE  
OBJETOS DE CONHECIMENTO 

 
 
 
 
 

SUGESTÕES 
PEDAGÓGICAS 

PORT D08. Identificar o objetivo 
comunicativo de um texto. 
PORT D20.  Inferir o efeito de sentido 
decorrente da escolha de palavra ou de 
expressão em um texto. 
PORT D22.  Inferir o efeito de sentido 
decorrente do uso de recursos 
morfossintáticos em um texto. 

 
 
 

ETAPA I 

 
 
 

ETAPA II 

 
 
 

ETAPA III 

 
(EF08LI12) Construir repertório lexical 
relativo a planos, previsões e expectativas 
para o futuro. 
 
(EF08LI14) Utilizar formas verbais do 
futuro para descrever planos, expectativas 
e fazer previsões. 
 
(EF08LI04) Utilizar recursos e repertório 
linguísticos apropriados para 
informar/comunicar/ falar do futuro: planos, 
previsões, possibilidades e probabilidades. 
 

Textos com ênfase no 
futuro will e going to. 
Nessa etapa escolher 
textos mais simples, 
dispor de vocábulos 
com tradução para 

facilitar o 
entendimento. 

Professor deverá 
auxiliar no 

entendimento do texto 
junto com a turma. 

Textos com ênfase 
no futuro will e going 

to. Na Etapa II 
diminua a 

quantidade de 
vocábulos com 

tradução, porém 
continuar com textos 
simples e autênticos 

que possam ser 
usados 

posteriormente em 
simulação de 

conversação. Os 
desafios devem ser 

lançados e os 

Textos com ênfase no 
futuro will e going to. 

A Etapa III não 
disponha de 

vocábulos traduzidos, 
deixe o estudante 

escolher o vocábulo 
para procurar em 

dicionário a tradução. 
As atividades podem 
ser executadas em 
duplas, no máximo 

trios com a interação 
do professor de forma 

mais regulada.  

- Desenvolver atividades que 
estimulem a produção e 
compreensão de textos orais e 
escritos com elementos que 

constituem o falar do futuro, a 
fim de que o estudante se 
aproprie desses 
conhecimentos de maneira 
sólida e significativa.   
- Escolher textos que utilizem 
formas verbais do futuro para 
descrever planos, expectativas 
e fazer previsões. 



 

estudantes devem 
trabalhar em grupos 

com o auxílio do 
professor. 

PORT D04.  Inferir o tema ou o assunto de 
um texto. 
PORT D05. Distinguir um fato de uma 
opinião em um texto. 
PORT D09.  Reconhecer diferentes formas 
de tratar uma informação a partir da 
comparação entre textos. 

 
 
 

ETAPA I 

 
 
 

ETAPA II 

 
 
 

ETAPA III 

 
 
 

SUGESTÕES 
PEDAGÓGICAS 

 
(EF08LI08) Analisar, criticamente, o 
conteúdo de textos, comparando 
diferentes perspectivas apresentadas 
sobre um mesmo assunto. 
 
(EF08LI15) Utilizar, de modo inteligível, as 
formas comparativas e superlativas de 
adjetivos para comparar qualidades e 
quantidades. 
 

Textos que utilizem 
expressões 

comparativas simples 
e textos diversos que 
abordem uma mesma 

informação. 
Disponibilizar várias 
palavras traduzidas 

em rodapé para 
facilitar a 

compreensão. Utilizar 
imagens como 

suporte no 
entendimento. 

Atividades para serem 
desenvolvidas em 
grupos grandes (6 
estudantes) com o 

auxílio do professor. 

Textos que utilizem 
expressões 

comparativas 
simples e textos 

diversos que 
abordem uma 

mesma informação. 
Disponibilizar 

algumas palavras 
traduzidas em 

rodapé para facilitar 
a compreensão. 
Utilizar imagens 
como suporte no 
entendimento. 

Atividades para 
serem 

desenvolvidas em 
grupos pequenos (4 
estudantes) com o 

auxílio do professor. 

Textos que utilizem 
expressões 

comparativas e 
superlativas simples e 

textos diversos que 
abordem uma mesma 

informação, sem 
palavras traduzidas 
em rodapé. Utilizar 

imagens como 
suporte no 

entendimento. 
Atividades para serem 

desenvolvidas em 
duplas ou trios. 
Limitar o uso de 

dicionário estipulado 
a quantidade de 

palavras que serão 
pesquisadas (isso 
fará com que eles 

escolham 
criteriosamente a 

- Por analisar, subentende-se 
contrastar e avaliar diferentes 
perspectivas e opiniões sobre 
um mesmo assunto, 
pertencente a um texto lido. 
Essa habilidade refere-se à 
etapa de pós-leitura.  
 
- Pode-se utilizar textos de 
gênero opinativo que tenham 
diferentes pontos de vista sobre 
um mesmo assunto.  
- É aconselhável que os textos 
a serem oferecidos ao 
estudante sejam autênticos.  
 
- A metodologia utilizada em 
sala de aula que definirá a 
etapa. 



 

palavra que precisa 
ser traduzida). 

PORT D07.  Identificar o gênero de um 
texto. 
PORT D16.  Identificar os elementos da 
narrativa em um texto. 

 
 

ETAPA I 

 
 

ETAPA II 

 
 

ETAPA III 

 
SUGESTÕES 

PEDAGÓGICAS 

 
(EF08LI06) Apreciar textos narrativos em 
língua Inglesa (contos, romances, entre 
outros, em versão original ou simplificada), 
como forma de valorizar o patrimônio 
cultural 

Trechos de textos 
simples com várias 
palavras traduzidas 
em rodapé. Imagens 

como suporte no 
entendimento. 

Atividades para serem 
desenvolvidas na 

turma com o auxílio 
do professor 

Textos simples com 
algumas palavras 

traduzidas em 
rodapé. Imagens 
como suporte no 
entendimento. 

Atividades para 
serem 

desenvolvidas em 
grupos com pouco 

auxílio do professor. 

Textos simples sem 
palavras traduzidas 
em rodapé. Imagens 

como suporte no 
entendimento. Auxílio 
regulado de dicionário 

e do professor. 
Atividades para serem 

desenvolvidas em 
duplas ou trios. 

- Pode-se escolher um conto 
pequeno, ou um romance em 
versão simplificada e dividir os 
capítulos por duplas.  
 
- Explorar o entendimento da 
obra, as características do 
gênero textual e os elementos 
da narrativa.  
 
- Pode-se desenvolver vários 
descritores além do D16.  
 
Obs.: Há obras simplificadas 
com a quantidade de 
vocabulário a ser explorado, 
definindo a complexidade do 
vocabulário, indo do básico ao 
avançado. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PORT D03. Inferir uma informação 
implícita em um texto. 
PORT D06.  Inferir informação em um texto 
que articula linguagem verbal e não verbal. 

 
ETAPA I 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

 
SUGESTÕES 

PEDAGÓGICAS 

 
(EF08LI05) Inferir informações e relações 
que não aparecem de modo explícito no 
texto para construção de sentidos. Permitir 
a inferência de múltiplas interpretações 
considerando os diversos contextos 
sociais-históricos-culturais. 

Textos simples com 
várias palavras 
traduzidas em 

rodapé. Imagens 
como suporte no 
entendimento. 

Atividades para serem 
desenvolvidas na 

turma com o auxílio 
do professor 

Textos simples com 
algumas palavras 

traduzidas em 
rodapé. Imagens 
como suporte no 
entendimento. 

Atividades para 
serem 

desenvolvidas em 
grupos com pouco 

auxílio do professor. 

Textos simples sem 
palavras traduzidas 
em rodapé. Imagens 

como suporte no 
entendimento. Auxílio 
regulado de dicionário 

e do professor. 
Atividades para serem 

desenvolvidas em 
duplas ou trios. 

- Inferir pressupõe deduzir 
significado, baseando-se nas 
informações presentes no 
texto.  
 
- Utilizar todos os meios de 
dedução para a compreensão 
do texto: palavras cognatas, 
imagens, gráficos, tabelas, 
conhecimento de mundo, 
tempo verbal, estilo, etc.  
 
- A partir da compreensão será 
mais fácil deduzir informações 
implícitas. 

(MAT) D39. Identificar informações a partir 
de dados dispostos em tabelas. 
(MAT) D40. Identificar dados apresentados 
por meio de gráficos. 
(MAT) D41. Utilizar informações 
apresentadas em tabelas ou gráficos 
(colunas ou linhas) na resolução de 
problemas. 

 
 
 

ETAPA I 

 
 
 

ETAPA II 

 
 
 

ETAPA III 

 
 
 

SUGESTÕES 
PEDAGÓGICAS 

 
 
(EF07LI12) Planejar a escrita de textos em 
função do contexto (público, finalidade, 
layout e suporte). 
 

Tabelas estatísticas, 
gráficos.  Solicitar aos 
estudantes para 
encontrar informações 
a partir de um 
problema 
apresentado. O 

Tabelas estatísticas, 
gráficos.  Solicitar 
aos estudantes para 
encontrar 
informações a partir 
de um problema 
apresentado. O 

Tabelas estatísticas, 
gráficos. Solicitar aos 
estudantes para 
encontrar informações 
a partir de um 
problema 
apresentado. O 

- Trabalhar com textos 
pequenos que possuam 
gráficos e tabelas como 
suporte.  
 
Obs.: A diferença de uma etapa 
para a outra é o vocabulário do 



 

problema e as perguntas em português
para contribuir no letramento
matemático, o foco da L.I são os
vocábulos e expressões da tabela e ou
gráfico. A tabela e o gráfico podem
também ser utilizados como suporte no
planejamento da escrita de textos.
Etapa I apresentar tabelas e gráficos
mais simples com pouca informação

problema e as perguntas em português
para contribuir no letramento
matemático, o foco da L.I são os
vocábulos e expressões da tabela e ou
gráfico. A tabela e o gráfico podem
também ser utilizados como suporte no
planejamento da escrita de textos.
Etapa II apresentar tabelas e gráficos
com mais informações

problema e as perguntas em português
para contribuir no letramento
matemático, o foco da L.I são os
vocábulos e expressões da tabela e ou
gráfico. A tabela e o gráfico podem
também ser utilizados como suporte no
planejamento da escrita de textos.
Etapa III apresentar tabelas e gráficos
mais complexas. 

texto escolhido e a interferência do professor na resolução
das atividades. 

- Etapa I o estudante poderá ter vários recursos indicados /
apontados pelo professor para entendimento/compreensão
do que foi proposto em sala de aula.

 - Etapas II e III o estudante terá mais autonomia na
escolha dos recursos e menos auxílio do professor para
executar a tarefa. 



MATEMÁTICA E
SUAS

TECNOLOGIAS



 

 

MATEMÁTICA - CICLO 3 (6º e 7º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 
DESCRITOR: D1 - Identificar frações equivalentes. 
(PORT): D03 – Inferir uma informação implícita em um texto. 

HABILIDADE: (EF06MA07) Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultado de divisão, identificando 
frações equivalentes. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 
Frações: significados (parte/todo, quociente) - 
Reconhecer diferentes representações de um 
número racional como equivalentes. 

Frações: Comparar e ordenar frações. Frações: Reconhecer que os números racionais 
podem ser expressos na forma de fração decimal, 
estabelecendo relações entre essas 
representações. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 

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. 
 

Na etapa 01: apresentar o conceito de fração como parte de um todo utilizando material concreto, por exemplo, uma barra de chocolate. Mostrar aos 
estudantes que a barra completa representa o todo e em seguida ir retirando partes e mostrando que o todo foi dividido em diversas partes iguais e cada 
uma dessas partes representa uma fração do todo. Apresente outros modelos que estejam próximos da realidade do estudante. 
 
Na etapa 02: além das ideias da etapa 1, escrever várias frações em pequenos cartões e ao embaralhar os cartões, pedir aos estudantes para reorganizar a 
sequência de modo que as frações fiquem na ordem crescente ou decrescente. 
 
Na etapa 03:  além das ideias das etapas 1e 2, utilizar as transformações entre números racionais na forma decimal e passar para a forma fracionária e 
comparar nos dois formatos, dando suporte aos estudantes no sentido de que eles compreendam essa transformação. 
 
Mais dicas: Inicie a aula pedindo aos estudantes que observem as frações e suas respectivas representações por meio de figuras com a mesma dimensão. 
Verificar que frações diferentes podem significar a mesma quantidade de um todo. Discuta com a Turma: Quantas frações temos na figura do quadro? Estas 
frações são iguais? Em quantas partes o todo foi dividido? Teria outra fração que poderíamos representar essa mesma quantidade? Vocês observam 
alguma regularidade ao comparar as frações equivalentes? 
 
Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 

 Fornecer aos estudantes textos contendo ideias relacionadas a frações, e a partir dos mesmos levá-los a interpretar e identificar nos mesmos, todos 
os termos que representam frações, como por exemplo meio, metade, terça parte, etc e pedir para que os estudantes representem esses números na 
forma fracionária utilizando algarismo, por exemplo.  

 Trabalhar com receitas culinárias e explorar a ideia de equivalência das medidas, por exemplo, para fazer um bolo preciso de meia xícara de óleo, 
então para fazer duas receitas, vou precisar de duas vezes essa quantidade. 



 

 

MATEMÁTICA - CICLO 3 (6º e 7º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 
DESCRITOR: D2 - Corresponder as representações fracionárias e decimal de um número racional. 
(PORT): D03 – Inferir uma informação implícita em um texto. 

HABILIDADE: (EF06MA08) Reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionária e decimal, estabelecer relações 
entre essas representações, passando de uma representação para outra, e relacioná-los a pontos na reta numérica. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 
Frações: significados (parte/todo, quociente), 
equivalência, comparação, representação - 
Identificar fração como símbolo representante de 
um quociente. 

Localização de números racionais na forma 
fracionária e decimal na reta numérica e relação 
de cada ponto da reta ao valor numérico que o 
representa.  

Frações: Representação e ordenação de números 
racionais decimal reta numerada. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 

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. 
 

Na etapa 01:  Apresentar um número racional na forma fracionária e mostrar que esse número pode ser escrito na forma decimal a partir da divisão do 
numerador pelo denominador, ou seja, dividindo o todo pela fração do mesmo. 
 
Na etapa 02: além das ideias da etapa 1, propor atividades contextualizadas nas quais o estudante localize números racionais na forma fracionária e 
decimal na reta numérica e identifique o valor numérico que corresponde à cada ponto na reta. 
 
Na etapa 03: além das ideias das etapas 1 e 2, apresentar uma sequência de números racionais (fração e decimal) aos estudantes e propor que os mesmos 
representem e ordenem os números na reta numérica. 
 
Mais dicas: Inicie a aula pedindo aos estudantes que observem as frações e suas respectivas representações por meio de figuras com a mesma 
dimensão.  Verificar que frações diferentes podem significar a mesma quantidade de um todo. Discuta com a Turma: Quantas frações temos na figura do 
quadro? Estas frações são iguais? Em quantas partes o todo foi dividido? Teria outra fração que poderíamos representar essa mesma quantidade? Vocês 
observam alguma regularidade ao comparar as frações equivalentes? 
 
Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 

 Disponibilizar textos com imagens que tenham informações implícitas sobre números racionais (frações e/ou decimais) e trabalhar com 
questionamentos orais e/ou escritos, levando o estudante a interpretar essas informações para resolver a situação problema proposta. 

 
 
 



 

 

MATEMÁTICA - CICLO 3 (6º e 7º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 
DESCRITOR: D4 - Utilizar a adição e/ou subtração entre números racionais positivos na representação fracionária, na resolução de problemas. 
(PORT) D008 – Identificar o objetivo comunicativo de um texto. 

HABILIDADE: (EF06MA10) Resolver e elaborar problemas que envolvam adição ou subtração com números racionais positivos na representação 
fracionária. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 
Adição e subtração de frações cujos 
denominadores sejam iguais.   

Adição e subtração de frações com 
denominadores diferentes, utilizando, inclusive, o 
conceito de equivalência. 

Resolução de situações problemas que envolva o 
cálculo da fração de um número natural; adição e 
subtração de frações. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 

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. 
 

Na etapa 01: apresentar aos estudantes o conceito e exemplos de atividades que contemplem adição e subtração de frações com denominadores iguais.  
 
Na etapa 02: além das ideias da etapa 1, disponibilizar atividades contextualizadas sobre adição e subtração de frações com denominadores diferentes. 
 
Na etapa 03: além das ideias das etapas 1 e 2, exemplificar com problemas contextualizados como operar adição e subtração de frações com 
denominadores iguais e/ou diferentes e, em seguida, propor atividades nas quais os estudantes resolva essas situações partindo dos conhecimentos 
prévios.   
 
Mais dicas: Professor inicie a aula propondo aos estudantes que observem situações escolhidas por você, de soma de frações com denominadores 
diferentes, representadas em uma figura. Após um tempo de observação, pergunte se os estudantes entenderam e dê tempo para que os estudantes 
exponham as ideias. Verifique se todos compreendem que quando adicionamos ou subtraímos frações de uma mesma unidade que tem denominadores 
diferentes, determinamos as frações equivalentes às frações dadas e que tenham o mesmo denominador. Em seguida, adicionamos ou subtraímos essas 
frações. É preciso que os estudantes tenham claro dois processos: o primeiro é que ao adicionar frações, somam-se apenas os numeradores. Eles devem 
ter bem claro que os numeradores (número) é que indicam a quantidade de partes que se está somando, enquanto os denominadores (nome) dizem o 
tamanho de cada parte. O segundo é que para encontrar frações equivalentes deve-se multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. 
 
Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 

 Propor situações problemas onde o estudante identifique qual o objetivo comunicativo do mesmo, ou seja, se as informações apresentadas remetem 
a uma ideia de adição ou subtração, por exemplo.  

 

 

  



 

 

MATEMÁTICA - CICLO 3 (6º e 7º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 
DESCRITOR: D5 - Utilizar números racionais positivos na representação decimal, envolvendo diferentes significados das operações, na resolução de 
problemas. 
(PORT): D004 – Inferir o tema ou o assunto de um texto. 

HABILIDADE: (EF07MA12) Resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com números racionais. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 
Números racionais na representação decimal: 
introdução de situações problemas do cotidiano do 
estudante. 

Números racionais na representação decimal: 
situações problema envolvendo adição e 
subtração.   

Números racionais na representação decimal: 
situações problema envolvendo multiplicação e 
divisão e introdução à transformação de unidades 
de medidas. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 

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. 

 
Na etapa 01: propor uma situação problema envolvendo números racionais na forma decimal na qual o estudante visualize a forma correta de operar com 
esses números, organizando décimos abaixo de décimos, centésimos abaixo de centésimos etc. 
 
Na etapa 02: além das ideias da etapa 1, propor situações problemas nas quais o estudante realize cálculos de adição e subtração para solucioná-las. 
Utilizar situações do cotidiano do estudante, como por exemplo, a soma dos preços dos itens de uma cesta básica, pontuação em atividades escolares etc. 
 
Na etapa 03: além das ideias das etapas 1 e 2, disponibilizar atividades envolvendo situações problemas nas quais os estudantes realizem operações de 
multiplicação e divisão. Realizar a transformação de unidades de medidas partindo da multiplicação ou divisão por 10, 100 e 1000, por exemplo. 
 
Mais dicas: Comece a trabalhar esse conceito, da resolução de problemas com números racionais, pedindo para os estudantes responderem as seguintes 
perguntas. Por que é importante lidarmos com problemas matemáticos nas nossas aulas e no dia a dia? Quais dificuldades você tem ao elaborar ou resolver 
um problema? Você ainda tem alguma dúvida sobre multiplicação e divisão de números decimais? 
 
Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 

 Apresentar texto ou fragmento de uma notícia que associem operações com números racionais. Trabalhar com notícias que tratem sobre o preço dos 
itens da cesta básica, por exemplo, para que os estudantes identifiquem essas informações no teto, e a partir daí, realizem os cálculos necessários 
para resolver situações problemas. 

  

 

  



 

 

MATEMÁTICA - CICLO 3 (6º e 7º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 
DESCRITOR: D6 - Utilizar porcentagem, com base na ideia de proporcionalidade, na resolução de problemas. 
(PORT) D03 – Inferir uma informação implícita em um texto.; PORT) D08 – Identificar o objetivo comunicativo de um texto. 

HABILIDADE: (EF06MA13) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com base na ideia de proporcionalidade, sem fazer uso da “regra 
de três”, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 
Porcentagem: Conceito de porcentagens de uma 
quantidade usando a fração centesimal e a 
representação decimal. 

Porcentagem: Cálculo de  porcentagens de uma 
quantidade usando a fração centesimal e a 
representação decimal. 

Porcentagem: Resolução de problemas que 
envolvam cálculo de porcentagem de uma 
quantidade usando a fração centesimal e a 
representação decimal. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 

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. 

 
Na etapa 01:  apresentar a porcentagem como sendo uma razão em que a grandeza do denominador é 100 e a grandeza do numerador é i (taxa). Mostrar 
ao estudante que para encontrar uma porcentagem i de uma quantia, basta multiplicar essa quantia pela fração i/100. Realizar os cálculos de forma mental 
ou usando uma calculadora básica. Pode-se sugerir que os estudantes utilizem outras estratégias para se descobrir a porcentagem requerida. 
 
Na etapa 02: além das ideias da etapa 01, apresentar situações problemas onde seja necessários conhecimentos de extração de porcentagens para se 
chegar à solução. Lembrar de começar pelas frações mais simples, 50/100, 25/100 e 75/100. Pode-se utilizar a calculadora para trabalhar esse tema ao 
mesmo tempo que trabalha o cálculo manual. 
 
Na etapa 03: além das ideias das etapas 02 e 03, apresente problemas um pouco mais avançados e incentive os estudantes a encontrarem porcentagens 
utilizando a multiplicação da quantia por um número decimal que representa a porcentagem requerida. Esta atividade serve para fazer com que o estudante 
perceba que pode realizar a tarefa de formas diferentes. 
 
Mais dicas: Comece conceituando porcentagens de uma quantidade usando a fração centesimal e a representação decimal. Depois partimos para o cálculo 
de porcentagens de uma quantidade usando a fração centesimal e a representação decimal, e por último, calcular acréscimo e desconto de uma quantidade. 
 
Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 

 Utilizar atividades em que o estudante ao ler o enunciado possa identificar palavras ou expressões que auxiliem na resolução de problemas utilizando 
o conceito de porcentagem. 

 Trabalhar com notícias que tratem sobre o percentual do número de vacinados por região do país, faixa etária, sexo, etc.  

 Utilizar propagandas sobre promoções e descontos e a partir desse texto com linguagem não verbal, interpretar as informações e resolver as 
situações problemas. 



 

 

MATEMÁTICA - CICLO 3 (6º e 7º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 
DESCRITOR: D7 - Identificar uma sequência crescente ou decrescente, dentre uma coleção de sequências de números inteiros. 
(PORT) D08 – Identificar o objetivo comunicativo de um texto. 

HABILIDADE: (EF07MA03) Comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico, associá-los a pontos da reta numérica e 
utilizá-los em situações que envolvam adição e subtração. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 
Números inteiros: usos, história, ordenação e 
sequencia.  

Números inteiros: identificação de uma sequência 
como crescente ou decrescente. 

Números inteiros: identificação uma sequência 
como crescente ou decrescente. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 

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. 
 

Na etapa 01:  apresentar aos estudantes a sequência dos números inteiros, mostrando as características posicionais. Trabalhar a ideia de números opostos 
e módulo de um número inteiro. Trabalhar a ideia de classificar uma sequência como crescente ou decrescente, principalmente com os números negativos. 
 
Na etapa 02: além das ideias da etapa 01, apresente aos estudantes alguns tipos de sequências extraídas dos números inteiros, com início e fim 
especificados e classificá-las como crescente ou decrescente ou se não atende a nenhum dos dois tipos.  
 
Na etapa 03: além das ideias das etapas 01 e 02, procurar apresentar situações em que a representação matemática seja uma sequência de números 
inteiros e utilizar as ideias de sequência para resolver o problema. 
 
Mais dicas: Primeiro Compreender os números inteiros como uma ampliação dos números naturais. Depois, localizar os números inteiros na reta numerada 
e entender o conceito de números opostos ou simétricos, e analisar variações numéricas e o posicionamento dos números inteiros na reta numerada. 
 
Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 

 Apresentar diferentes textos ou fragmentos de textos que contenha sequências de números inteiros, para que o estudante identifique se o objetivo 
comunicativo relacionado a situações de sequências crescente ou decrescente. 

 
 
 
 

 

 

  



 

 

MATEMÁTICA - CICLO 3 (6º e 7º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 
DESCRITOR: D9 - Utilizar números inteiros, envolvendo diferentes significados das operações, na resolução de problemas. 
(PORT) D08 – Identificar o objetivo comunicativo de um texto. 

HABILIDADE: (EF07MA04) Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 
Usos, história, representação e ordenação.  Números Inteiros: Associação com pontos da reta 

numérica. 
Cálculo exato, aproximado, mental e escrito.  
Operações (adição, subtração, multiplicação e 
divisão) 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 

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. 
 

Na etapa 01:  apresentar os números inteiros como sendo um conjunto que possui características especiais. Ampliar a ideia de número oposto e de módulo. 
Proporcionar a discussão a respeito de uma propriedade bastante importante dos números opostos, que é o fato de a soma de dois números opostos 
resultar em zero e utilizar isto para adicionar números inteiros com módulos iguais e com sinais diferentes. 
 
Na etapa 02: além das ideias da etapa 01, fortalecer a ideia de decomposição de um número inteiro e utilizar também o fato de que a soma de dois números 
opostos resulta em zero para adicionar números inteiros de sinais diferentes. 
 
Na etapa 03: além das ideias das etapas 01 e 02, trabalhar formas de realizar operações com números inteiros que não estimulem a memorização de regras 
de sinais, mas que as compreenda realmente. Apresente problemas relacionados à vivência dos estudantes, para que tenham uma base forte. Não havendo 
possibilidades de problemas reais, use problemas pedagogicamente preparados. 
 
Mais dicas: Comece identificando contextos de utilização de números inteiros no cotidiano, realizar somas envolvendo números inteiros e resolver 
problemas envolvendo adições de números inteiros por meio de estratégias pessoais. Seguindo a evolução do aprendizado, realizar multiplicações e 
divisões envolvendo números inteiros e resolver problemas envolvendo multiplicações e divisões de números inteiros por meio de estratégias pessoais. 
 
Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 

 Apresentar situações problemas que envolvam os conceitos de crédito e débito, como o extrato de uma conta bancária, por exemplo, em que o 
estudante identifique o objetivo comunicativo desse estrato, identifique quais valores são positivos e quais são negativos e, em seguida, resolva 
essas situações utilizando as operações com números inteiros. 

 
 

 

  



 

 

MATEMÁTICA - CICLO 3 (6º e 7º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 
DESCRITOR: D17 - Identificar uma expressão algébrica que representa uma situação problema descrita textualmente. 
(PORT):D06 - Inferir informação em um texto que articula linguagem verbal e não verbal. 

HABILIDADE: (EF07MA15) Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em sequências numéricas. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 
Sequências numéricas e padrões algébricos: 
Identificação do padrão de uma sequência 
numérica e expressá-lo por meio de linguagem 
algébrica. 

Expressões algébricas: Descrição por meio de 
linguagem algébrica de uma expressão geral para 
representar uma sequência e depois encontrar a 
ordem de um termo desta sequência. 

Expressões algébricas: Descrição por meio de 
linguagem algébrica de uma expressão geral para 
representar uma sequência e depois encontrar a 
ordem de um termo desta sequência. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 
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. 
 

Na etapa 01:  apresentar sequencias numéricas com padrão existente a fim de que os estudantes possam investigar tais padrões e representar uma 
expressão que indique tal padrão e que relacione as variáveis envolvidas. 
 
Na etapa 02: além da ideia da etapa 01, apresentar um texto que contenha uma situação problema a fim de que os estudantes possam encontrar o padrão 
existente nas informações ou as relações citadas no texto e transformar a linguagem materna para a linguagem algébrica da matemática. Utilizar sequências 
numéricas a fim de que os estudantes investiguem os padrões e encontre uma expressão algébrica que traduza as relações existentes e as variáveis 
envolvidas. 
 
Na etapa 03: além das ideias das etapas 01 e 02, apresentar problemas onde haja a necessidade de aplicação do pensamento algébrico um pouco mais 
avançado e de acordo com a capacidade da turma. A área de geometria possui muitas possibilidades como perímetro, área, volume etc. 
 
Mais dicas: Identificar um padrão da sequência numérica e o expressar por meio de linguagem algébrica. Em seguida encontrar um termo futuro da 
sequência por meio do seu padrão de formação.  
 
Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 

 Fornecer aos estudantes uma lista de situações-problemas descritos em forma de texto, de modo que o estudante possa interpretá-las e representá-
las na forma algébrica.  

 Utilizar também o caminho inverso: apresente algumas equações de 1º grau na forma algébrica e solicite aos estudantes que descrevam essas 
equações em forma de texto. Forneça primeiramente alguns exemplos de equações de 1º grau para que eles façam essa descrição. Por exemplo: 
2x+5=x/2 poderia ser descrito da seguinte forma: “adicionando 5 unidades ao dobro de um número encontramos a metade desse número”.   

 



 

 

MATEMÁTICA - CICLO 3 (6º e 7º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 
DESCRITOR: D18 - Utilizar proporcionalidade entre duas grandezas na resolução de problema. 
(PORT):D03 - Inferir uma informação implícita em um texto. 

HABILIDADE: (EF07MA17) Resolver e elaborar problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas 
grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 
Compreensão da ideia de proporcionalidade direta 
entre duas grandezas proporcionais. 

Compreensão e utilização de conceitos de 
proporcionalidade inversa, em situações problema. 

Resolução e elaboração de problemas envolvendo 
grandezas diretamente proporcionais e grandezas 
inversamente proporcionais 

E SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 

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. 
 

Na etapa 01:  apresentar aos estudantes como a proporcionalidade direta está presente nas compras realizadas em um supermercado, proporcionando 
oportunidade de investigação em situações reais.  
 
Na etapa 02: além da ideia da etapa 01, apresentar a possibilidade de investigação de como as grandezas tempo e quantidade de trabalhadores para a 
realização de um determinado trabalho se relacionam de forma inversa e perceber como esse fato se traduz matematicamente. Pode apresentar outros 
exemplos de relações inversas como a análise do tempo para percorrer a distância da casa à escola e o que aconteceria se utilizassem um transporte um 
pouco mais rápido ou mais lento. 
 
Na etapa 03: além das ideias das etapas 01 e 02, apresente problemas mais avançados para que sejam trabalhadas conjuntamente as ideias de 
proporcionalidade direta e inversa dando oportunidade ao estudante investigar e descobrir por si mesmo em qual dos tipos a situação se encaixa. 
 
 
Mais dicas: Primeiro passo é compreender a ideia de proporcionalidade inversa entre duas grandezas proporcionais. Em seguida utilizar os conceitos de 
proporcionalidade direta e inversa, em situações problema. Por último compreender e utilizar o conceito de proporcionalidade direta e inversa em situações 
que envolvam regra de três simples. 
 
Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 

 Apresentar diversas situações problemas aos estudantes, que exija a interpretação do tipo de grandeza que está sendo empregado (direta ou 
inversamente proporcional), para que assim, eles sejam capazes de aplicar o algoritmo corretamente para a resolução do problema proposto.  

 Utilizar questões orais e/ou escritas que instiguem o estudante, como por exemplo: se o número de funcionários aumenta numa empresa, o tempo de 
execução de um serviço, aumenta ou diminuiu? Se um carro percorre certa distância em 2hs, à medida que esse tempo aumenta, a distância 
aumenta ou diminui? 



 

 

MATEMÁTICA - CICLO 3 (6º e 7º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 
DESCRITOR: D30 - Reconhecer e nomear polígonos de acordo com as características dos seus lados, vértices e ângulos internos. 
(PORT): D03 - Inferir uma informação implícita em um texto. 

HABILIDADE: (EF06MA18) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e classificá-los em regulares e não 
regulares, tanto em suas representações no plano como em faces de poliedros. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 
Reconhecimento dos polígonos como figuras 
planas com características próprias.  

Comparação e nomeação de polígonos. Classificação os polígonos em regulares e não 
regulares. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 

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. 
 

Na etapa 01: apresentar alguns polígonos para que os estudantes analisem e percebam as características e deem o nome de cada um deles a partir dessas 
características. Caso tenha domínio do GeoGebra, apresentar os polígonos de forma dinâmica construindo no exato momento das aulas e apresentando as 
características e as nomenclaturas deles. 
 
Na etapa 02: além das ideias da etapa 01, apresentar uma série de polígonos ou pedir para que os estudantes construam ou apresente a partir do 
GeoGebra a fim de que seja possível nomear os polígonos a partir da quantidade de lados. Além disso classificar em regulares e não regulares. Possibilitar 
que os estudantes possam investigar por que é importante estudar sobre os polígonos e quais as influências desse aprendizado para o desenvolvimento de 
conhecimentos úteis. 
 
Na etapa 03: além das ideias das etapas 01 e 02, apresentar situações problemas onde constem polígonos para que sejam classificados em regulares ou 
não. Também pode apresentar problemas onde haja a necessidades de se construir polígonos regulares a partir de suas características particulares e 
utilizando as ferramentas manuais ou computacionais. 
 
Mais dicas: Reconhecer os polígonos como figuras planas com características próprias, comparar e nomear polígonos de acordo com seus lados, vértices e 
ângulos; entender e classificar os polígonos em regulares e não regulares. 
 
Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 

 Fornecer situações problemas relacionando as características dos polígonos para que os estudantes, através da interpretação das mesmas, sejam 
capazes de identificar a qual polígono o texto está se referindo. 

 Pode-se também utilizar textos pequenos contendo dicas sobre determinado polígono para que o estudante encontre palavras ou informações que o 
levem a classificar o tipo de polígono descrito no texto, ou até mesmo relacioná-lo a uma figura contendendo as informações descritas no texto. 
 



 

 

MATEMÁTICA - CICLO 3 (6º e 7º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 
DESCRITOR: D31 - Classificar triângulos por meio de suas propriedades. 
(PORT): D03 - Inferir uma informação implícita em um texto. 

HABILIDADE: (EF06MA19) Identificar características dos triângulos e classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 
Classificação e construção de triângulos. Triângulos: Construção de uma estrutura que 

utilize as propriedades dos triângulos que lhe dão 
rigidez 

Resolução de problemas classificando os 
triângulos em relação as medidas dos lados e 
ângulos. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 

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. 
 

Na etapa 01:  apresentar a conceituação de triângulo e quais as suas propriedades básicas. Vale a pena mostrar a condição para que um triângulo possa 
existir, em relação ao comprimento dos segmentos pretendidos para os lados. Apresente as possibilidades de formatos de um triângulo e as classificações 
possíveis. 
 
Na etapa 02: além da ideia da etapa 01, apresente uma proposta para que os estudantes percebam que os triângulos são essenciais para a estruturação de 
construções. Utilize palitos e cola para construir juntamente com os estudantes. 
 
Na etapa 03: além das ideias das etapas 01 e 02, proporcione momentos em que os estudantes possam aprender a classificar os triângulos a partir das 
medidas dos lados e das medidas dos ângulos. Utilize uma coleção de imagens onde o estudante possa se basear para informar qual o tipo de triângulo 
está vendo. 
 
Mais dicas: Mostre para turma, uma estrutura toda formada por triângulos e pergunte:  Qual tipo de polígono você consegue ver nessa estrutura? Qual será 
o motivo, desse polígono quase sempre, estar presente nas estruturas das construções? Apresente para os estudantes 3 triângulos equiláteros de tamanhos 
diferentes, com as medidas dos seus ângulos internos. Focalize a atenção dos estudantes no fato dos ângulos dos triângulos não mudarem, quando você 
aumenta um lado, você arrasta os outros dois. Os ângulos inalteráveis dão mais firmeza aos triângulos. Explique que se mudarmos o valor de um ângulo a 
figura deixará de ser um polígono, já que os seus lados vão se separar. 
 
Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 

 Realizar inferência no enunciado de uma questão que exija do estudante o reconhecimento das características dos triângulos, ou seja, ler o 
enunciado, identificar palavras e/ou expressões que possibilitem ao estudante classificar os triângulos em relação às medidas dos lados e dos 
ângulos.  

  



 

 

MATEMÁTICA - CICLO 3 (6º e 7º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 
DESCRITOR: D33 - Classificar quadriláteros por meio de suas propriedades. 
(PORT): D03 - Inferir uma informação implícita em um texto. 

HABILIDADE: (EF06MA20) Identificar características dos quadriláteros, classificá-los em relação a lados e a ângulos e reconhecer a inclusão e a 
intersecção de classes entre eles. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 
Classificação dos quadriláteros em relação a seus 
lados e ângulos. 

Compreensão dos conceitos e aplicação das 
propriedades dos paralelogramos. 

Compreensão das características que separam os 
trapézios em classes distintas. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 

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. 
 

Na etapa 01:  apresentar vários tipos de quadriláteros recortados impressos em folhas de papel afim de verificar se os estudantes conseguem juntar aqueles 
que possuem mesmas características com relação aos lados e aos ângulos. Essa atividade pode ser realizada em grupos na sala e fomentar a discussão 
sobre essas características. Apresente também um conjunto de figuras bem variadas para que os estudantes consigam extrair apenas aquelas que 
pertencem a uma mesma classificação. 
 
Na etapa 02: além das ideias da etapa 01, apresentar e construir paralelogramos diversos, explorando suas características e propriedades tais como 
diagonais, medidas dos ângulos opostos, paralelismo dos lados e diagonais que se intersectam em seus pontos médios. 
 
Na etapa 03: além das ideias das etapas 01 e 02, apresente o fato de que as classes de quadriláteros possuem elementos comuns. Apresente um 
aprofundamento nas características de cada família, dando ênfase nos trapézios. Compare as famílias de quadriláteros para encontrar semelhanças e 
diferenças. 
 
Mais dicas: Reconhecer os quadriláteros de acordo com suas características. Classificar os quadriláteros em relação a seus lados e ângulos. Desenvolver 
os conceitos sobre as propriedades dos paralelogramos. 
 
Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 

 Realizar inferência no enunciado de uma questão que exija do estudante o reconhecimento das características dos quadriláteros, ou seja, ler o 
enunciado, identificar palavras e/ou expressões que possibilitem ao estudante classificar os quadriláteros em relação às medidas dos lados e dos 
ângulos.  
 
 

 

  



 

 

MATEMÁTICA - CICLO 3 (6º e 7º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 
DESCRITOR: D35 - Reconhecer, no plano cartesiano, o simétrico de figuras em relação a um dos eixos ou à origem. 

HABILIDADE: (EF07MA20) Reconhecer e representar, no plano cartesiano, o simétrico de figuras em relação aos eixos e à origem. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 
Localização de coordenadas nos quadrantes do 
plano cartesiano. Representar os vértices de um 
polígono no plano cartesiano. 

Multiplicação das coordenadas dos vértices de um 
polígono por um número inteiro. Aplicar o conceito 
de simetria em relação aos eixos do plano 
cartesiano e à origem do mesmo. 

Transformações geométricas de polígonos no 
plano cartesiano: multiplicação das coordenadas 
por um número inteiro e obtenção de simétricos 
em relação aos eixos e à origem 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 

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. 
 

Na etapa 01:  apresentar uma malha quadriculada aos estudantes e associar essa malha com um plano cartesiano, construindo os eixos horizontal e 
vertical. Apresentar os quadrantes e suas características além de informar a origem e as nomenclaturas usuais. Apresente a projeção de figuras e estimule 
os estudantes a desenharem elas na malha, observando as coordenadas dos vértices e as explicitando em forma de par ordenado. Estimule também a 
criação de figuras simétricas em relação aos eixos e à origem (para esta atividade, comece com figuras retangulares ou triangulares próximas da origem). 
 
Na etapa 02: além das ideias da etapa 01, apresentar figuras simétricas à primeira em relação ao eixo horizontal, em relação ao eixo vertical e em relação à 
origem e que observem as coordenadas dos pontos que estão nos vértices da figura simétrica e comparem com as coordenadas da figura original. 
 
Na etapa 03: além das ideias das etapas 01 e 02, entregar figuras impressas em malha quadriculada para que o estudante construa as suas simétricas em 
relação aos eixos e à origem a partir da multiplicação das coordenadas da figura original por um número adequado. 
 
Mais dicas: Verificar se os estudantes lembram como o plano cartesiano é construído. Conforme os estudantes forem expondo seus conhecimentos, 
desenhar o plano cartesiano na lousa. Os estudantes deverão lembrar que duas retas se cruzam perpendicularmente, e onde elas se encontram, é a origem, 
o número zero. Os estudantes deverão lembrar que, no eixo x, à esquerda do zero encontram-se os números negativos, uma vez que números inteiros é 
trabalhado no início do 7º ano. Mostrar aos estudantes que, semelhante ao eixo x, no eixo y também temos os números negativos, estes estão abaixo do 
zero. 
 

 
 
 
 
 



 

 

MATEMÁTICA - CICLO 3 (6º e 7º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 
DESCRITOR: D41 - Utilizar área de figuras bidimensionais (figuras planas que podem ser decompostas por quadrados, retângulos e/ou triângulos) na 
resolução de problema.  

HABILIDADE: (EF07MA32) Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida de área de figuras planas que podem ser decompostas por quadrados, 
retângulos e/ou triângulos, utilizando a equivalência entre áreas. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 
Análise da importância das decomposições de 
figuras planas no cálculo de medidas de superfície 
(área). 

Equivalência de área de figuras planas: cálculo de 
áreas de figuras que podem ser decompostas por 
outras, cujas áreas podem ser facilmente 
determinadas como triângulos e quadriláteros. 

Cálculo das medidas de superfície a partir da 
decomposição em triângulos e quadriláteros. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 

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. 
 

Na etapa 01:  utilizar o Tangram como instrumento proporcionador de elementos para a análise da área cada uma de suas partes, analisando a composição 
e decomposição que podem ocorrer com as partes. Proponha que os estudantes montem figuras diferentes e depois comparem as áreas delas. 
  
Na etapa 02: além da ideia da etapa 01, apresente situações problemas e provoque os estudantes a montarem estratégias de resolução. Pode haver 
discussões sobre a forma que cada um encontrou para resolver a situação. 
 
Na etapa 03: além das ideias das etapas 01 e 02, proponha a análise de alguma região não regular que possa ser decomposta em triângulos e retângulos 
para facilitar o cálculo da área. Avance com a progressão da habilidade a medida que perceber que os estudantes estão se desenvolvendo. 
 
Mais dicas: Comece falando do significado da palavra "Decomposição". Depois explique de maneira clara e sucinta, argumente que a partir desta aula o 
estudante será capaz de calcular medidas de superfície ou áreas em diversas situações, decompondo-as em figuras mais simples e conhecidas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

MATEMÁTICA - CICLO 3 (6º e 7º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 
DESCRITOR: D42 - Utilizar o perímetro de uma figura bidimensional na resolução de problema. 

HABILIDADE: (EF06MA29) Analisar e descrever mudanças que ocorrem no perímetro e na área de um quadrado ao se ampliarem ou reduzirem, 
igualmente, as medidas de seus lados, para compreender que o perímetro é proporcional à medida do lado, o que não ocorre com a área. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 
Perímetro e área de figuras poligonais Área e perímetro de figuras planas e suas 

ampliações. 
Ampliação e redução de figuras planas e relação 
entre as medidas da figura original e a modificada.  

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 

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. 
 

Na etapa 01:  apresentar aos estudantes vários tipos de figuras poligonais simples onde as medidas dos lados estejam expressas. Trabalhar para fazê-los 
compreender o significado de perímetro como sendo a adição de todos os lados da figura. Diferenciar o perímetro da área. Apresentar pequenos problemas 
para que tentem encontrar o perímetro e a área de algumas regiões.  
 
Na etapa 02: além das ideias da etapa 01, apresentar e construir figuras retangulares básicas e em seguida ampliar essas figuras a partir da malha 
quadriculada para que os estudantes possam analisar qual a relação entre o perímetro e a área da figura com o perímetro e a área da sua ampliação. 
Apresente várias situações de ampliação até que os estudantes tenham compreendido como elas se relacionam. 
 
Na etapa 03: além das ideias das etapas 01 e 02, apresente situações um pouco mais profundas de modo que os estudantes possam refletir sobre as 
modificações nos perímetros e nas áreas das figuras originais e ampliadas ou reduzidas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

MATEMÁTICA - CICLO 3 (6º e 7º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 
DESCRITOR: D44 - Utilizar o cálculo da medida do volume de um sólido, a partir da contagem de blocos, na resolução de problema. 
(PORT) D03 - Inferir uma informação implícita em um texto.        

HABILIDADE: (EF07MA30) Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida do volume de blocos retangulares, envolvendo as unidades usuais (metro 
cúbico, decímetro cúbico e centímetro cúbico). 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 
Conceito de volume como a quantidade de espaço 
ocupado por um corpo e exemplificar seu uso no 
dia a dia. 

Cálculo de volume de blocos retangulares, 
utilizando unidades de medida convencionais mais 
usuais 

Compreensão e relação entre as unidades de 
medidas de volume na resolução de problemas 
com blocos retangulares. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 

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. 
 

Na etapa 01:  apresentar a ideia de volume a partir de algum vídeo divertido e dinâmico. Realizar experiências utilizando vários tipos de objetos para mostrar 
que existem objetos que não é fácil encontrar o volume. Apresentar situações da vida cotidiana em que o volume é uma grandeza importante. 
 
Na etapa 02: além das ideias da etapa 01, proporcionar momentos de discussão sobre o volume de caixas em formato retangulares (que os próprios 
estudantes podem trazer). Pode utilizar o material dourado ou outros materiais concretos, caso existam na escola. Proponha alguns problemas a respeito do 
volume de empilhamentos de caixas a fim de que o conceito de volume fique bastante fixo na memória dos estudantes. 
 
Na etapa 03: além das ideias das etapas 01 e 02, apresente problemas onde o formato de bloco retangular seja um pouco maior como, por exemplo, uma 
caixa bem grande que cabe várias caixinhas menores. Assim, os estudantes poderão criar a ideia de que o volume de um objeto pode ser comparado com o 
volume das unidades básicas de medida: cm3, dm3 e m3. 
 
Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 

 Disponibilizar situações problemas nas quais os estudantes sejam instruídos a realizar inferências no enunciado dos mesmos, ou seja, ler, identificar 
palavras ou expressões que necessitam do entendimento do estudante para resolvê-lo.  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

MATEMÁTICA - CICLO 3 (6º e 7º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 
DESCRITOR: D48 - Reconhecer ângulos como mudança de direção, ângulo de visão ou giro, identificando ângulos retos e não retos. 
 

HABILIDADE: EF06MA25 – Reconhecer a abertura do ângulo como grandeza associada às figuras geométricas. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 
Ângulo: Reconhecimento da abertura do ângulo 
como uma grandeza; 
Associação do grau como unidade de medida de 
ângulo. 

Ângulo: Classificação de ângulos em agudo, reto, 
obtuso, raso ou côncavo. 

Ângulo: Uso do transferidor como instrumento de 
medida de ângulos. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 

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. 

 
Na etapa 01: apresentar a ideia de ângulo como sendo a abertura entre duas semirretas. Selecionar vários tipos de situações cotidianas em que existem 
ângulos. Utilizar uma circunferência graduada em 360 partes e com ponteiros iniciando no centro e relacionando a abertura com as subdivisões da 
circunferência em 360 partes e indicar cada uma dessas partes como o grau, que é utilizado para medir ângulos e determinar as medidas de alguns ângulos 
em desenhos. 
 
Na etapa 02: além das ideias da etapa 01, estimular os estudantes a classificarem os ângulos a partir de característica específica. Apresentar vários ângulos 
e propor que os estudantes façam a separação deles em pelas famílias: agudos, retos, obtusos, rasos etc.  
 
Na etapa 03: além das ideias das etapas 01 e 02, apresentar o processo de construção ou medição de um ângulo utilizando o transferidor. Comece pelos 
ângulos mais fáceis, como 90°, 60° e 30°. Depois expanda para as outras medidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

MATEMÁTICA - CICLO 3 (6º e 7º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 
DESCRITOR: D52 - Identificar as variáveis e suas frequências e os elementos constitutivos (título, eixos, legendas, fontes e datas) em diferentes tipos de 
gráfico.  
(PORT): D01 Identificar informação explícita em um texto; (PORT): D04 - Inferir o tema ou o assunto de um texto. 

HABILIDADE: (EF06MA31) Identificar as variáveis e suas frequências e os elementos constitutivos (título, eixos, legendas, fontes e datas) em diferentes 
tipos de gráfico. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 
Leitura e interpretação de tabelas e gráficos (de 
colunas ou barras simples ou múltiplas) referentes 
a variáveis categóricas e variáveis numéricas. 

Estudo Estatístico: ordenamento, frequência 
absoluta e frequência relativa. 

Estudo Estatístico: frequência absoluta e 
frequência relativa. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 

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. 
 

Na etapa 01:  apresente tipos variados de gráficos e tabelas aos estudantes e façam a leitura de todas as informações, explicitando o nome de cada uma 
das partes que compões esses tipos de organização e exposição de dados. A apresentação de gráficos e tabelas em projeção com Datashow pode ajudar e 
fazer com que o tempo seja otimizado e muito mais gráficos possam ser analisados. 
 
Na etapa 02: além das ideias da etapa 01, apresente os conceitos de frequência absoluta e relativa, trazendo situações que permitam ao estudante 
progredir na habilidade. Entregar listas de dados brutos para cada estudante a fim de que eles tentem organizar os dados nas tabelas de frequência. 
 
Na etapa 03: além das ideias das etapas 01 e 02, faça uma pesquisa junto com os estudantes para que eles tenham ideia de onde começam a obtenção de 
dados para se construir as tabelas de frequência. Influencie-os para que construam a tabela de frequência dos dados pesquisados. Havendo tempo, 
apresente situações cotidianas que eles possam organizar através das tabelas. 
 
Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 

 Fornecer aos estudantes textos informativos contendo diversos tipos de gráficos (barras, colunas, linhas) divulgados pela mídia, com temas 
contextualizados e de interesse dos mesmos, para que interpretem e analisem os dados apresentados nesses gráficos e compreendam quando é 
possível ou conveniente sua utilização, bem como identificar as variáveis e suas frequências em cada gráfico. 

 Disponibilizar diversos tipos de gráficos, contendo dados diversificados e, faça questionamentos orais e/ou escritos sobre o assunto ou o tema a que 
se referem os dados existentes nos mesmos. 

 
 

  



 

 

MATEMÁTICA - CICLO 3 (6º e 7º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 
DESCRITOR: D54 - Utilizar informações apresentadas em gráficos de setores na resolução de problemas. 
(PORT):D03 - Inferir uma informação implícita em um texto; (PORT): D04 - Inferir o tema ou o assunto de um texto. 
(PORT): D08 Identificar o objetivo comunicativo de um texto. 

HABILIDADE: (EF07MA37) Interpretar e analisar dados apresentados em gráfico de setores divulgados pela mídia e compreender quando é possível ou 
conveniente sua utilização. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 
Gráficos de setores: interpretação, pertinência e 
construção para representar conjunto de dados 

Construção de gráficos de setores manualmente. Resolução de problemas a partir de interpretação 
de gráficos em setores. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 

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. 
 

Na etapa 01: apresentar uma lista de dados simples e discutir com os estudantes as várias maneiras de representar e organizar esta lista em tabelas e 
gráficos, inclusive o gráfico de setores. Apresente alguns gráficos de setores aos estudantes, explicando o que são setores e como se lê um gráfico. Mostre 
como se constrói um gráfico de setores de forma simples (por aproximação) sem uso de transferidor. 
 
Na etapa 02: além das ideias da etapa 01, exemplificar com várias vezes os procedimentos de construção do gráfico de setores utilizando um compasso e o 
transferidor. É necessário ter bastante paciência e fazê-los compreender a importância da construção desse tipo de gráfico.  
 
Na etapa 03: além das ideias das etapas 01 e 02, apresente algum gráfico de colunas com dados simples, para que os estudantes transformem para o 
formato de setores e comparem em qual dos dois modelos a apresentação dos dados ficou mais apropriada. Discutam que para determinados tipos de 
informação, um determinado tipo de gráfico pode não ser interessante. Apresente problemas envolvendo gráficos de setores a fim de que pela análise dos 
dados os estudantes consigam resolver a situação. 
 
Mais dicas: Faça mais de uma leitura do texto para compreender e destacar as informações e os dados numéricos contidos no texto. Observe e selecione 
aspectos relevantes para realizar os cálculos. A circunferência possui um ângulo de 360°, que corresponde a 100%. Cada setor é representado 
proporcionalmente às respectivas frequências. Os setores são representados por porcentagens ou por valores absolutos. 
 
Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 

 Fornecer aos estudantes textos informativos contendo gráficos de setores divulgados pela mídia, com temas contextualizados e de interesse dos 
mesmos, para que interpretem e analisem os dados apresentados nesses gráficos e compreendam quando é possível ou conveniente sua utilização. 

 Disponibilizar diversos gráficos de setores, contendo dados diversificados e, peça aos estudantes que identifiquem o assunto ou o tema a que se 
referem esses dados.  



 

 

MATEMÁTICA - CICLO 3 (6º e 7º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 
DESCRITOR: D50 - Utilizar cálculo de probabilidade na resolução de problema. 
(PORT): D03 - Inferir uma informação implícita em um texto; (PORT): D04 - Inferir o tema ou o assunto de um texto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

HABILIDADE: (EF06MA30) Calcular a probabilidade de um evento aleatório, expressando-a por número racional (forma fracionária, decimal e percentual) e 
comparar esse número com a probabilidade obtida por meio de experimentos sucessivos. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 

Conceituação e cálculo de probabilidade. 

Cálculo de probabilidade como a razão entre o 
número de resultados favoráveis e o total de 
resultados possíveis em um espaço amostral 
equiprovável 

Cálculo de probabilidade de ocorrência de um 
determinado evento nas formas fracionária, 
decimal e percentual.  

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 

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. 
 

Na etapa 01: apresentar uma situação lúdica para que seja bem divertida a ideia de probabilidade. Apresente um jogo de dados, onde os estudantes lancem 
os dados e anotem os valores e depois organizem os valores em uma tabela que será a tabela de frequência. Apresente a ideia de espaço amostral como 
sendo todas as possíveis possibilidades. Sugira que os estudantes brinquem com a ideia de que vai adivinhar qual número vai ficar para cima e depois 
discuta sobre se algum deles tem mais chance de ganhar do que outros. 
 
Na etapa 02: além das ideias da etapa 01, apresente as ideias de que existem casos que nunca acontecerão. Simule um bingo, colocando dez tampinhas de 
garrafa pet numeradas em uma lata e depois de sacudida, retirar uma tampa e anotar o número. Repetir essa ação por umas 50 vezes (vai ser demorado, 
mas vai surtir um efeito extraordinário). Após terminar as retiradas, analisar com os estudantes a quantidade de vezes que cada um dos dez números saiu e 
comparar os resultados. Agora, realizar o cálculo da probabilidade como a razão entre os casos favoráveis e os possíveis e verificar se o resultado é 
aproximado ao do resultado das retiradas.  
 
Na etapa 03: além das ideias das etapas 01 e 02, realizar discussões com os estudantes a fim de que percebam que a probabilidade não é uma certeza e 
sim uma expectativa. Apresente problemas para que sejam resolvidos com todas as ideias adquiridas nas atividades práticas. Estimule os estudantes a 
representar a probabilidade nas formas fracionária decimal e porcentagem. 
 
Mais dicas: Comece retomando a probabilidade de um determinado evento ocorrer é determinada pela razão entre o número de casos favoráveis em 
relação ao total de resultados possíveis.  
Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 

 Desenvolver atividades iniciando com as mais simples para as mais complexas em que os estudantes tenham subsídios para encontrar estratégias 
para resolver problemas, realizando inferências no enunciado de uma questão, ou seja, ler, interpretar e identificar palavras ou expressões que 
necessitam do entendimento do estudante para responder a questão.  



 

 

 

MATEMÁTICA - CICLO 4 (8º e 9º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 

ESCRITORES: D12 - Utilizar o princípio multiplicativo de contagem na resolução de problema. 
(PORT) D03 - Inferir uma informação implícita em um texto;  
(PORT) D04 – Inferir o tema ou assunto de um texto. 

HABILIDADE: (EF08MA03) Resolver e elaborar problemas de contagem cuja resolução envolva a aplicação do princípio multiplicativo. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 

O Princípio multiplicativo O Princípio multiplicativo O Princípio multiplicativo 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 

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. 
 
Na etapa 01: utilizar situações simples para que o estudante possa compreender o significado do princípio multiplicativo de contagem. Pode utilizar 
situações de combinações de peças de vestuário para se ter a quantidade de possibilidades para se vestir, quando se conhece a quantidade de peças de 
roupas e sabendo que se vai usar uma peça de cada roupa. Traga problemas simples. 
 
Na etapa 02: utilizar problemas um pouco mais elaborados, como por exemplo analisar de quantos modos distintos uma pessoa pode entrar e sair em 
determinado local, sabendo a quantidade de portas de entrada, a quantidade de portas de saída, a quantidade de corredores etc. Trabalhar problemas um 
pouco mais profundos que os da etapa 01. 
 
Na etapa 03: Além de relembrar os tópicos descritos para as etapas 01 e 02, sugerir que os estudantes criem situações problemas onde a solução necessite 
de conhecimentos do princípio multiplicativo de contagem. 
 
Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 

 Desenvolver, durante as três etapas, atividades de nível mais simples ao mais avançado em que os estudantes tenham subsídios para encontrar 
estratégias para resolver problemas, realizando inferências no enunciado de uma questão, ou seja, ler o enunciado; 

 Proporcionar ao estudante um momento de leitura no qual ele possa identificar palavras e/ou expressões que necessitam de um entendimento mais 
aprofundado, possibilitando a resolução de questões propostas. 
 



 

 

MATEMÁTICA - CICLO 4 (8º e 9º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 
DESCRITOR:  D14 - Executar cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes fracionários. 
 (PORT): D03 -Inferir uma informação implícita em um texto. 

HABILIDADE: (EF09MA03) Efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes fracionários. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 
Números reais em formatos naturais, inteiros e 
decimal  

Números reais em formatos naturais, inteiros, 
decimal e fracionário com expoentes inteiros 

Números reais em formatos naturais, inteiros, 
decimal e fracionário com expoentes fracionários e 
radicais 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 

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. 
Na etapa 01: apresentar as operações básicas com números reais em vários formatos (Natural, Inteiro, fracionário e decimal). Propor problemas que 
apresentem esses tipos de números. 
 
Na etapa 02: além de relembrar as operações básicas, apresente as operações de potenciação e radiciação de números reais com expoentes e índices 
inteiros. 
 
Na etapa 03: além das ações mencionadas nas duas primeiras etapas, pode apresentar situações que requeiram operações onde os números possuem 
expoentes fracionários. Pode apresentar a transformação de uma potência de expoente fracionário em um radical e vice e versa. 
 
 Mais dicas: Compreender a potenciação por meio da calculadora simples. Relembrar as noções de potências vistas anteriormente, para isso seria 
interessante aplicar o quis de perguntas e respostas envolvendo as propriedades de potência com expoentes racionais. Mostrar o efeito do expoente inteiro 
negativo sobre as propriedades das potências discutindo com a turma as melhores formas de solucionar as questões usando propriedades ou não. 
Relembre com os estudantes como trabalhamos com expoentes negativos. Mostre que, para as propriedades de potências serem válidas, o expoente 
negativo deve se relacionar com o inverso da base. Rever algumas propriedades das operações com radicais. Rever os padrões relacionados à 
multiplicação e divisão de radicais com mesmo índice. Trabalhar com o jogo “Radicando” e o “Bingo da radiciação” que tem por objetivo completar as 
expressões e resolvê-las. Mostrar como calcular multiplicação com índices distintos das raízes, mostrando que pode utilizar a fatoração dos radicais. Procure 
trazer atividades que possam criar um momento de discussão, levantando pontos sobre os padrões que os estudantes se encontraram, suas dificuldades e 
como lidaram com situações inesperadas. 
 
Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 

 Desenvolver atividades que oportunizem contato com textos publicados em revistas, jornais, canais de divulgação, etc, promovendo o uso de 
habilidades já adquiridas para interpretá-los e deles extrair conhecimentos relacionados aos números reais. Apresentar situações- problemas 
contextualizados de forma que demonstre o uso dos números reais e realize a inferência no texto por meio de questionamentos orais e/ou escritos. 



 

 

MATEMÁTICA - CICLO 4 (8º e 9º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 
DESCRITOR: D15 - Utilizar números reais, inclusive em notação científica, envolvendo diferentes operações, na resolução de problemas. 
(PORT):D03 - Inferir uma informação implícita em um texto.   

HABILIDADE: (EF08MA01) Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de números em notação 
científica. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 
Números Reais Números Reais Números Reais 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 
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. 
 
Na etapa 01:  apresente problemas que envolvam medidas muito grandes com a mesma quantidade de ordens e ensine-os a adicionar e subtrair esses 
números no algoritmo tradicional e pelo algoritmo que usa a notação científica.  
 
Na etapa 02:  apresente problemas que envolvam medidas muito grandes com a mesma quantidade de e ensine-os a multiplicar e dividir esses números no 
algoritmo tradicional e pelo algoritmo que usa a notação científica.  
 
Na etapa 03:  além de apresentar as sugestões das etapas 01 e 02, apresente também números com ordens diferentes para que realizem as operações 
com esses números. Tendo sobra de tempo, pode fazer operações de potenciação e radiciação de números muito grandes, utilizando a notação científica. 
 
Mais dicas: Faça a pergunta aos estudantes e aguarde por respostas. O quiz é uma maneira divertida de recordar alguns conceitos. Relembre com os 
estudantes como trabalhamos com expoentes negativos. Mostre que, para as propriedades de potências serem válidas, o expoente negativo deve se 
relacionar com o inverso da base. Oriente os estudantes a abrirem as potências na forma de multiplicação, para chegarem nos resultados de tal forma que 
consigam descobrir a validade das propriedades para os expoentes inteiros negativos. Explique que as propriedades ajudam em muitos casos a simplificar 
operações mais complexas, os estudantes devem ficar atentos que são casos da multiplicação de algarismos e que o expoente inteiro e negativo pode 
inverter isso.  
 
Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 

 Apresentar aos estudantes textos científicos ou fragmentos de textos que apresentem medidas muito grandes, possíveis de serem escritos na forma 
de notação científica, como por exemplo: a distancia do Sol à Terra, que é de aproximadamente 150.000.000 de quilômetros, distancia da Terra à 
Lua, tamanho de seres vivos muito pequenos, como os vírus e as bactérias, etc; 

 Propor situações nas quais os estudantes localizem esses números no texto e, em seguida realizem essas transformações. 
 



 

 

 

MATEMÁTICA - CICLO 4 (8º e 9º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 
DESCRITOR: D16 - Utilizar porcentagem, com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos, na resolução de problemas. 
(PORT):D03 - Inferir uma informação implícita em um texto; (PORT): D08 Identificar o objetivo comunicativo de um texto.                                                                                                                                                                                                                                 

HABILIDADE: (EF09MA05) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos e a 
determinação das taxas percentuais, preferencialmente com o uso de tecnologias digitais, no contexto da educação financeira. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 
Porcentagem de acréscimo e de desconto. 
 
 

Porcentagens: problemas que envolvem cálculo 
de percentuais sucessivos de aumento. 

Porcentagens: problemas que envolvem cálculo 
de percentuais sucessivos de aumentos e ou 
descontos alternados. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 

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. 
Na etapa 01:  apresentar situações em que ocorrem a necessidade de se calcular um desconto ou um acréscimo a um determinado valor. Pode-se também 
mostrar para os estudantes que tem uma maneira bem fácil de encontrar esses valores aumentados ou diminuídos a partir do fator (1+i) ou (1-i). 
 
Na etapa 02: além das ideias na etapa 01, apresentar situações em que seja necessário calcular vários aumentos sucessivos e outras situações em que 
sejam necessários vários descontos sucessivos. 
 

Na etapa 03:  além das ideias nas etapas 01 e 02, apresentar situações em que os aumentos e descontos sejam alternados.  
Em ambos os casos apresentados, pode ser muito importante que os estudantes consigam realizar os cálculos de forma manual e na calculadora também. 

 
Mais dicas: Trabalhar com a etnomatemática, utilizando e respeitando os conhecimentos do dia a dia e transformando posteriormente em situações 
problemas. Sobre a educação financeira sugere-se trabalhar através de projetos que utilize a vivência dos estudantes. Ex.: Crie uma empresa fictícia com os 
estudantes e sugira vender produtos reais na escola. Os estudantes terão que fazer pesquisa de preço; planejamento financeiro; investimento; irão utilizar 
desconto, aumento e por fim os indivíduos irão melhorar a sua compreensão em relação ao dinheiro e produtos com informação, formação e orientação. 
Trabalhar atividades interdisciplinares mostrando como cuidar bem das finanças pessoais fazendo leitura de realidade, de planejamento de vida, de 
prevenção e de realização individual e coletiva. 

 
Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 

 Disponibilizar textos voltados para a Matemática Financeira nos quais os estudantes, juntamente com o professor, possam inferir informações 
implícitas no texto, o tema ou assunto por meio de questionamentos orais e/ou escritos. 

 Utilizar textos contendo imagens de promoções, descontos, multas, levando o estudante a retirar dessas imagens, informações necessárias para 
resolver situações problemas propostas. 



 

 

 

MATEMÁTICA - CICLO 4 (8º e 9º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 
DESCRITOR: D18 - Utilizar proporcionalidade entre duas grandezas na resolução de problema. 
(PORT):D03 - Inferir uma informação implícita em um texto. 

HABILIDADE: (EF08MA12) Identificar a natureza da variação de duas grandezas, diretamente, inversamente proporcionais ou não proporcionais, 
expressando a relação existente por meio de sentença algébrica e representá-la no plano cartesiano. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 
Variação de grandezas: diretamente 
proporcionais, inversamente proporcionais ou não 
proporcionais. 
Conceitos de grandezas proporcionais (diretas e 
inversas) 

Identificação da variação de grandezas 
diretamente proporcionais e resolução de 
situações-problemas que envolvam 
proporcionalidade direta usando diferentes 
estratégias. 

Identificação da variação de grandezas 
diretamente proporcionais e resolução de 
situações-problemas que envolvam 
proporcionalidade inversa usando diferentes 
estratégias. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 

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. 
 
Na etapa 01: trabalhar o conceito de proporcionalidade a partir de exemplos reais bem próximo dos estudantes para que eles compreendam na prática o 
real significado de proporção. 
 
Na etapa 02: além do conceito, apresentar problemas de proporcionalidade direta. Utilizar uma tabela com as duas grandezas para que os estudantes 
compreendam o conceito e depois podem resolver problemas. 
 
Na etapa 03: além do conceito das grandezas diretamente proporcionais, apresentar situações em que apareçam as grandezas inversamente proporcionais 
para que os estudantes entendam qual a diferença básica entre elas.  
 
Mais dicas: Relembrar com os estudantes as condições para que duas grandezas sejam diretamente ou inversamente proporcionais. Realizar uma roda de 
conversa e discutir como podemos saber se as grandezas envolvidas são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. 
Deixar os estudantes anotarem a sua percepção e depois fazer a socialização do pensamento deles. Fazer uma síntese das ideias discutidas com os 
mesmos, como forma de melhorar a compreensão. Destaque aos estudantes que as grandezas envolvidas numa situação-problema podem ser diretamente 
proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Utilize exemplos da vivência dos estudantes para verificar se eles sabem aplicar os 
conhecimentos adquiridos e avaliar os conhecimentos de cada um a respeito da diferença entre grandezas diretamente proporcionais, inversamente 
proporcionais ou não proporcionais. Trabalhar com receitas de comidas para mostrar a proporcionalidade na cozinha, possibilitando que os estudantes 
percebam que as quantidades dos ingredientes de uma receita devem aumentar ou diminuir proporcionalmente. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 
 

 Apresentar diversas situações problemas aos estudantes, que exija a interpretação do tipo de grandeza que está sendo empregado (direta ou 
inversamente proporcional), para que assim, eles sejam capazes de aplicar o algoritmo corretamente para a resolução do problema proposto. Utilizar 
questões orais e/ou escritas que instiguem o estudante, como por exemplo: se o número de funcionários aumenta numa empresa, o tempo de 
execução de um serviço, aumenta ou diminuiu? Se um carro percorre certa distância em 2hs, à medida que esse tempo aumenta, a distância 
aumenta ou diminui? 



 

 

 

MATEMÁTICA - CICLO 4 (8º e 9º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 
DESCRITOR: D20 - Utilizar o cálculo do valor numérico de expressões algébricas na resolução de problemas. 

HABILIDADE: (EF08MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades 
das operações. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 

Valor numérico de expressões algébricas:  
Valor numérico de uma expressão algébrica, 
envolvendo conhecimentos algébricos e 
geométricos. 

Valor numérico de uma expressão algébrica, 
envolvendo conhecimentos algébricos, 
geométricos e as relações de algumas grandezas. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 

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. 

 
Na etapa 01:  definir o que são expressões algébricas e porque elas são necessárias na matemática e em muitas aplicações da vida. Pode produzir algumas 
expressões algébricas simples que representem perímetros ou áreas de figuras planas regulares e informar o valor da variável para que seja substituído e 
calculado. 
 
Na etapa 02:  além da definição e compreensão de expressões simples, apresente algumas expressões mais complexas, como a expressão que compõe o 
valor pago no boleto de energia. Apresente várias expressões que são usadas no cotidiano.  
 
Na etapa 03:  pode apresentar a fórmula de encontrar as raízes da equação do segundo grau, da conversão de graus Celsius para as outras escalas a 
expressão da magnitude de abalos sísmicos, dado o valor do logaritmo envolvido etc.  
 
Mais dicas: Retomar o conceito de valor numérico de uma expressão algébrica. Levar atividades e pedir que, individualmente, os estudantes leiam e 
desenvolvam estratégias para que possam responder aos questionamentos. Após a criação de estratégias de resolução, faça uma roda de conversa e peça 
para que os estudantes socializem as diversas soluções ente o grupo.  Sugira atividades em que os estudantes possam criar novos desafios e/ou 
expressões algébricas para serem resolvidas pelos seus colegas. Associar as figuras e suas partes para o cálculo do valor numérico da operação sugerida. 
 

  



 

 

MATEMÁTICA - CICLO 4 (8º e 9º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 
DESCRITOR: D21 - Associar a representação algébrica de uma equação linear de 1º grau, com duas incógnitas, à sua representação gráfica. 

HABILIDADE: (EF08MA07) Associar uma equação linear de 1º grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 
Equações do 1° grau com duas incógnitas: 
Reconhecimento e exploração da representação 
da relação linear no plano cartesiano. 

Associação de uma equação linear de 1º grau a 
uma reta no plano cartesiano. 

Associação de uma equação linear de 1º grau a 
uma reta no plano cartesiano. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 

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. 
 

Na etapa 01:  apresentar a temática a partir de uma tabela de grandezas diretamente proporcionais e depois colocar no plano cartesiano para verificarem o 
aparecimento da reta. Depois escrever uma equação para irem atribuindo os valores de uma variável e calcular o valor da outra e depois plotar no gráfico. 
 
Na etapa 02:  além das ideias na etapa 01, mostrar alguns exemplos de retas no plano e relacionar com as equações por meio de exploração dos pontos. 
 
Na etapa 03:  além das ideias nas etapas 01 e 02, explorar a ideia dos coeficientes linear e angular das equações, associando-os a uma característica do 
gráfico, usando a forma reduzida da reta. 
 

Mais dicas: Leve atividades com uma reta no plano cartesiano impressas ou projetadas e peça para os estudantes encontrarem a equação presente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

MATEMÁTICA - CICLO 4 (8º e 9º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 
DESCRITORES: D22 - Corresponder um sistema de equações do 1º grau com duas equações e duas incógnitas à uma situação-problema descrita 
textualmente.  D23 - Identificar, no plano cartesiano, a solução de um sistema de equações do 1º grau com duas equações e duas incógnitas. 
(PORT):D06 - Inferir informação em um texto que articula linguagem verbal e não verbal. 

HABILIDADE: (EF08MA08) Resolver e elaborar problemas relacionados ao seu contexto próximo, que possam ser representados por sistemas de equações 
de 1º grau com duas incógnitas e interpretá-los, utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 
Sistema de equações polinomiais de 1º grau: 
representação. 

Sistema de equações polinomiais de 1º grau: 
resolução algébrica e representação no plano 
cartesiano. 

Sistema de equações polinomiais de 1º grau: 
resolução algébrica e representação no plano 
cartesiano. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 

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. 
 

Na etapa 01:  apresentar um problema em forma de texto de modo que o estudante possa interpretar a situação e representá-la na forma de sistema 
algébrico de equações do 1º grau. 
 
Na etapa 02: além das ideias na etapa 01, apresentar o problema e após a construção do sistema, representá-lo no plano cartesiano, observando a 
intersecção entre as retas para compreendê-lo futuramente como a solução do sistema. 
  
Na etapa 03:  além das ideias nas etapas 01 e 02, apresentar as formas de resolução de um sistema de equações do 1º grau, dando liberdade de o 
estudante decidir qual é a forma mais tranquila para ele. Mostre as três formas básicas: adição, substituição e comparação. 
 

 
Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 

 Fornecer aos estudantes uma lista de situações-problemas descritos em forma de texto, de modo que o estudante possa interpretá-las e representá-
las na forma algébrica.  

 Utilizar também o caminho inverso: apresente alguns sistemas de equações de 1º grau na forma algébrica e solicite aos estudantes que descrevam 
esses sistemas em forma de texto. Forneça primeiramente alguns exemplos de equações de 1º grau para que eles façam essa descrição. Por 
exemplo: 2x+5=x/2 poderia ser descrito da seguinte forma: “adicionando 5 unidades ao dobro de um número encontramos a metade desse número”.   

 

 
 
 



 

 

MATEMÁTICA - CICLO 4 (8º e 9º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 
DESCRITOR: D25 - Identificar, dentre gráficos diversos, o gráfico que representa uma relação de dependência unívoca entre duas variáveis.       

HABILIDADE: (EF09MA06) Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, 
algébrica e gráfica e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 
Diferença entre relações e funções. A noção de função como a relação entre dois 

conjuntos e Lei de formação 
Representação gráfica de uma função 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 

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. 
 

Na etapa 01:  apresentar, através de diagramas, exemplos de situações em que existam apenas relações e outros apenas com funções para que o 
estudante possa diferenciar as duas definições. 
 
Na etapa 02:  além da ideia da etapa 01, apresente o conjunto dos números naturais como sendo o conjunto da variável independente (x) e apresentar uma 
lei de formação e a partir dela, definir o valor da variável dependente (y) correspondente, formando os elementos do outro conjunto.  
 
Na etapa 03:  além das ideias das etapas 01 e 02, apresentar alguns gráficos contendo funções em forma geométrica e as leis de formação para que os 
estudantes consigam relacioná-las. Apresente também gráficos que não representam funções, para que saibam diferenciar. 
 
 
Mais dicas: Trabalhar com a modelagem matemática utilizando situações da vida cotidiana dos estudantes. Utilizar o jogo “Quebra cabeça” das funções 
para relacionar as representações, algébrica e gráfica da função linear. Utilizar malha quadriculada e retome os conceitos de plano cartesiano para a 
construção dos gráficos das funções. Juntamente com o professor de Educação Física procurar fazer uma atividade sobre medidas de frequência cardíaca e 
respiratória, organizar e escolher as atividades físicas mais adequadas para cada objetivo. Após a atividade elaborar gráficos. 
 
 

 
 

 

  



 

 

MATEMÁTICA - CICLO 4 (8º e 9º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 
DESCRITOR: D27 - Utilizar a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, na resolução de problemas. 
(PORT): D03 - Inferir uma informação implícita em um texto. 

HABILIDADE: (EF09MA07) Resolver problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, como velocidade e densidade 
demográfica. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 
Razão entre grandezas de espécies diferentes. 
Identificação e compreensão de duas grandezas 
de espécies diferentes. 

Razão entre grandezas de espécies diferentes. 
Identificação, compreensão e exploração de 
situações problemas que envolvam o cálculo de 
duas grandezas de espécies diferentes. 

Razão entre grandezas de espécies diferentes. 
Identificação, compreensão e exploração de 
situações problemas que envolvam o cálculo de 
duas grandezas de espécies diferentes. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 

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. 
 

Na etapa 01:  definir o que são grandezas básicas e mostrar exemplos tais como comprimento, tempo, massa etc. Definir também o que é uma razão entre 
dois números. Apresente atividades para treinamento dos estudantes. 
 
Na etapa 02:  além das ideias da etapa 01, definir as grandezas derivadas tais como: velocidade, densidade, aceleração etc. apresentar situações que 
proporcionam treinamento para o estudante encontrar essas grandezas a partir da ideia de razão e com situações bem simples. 
 
Na etapa 03:  além das ideias das etapas 01 e 02, apresentar problemas um pouco mais aprofundados que permitam o estudante refletir na necessidade de 
conhecer as grandezas que se originam das grandezas básicas. 
 
Mais dicas: Explorar os conceitos de razão e proporção e discuta com a turma: O que são razões? Como definir se existe relação entre duas grandezas? O 
que é proporção? Resolver situações problemas envolvendo proporcionalidade, utilizando densidade demográfica e discuta com a turma sobre: O que é 
densidade demográfica? A Matemática pode ser uma ferramenta para outras disciplinas? Que disciplina está diretamente envolvida nessa atividade? A 
divisão nos territórios é feita por igual? Compare bairros mais populosos com bairros menos populosos para que os estudantes percebam que essa razão é 
importante para fins geográficos e políticos. Para que a densidade demográfica da cidade e do estado serem iguais, quantos habitantes a cidade deveria 
ter? Mostre a relação da distância e tempo com velocidade com brincadeiras de corrida. Elabore atividades juntamente com o professor de Educação Física 
e organize a turma em duplas e dirija-se para o local escolhido com os estudantes organizados em duplas e proponha a realização das corridas. Em cada 
uma das corridas, uma pessoa de cada dupla deverá correr e a outra marcar e registrar o tempo do seu colega. Peça que os estudantes utilizem os 
cronômetros de seus smartphones ou tablets. 
 
 
 



 

 

Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 
 

 Trabalhar com textos de fatos históricos envolvendo guerras, relacionando poder bélico, população, área territorial, interesses econômicos que 
indiquem a razão entre duas grandezas de espécies diferentes se possível, planejar juntamente com o professor de História, para que o mesmo 
trabalhe em suas aulas os conceitos que se associam ao poder pela hegemonia mundial.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MATEMÁTICA - CICLO 4 (8º e 9º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 
DESCRITOR: D32 - Identificar triângulos semelhantes segundo os diferentes casos de semelhança. 
(PORT): D03 - Inferir uma informação implícita em um texto. 

HABILIDADE: (EF09MA12) Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 
Semelhança de triângulos: Reconhecimento das 
características de triângulos semelhantes, 
obtenção dos critérios de semelhança de 
triângulos. 

Semelhança de triângulos - Semelhança de 
Triângulos Obtidos por Retângulos e suas 
Diagonais. 

Semelhança de triângulos em feixes de retas 
paralelas e transversais 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 

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. 
 

Na etapa 01:  apresentar triângulos semelhantes e não semelhante, inicialmente construídos em papel cartão, aos estudantes para que possam encontrar 
algumas características e juntar os que possuírem características comuns. Apresente o conceito de semelhança a partir das percepções dos estudantes e 
enriquecendo com o que eles não conseguiram perceber. Refaça várias vezes com desenhos também. 
 
Na etapa 02: além das ideias da etapa 01, apresentar o conceito de diagonal de um paralelogramo, utilizando-as para decompor formas geométricas a fim 
de que os estudantes percebam o surgimento de triângulos semelhantes. Ajude-os a saber como verificar se são semelhantes a partir dos ângulos 
formados.  
 
Na etapa 03: além das ideias das etapas 01 e 02, apresentar feixes de retas paralelas intersectadas por transversais que formem triângulos a fim de que os 
estudantes possam investigar se os triângulos formados são semelhantes ou não. Proponha várias situações. O GeoGebra pode ser um grande aliado para 
essa etapa, permitindo grandes mobilidades nas retas e ganhando tempo. 
 
Mais dicas: Reconhecer a semelhança de triângulos através dos critérios de semelhança e resolver problemas. Levar atividades mostrando diversas 
imagens para que os estudantes possam fazer uma leitura individualmente para encontrar os diversos triângulos existentes e posteriormente na socialização 
com a turma mostre as semelhanças entre os triângulos encontrados. Retomar todas as características de triângulos semelhantes e introduzir as ideias da 
aula. Discuta com a turma: O que significa quando dizemos que duas figuras são semelhantes? O que precisa acontecer para garantir que duas figuras 
sejam semelhantes? Será que é necessário que se conheça todos os lados e ângulos dos triângulos para que tenhamos a semelhança assegurada? Deduzir 
as condições suficientes e necessárias para um triângulo ser semelhante a outro. Exemplo: Distribua palitos para cada estudante ou grupo de estudantes 
com diversas medidas. Deixe os estudantes manusearem os palitos e formarem triângulos peça para utilizarem régua para eles descobrirem as medidas dos 
triângulos e depois faça alguns questionamentos como: conhecer apenas dois lados de dois triângulos com os comprimentos correspondentes proporcionais 
é condição suficiente para afirmar que esses triângulos sejam semelhantes? 
 



 

 

Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 

 Realizar inferência no enunciado de uma questão que solicita o reconhecimento de triângulos semelhantes, ou seja, ler o enunciado, identificar 
palavras e/ou expressões que necessitam do entendimento do estudante para responder à questão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

MATEMÁTICA - CICLO 4 (8º e 9º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 
DESCRITOR: D39 - Reconhecer figuras obtidas por composições de transformações geométricas (translação, reflexão e rotação) no plano. 
(PORT): D03 - Inferir uma informação implícita em um texto. 

HABILIDADE: (EF08MA18) Reconhecer e construir figuras obtidas por composições de transformações geométricas (translação, reflexão e rotação), com o 
uso de instrumentos de desenho ou de softwares de geometria dinâmica. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 
Transformações geométricas: simetrias de 
translação, reflexão e rotação: Identificação de 
figuras planas congruentes por meio da 
composição de transformações isométricas 

Transformações geométricas: simetrias de 
translação, reflexão e rotação: Reconhecimento 
das características das figuras que são 
preservadas quando sofrem transformações 
isométricas. 

Transformações geométricas: simetrias de 
translação, reflexão e rotação: Reconhecimento e 
nomeação dos tipos de simetria. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 

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. 

 
Na etapa 01:  apresentar as definições dos três tipos de simetrias de forma que o estudante consiga diferenciá-los quando mostrados de forma conjunta.  
 
Na etapa 02:  além da ideia da etapa 01, apresentar as simetrias existentes na natureza e nas artes, deixando o estudante perceba qual dos tipos de 
simetria está presente nessas situações. Se possível, levar os estudantes para observar folhas, flores, a quadra de esportes, o quadro etc. 
 
Na etapa 03:  além das ideias das etapas 01 e 02, utilizar instrumentos de desenho para produzir transformações geométricas em figuras. Se houver um 
domínio do uso do GeoGebra, pode também utilizá-lo para construir essas transformações de forma rápida, dinâmica e colorida. 
 
Mais dicas: Em parceria com o professor de Geografia, trabalhar com os estudantes sobre os movimentos de translação e rotação da terra. Falar também 
sobre reflexão associando ao nosso reflexo no espelho. Fazer uma ligação desses 3 conceitos à simetria de polígonos. Utilizar a malha quadriculada para 
construir desenhos, encontrar os pontos e fazer a translação, reflexão e rotação. Discuta com a turma sobre: Quais as coordenadas dos vértices da 
imagem? E do ponto central da imagem? O que é translação? O que acontece com a imagem quando ela é transladada? O que muda? O que se mantém? 
Para fazermos a translação da imagem, como devemos proceder? O que fazer com as coordenadas dos pontos? 
Lembrar aos estudantes que quando duas figuras são simétricas, elas possuem a mesma forma, comprimento e área. Projetar imagens e pedir para os 
estudantes em grupo para marcar os pontos que faltam da imagem transladada. Peça para eles anotarem e fazer a socialização de como chegaram ao 
resultado. 
Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 

 Apresentar aos estudantes, textos contendo as definições de cada tipo de transformação geométrica a ser estudado. Se possível, planeje juntamente 
com o professor de Geografia, para que o mesmo trabalhe em suas aulas os conceitos dos movimentos da Terra: translação e rotação.  



 

 

 Solicitar aos estudantes que eles descrevam com suas palavras, o conceito de cada tipo de transformação geométrica, utilizando-se inclusive de 
desenhos em malhas quadriculadas para demostrar a descrição feita por eles. 

MATEMÁTICA - CICLO 4 (8º e 9º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 
DESCRITOR: D40 - Identificar vistas ortogonais de figuras espaciais. 

HABILIDADE: (EF09MA17) Reconhecer vistas ortogonais de figuras espaciais e aplicar esse conhecimento para desenhar objetos em perspectiva. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 
Vistas ortogonais de figuras espaciais: Relação de 
uma figura geométrica plana com as vistas 
ortogonais de uma figura geométrica não plana. 

Vistas ortogonais de figuras espaciais: Relação de 
uma figura geométrica plana com as vistas 
ortogonais de uma figura geométrica não plana. 

Vistas ortogonais de figuras espaciais: relação de 
uma figura geométrica plana com a vista ortogonal 
de uma figura geométrica não plana. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 

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. 
 

Na etapa 01:  apresentar figuras simples (cubo, pirâmide e objetos do cotidiano) e realizar um diálogo com os estudantes sobre qual imagem representa a 
vista superior, lateral direita, lateral esquerda e frontal em cada figura. Solicitar que realizem o desenho das vistas ortogonais das figuras. 
 
Na etapa 02:  além das ideias da etapa 01, utilizar figuras mais complexas para identificação e ilustração da vista ortogonal das figuras espaciais. 
 
Na etapa 03:  além das ideias das etapas 01 e 02, construir com caixas de diversos formatos e tamanhos uma pilha, não regular, para que os estudantes 
possam analisá-la de várias posições e possam descrever a imagem que enxergam em cada situação construída. Use também como objetos espaciais, uma 
bola, um cone, um balde etc. 
 
Mais dicas: Levar o estudante a compreender, descrever e construir representações 2D de objetos 3D obtidas por projeções em perspectiva e paralelas. No 
dia a dia, é importante, por exemplo, saber interpretar os diagramas 2D de objetos 3D que descrevem como montar uma cama, colocar um cartucho em uma 
impressora, abrir a porta de emergência do avião, descobrir a saída de emergência mais próxima em um hotel ou em um estádio de futebol (mapa de fuga), 
etc.  

 



 

 

MATEMÁTICA - CICLO 4 (8º e 9º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 
DESCRITOR: D41 - Utilizar área de figuras bidimensionais (quadriláteros, triângulos e círculos) na resolução de problema. 
(PORT): D03 - Inferir uma informação implícita em um texto; (PORT): Identificar o objetivo comunicativo de um texto. 

HABILIDADE: (EF08MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área 
(quadriláteros, triângulos e círculos), em situações como determinar medida de terrenos. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 
Área de figuras planas: Conceito de área como 
medida de superfície. 

Área e perímetros de figuras planas: Resolução de 
problemas utilizando expressões de cálculo de 
áreas de quadrados, retângulos, triângulos, 
trapézios e paralelogramos. 

Área e perímetros de figuras planas: Resolução de 
problemas utilizando expressões de cálculo de 
áreas de quadrados, retângulos e círculos. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 

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. 
 

Na etapa 01:  realizar as medidas de alguns espaços da escola, tais como salas, quadra, banheiros etc. explicar o significado de área como sendo a medida 
de uma superfície. Utilizar malha quadriculada para determinar a área de figuras simples usando contagem dos quadrados que estão dentro da figura. 
(quadrado, retângulo e triângulo retângulo) 
 
Na etapa 02:  além das ideias da etapa 01, apresentar as expressões que fornecem as áreas das figuras poligonais básicas (quadrado, retângulo, triângulo, 
trapézio, paralelogramo). 
 
Na etapa 03:  além das ideias apresentadas nas etapas 01 e 02, apresentar problemas que envolvam cálculo da área das figuras poligonais simples e 
implemente com a área de círculos. 
 
Mais dicas: Levar para os estudantes a planta baixa da escola para eles conhecerem o ambiente e medir os ambientes para calcular: área e perímetro do 
total do terreno, salas, banheiro, quadra, jardim etc. Para trabalhar a área do círculo e comprimento de uma circunferência, divida a classe em grupos e 
distribua para cada grupo uma latinha, um pedaço de barbante e uma tesoura. Oriente os estudantes a desenhar uma circunferência usando a lata. Agora 
diga para medirem o comprimento da circunferência usando o barbante e a lata. Feito isso, eles deverão encontrar o centro e o raio da circunferência. 
Apresentar diversas plantas de apartamentos e/ou residências contendo as medidas dos lados e, pedir aos estudantes que eles retirem das imagens as 
informações necessárias para resolver situações propostas.  

 
 
 
 
 



 

 

Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 

 Promover a leitura e a interpretação de anúncios sobre venda de imóveis (apartamentos, chácaras, etc), identificando o objetivo comunicativo destes 
anúncios e inferir informações implícitas e explícitas por meio de questionamentos orais e/ou escritos. Com base nas medidas mencionadas nos 
anúncios, pedir que os estudantes determinem a área total desses imóveis. 

 Disponibilizar aos estudantes textos relacionados ao referido objeto de conhecimento para a realização de leitura e interpretação. Explorar por 
exemplo, a área de uma casa popular, se é suficiente para alojar uma família com mais de duas pessoas, por exemplo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MATEMÁTICA - CICLO 4 (8º e 9º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 
DESCRITOR: D45 - Utilizar a relação entre um litro e um decímetro cúbico e a relação entre litro e metro cúbico, na resolução de problemas. 
(PORT): D03 - Inferir uma informação implícita em um texto. 

HABILIDADE: (EF08MA20) Reconhecer a relação entre um litro e um decímetro cúbico e a relação entre litro e metro cúbico, para resolver problemas de 
cálculo de capacidade de recipientes. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 
Relação entre unidades de medida de volume e de 
capacidade. 

Cálculos de volume e capacidade do 
Paralelepípedo Retângulo 

Cálculos de volume e capacidade do 
Paralelepípedo Retângulo e de prismas retos de 
base não regular 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 

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. 

 
Na etapa 01:  apresentar a ideia de volume como sendo a quantidade de espaço disponível no interior de um recipiente ou como todo o espaço que ele 
ocupa no ambiente (objeto único ou uma pilha). Mostrar a relação entre a unidade litro e a unidade decímetro cúbico para que os estudantes percebam que 
são iguais. Construir um cubo com a medida do lado igual a um decímetro e façam os estudantes perceberem que no seu interior cabe exatamente um litro.  
 
Na etapa 02:  além das ideias da etapa 01, expandir o conceito para recipientes maiores que os básicos, como uma piscina, uma caixa d’água etc.   
 
Na etapa 03: além das ideias das etapas 01 e 02, trabalhar o cálculo de volume de paralelepípedos e de prismas retos não regulares a partir da ideia de 
produto entre a área da base e a altura do prisma  
 
Mais dicas: Refletir sobre as medidas usadas para nomear comprimentos. Trabalhar o jogo da trilha das medidas: peça para que a classe se divida em 
duplas. Os jogos devem ser entregues já prontos e deve ser feita a leitura das regras do jogo e deve-se tirar dúvidas sobre a maneira de jogar. Deixe que 
joguem por um tempo, ou até o final da partida. Depois faça a discussão do que acharam mais fácil ou difícil de acertar, e como faziam para pensar nas 
resoluções. Peça que registrem no caderno, com desenho. Explorar situações do dia a dia envolvendo estimativas de medidas de capacidade e suas 
equivalências. Peça para os estudantes trazerem recipientes que retratam medidas de capacidades. Divida a sala em grupos de 3 a 4 integrantes. Distribua 
os recipientes de forma que cada grupo receba uma embalagem maior (garrafa 1 L ou 2 L) e outras menores (copos descartáveis de vários tamanhos, 
colheres de sopa, chá). Peça que façam uma estimativa: Quantos copos descartáveis cabem dentro da garrafa de 1L. Anotem tudo no caderno e oriente 
para que deixem separado o copo que usaram para fazer a estimativa. Proceda dessa forma com outros recipientes que cada grupo recebeu. Depois peça 
para fazer a socialização dos resultados.  
 
 
 
 



 

 

 
Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 

 Disponibilizar aos estudantes textos relacionados às unidades de medidas de volume, contendo as relações entre um litro e um decímetro cúbico e a 
relação entre litro e metro cúbico.   

 Solicitar aos estudantes que os estudantes façam relatórios escritos sobre o que observaram na atividade com o jogo da Trilha das Medidas, 
estimulando-os a escrever. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MATEMÁTICA - CICLO 4 (8º e 9º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 
DESCRITOR: D47 - Utilizar volume/capacidade de prismas e de cilindros retos na resolução de problema. 
(PORT): D03 - Inferir uma informação implícita em um texto. 

HABILIDADE: (EF08MA21) Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo formato é um cilindro.   

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 
Medidas de capacidade e volume de um cilindro:  Descrição das dimensões e características 

do Cilindro Reto. Cálculo do volume de um 
Cilindro Reto. 

Descrição das dimensões e características 
do Cilindro Reto. Cálculo volume de um Cilindro 
Reto. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 

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. 
Na etapa 01: apresentar figuras espaciais em formato de cilindro. Apresentar os elementos gráficos importantes do cilindro. Conceituar o volume do cilindro 
reto como sendo o produto entre a área da base e a altura. Realizar cálculos simples de volume de cilindros. 
 
Na etapa 02:  além das ideias para a etapa 01, apresentar cilindros para que os próprios estudantes possam realizar as medidas dos elementos importantes 
e necessários para o cálculo do volume. Apresentar problemas simples para serem resolvidos. 
 
Na etapa 03:  além das ideias das etapas 01 e 02, realizar a comparação entre as capacidades de formas geométricas diversas com o cilindro, realizando 
discussões do tipo: para que um cilindro possua capacidade igual à de um cubo, quais deveriam ser suas dimensões? Deixar que os estudantes percebam 
que existem tipos de sólidos que serão mais eficientes para conter mais e ocupar menos espaço. 
 
 
Mais dicas: Trabalhar problemas que envolvam o cálculo do volume de prismas.  Mostre objetos reais em forma de cilindro: latas diversas, rolos e bobinas 
de papel higiênico etc. Discuta com a turma: Quais objetos podem ter forma aproximada de cilindro reto? Peça que imaginem que o volume é a superfície da 
base empilhada tantas vezes quanto é a altura, logo é a multiplicação desta superfície pela altura. Recorde o cálculo da superfície da base. 
  
Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 

 Propor atividades nas quais o estudante seja levado à leitura e interpretação de diversas situações problemas, para em seguida utilizar as fórmulas 
para o cálculo do volume de prismas e cilindros retos. Retirar do texto as informações e dados necessários para solucionar os problemas propostos. 

 
 
 
 
 



 

 

MATEMÁTICA - CICLO 4 (8º e 9º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 
DESCRITOR: D51 - Utilizar cálculo de probabilidade eventos independentes e dependentes na resolução de problema. 
(PORT): D03 - Inferir uma informação implícita em um texto.                                                                                                                                                                                                                                               
(PORT):  D04 - Inferir o tema ou o assunto de um texto.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

HABILIDADE: (EF09MA20) Reconhecer, em experimentos aleatórios, eventos independentes e dependentes e calcular a probabilidade de sua ocorrência, 
nos dois casos. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 
Noções de Probabilidade: Espaço amostral. Eventos aleatórios: eventos dependentes e 

independentes. Cálculos de eventos aleatórios. 
Eventos aleatórios: eventos dependentes e 
independentes. Cálculos de eventos aleatórios e 
resolução de problemas. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 

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. 

 
Na etapa 01: apresentar a ideia de probabilidade a partir da experiência prática com o lançamento de um dado por várias vezes (mais de dez) e os 
estudantes vão anotando os números que apareceram e com os resultados definir o significado de probabilidade. Fazer isso várias vezes até que os 
estudantes tenham compreendido o conceito. Apresente situações semelhantes para que eles desenvolvam em grupo. 
  
Na etapa 02: além da ideia da etapa 01, dividir a turma em grupos menores e utilizar dois dados em cada grupo para que os estudantes percebam a 
diferença na construção do espaço amostral e consigam resolver desafios de probabilidade do tipo: qual soma apareceu mais vezes? Tem alguma soma que 
tem mais chance acontecer?  
 
Na etapa 03: além das ideias das etapas 01 e 02, apresentar problemas em que os estudantes possam resolver a partir das experiências práticas com os 
dados, a partir das construções dos espaços amostrais e das frequências de cada resultado. 
 
Mais dicas: Pergunte aos estudantes o que eles entendem sobre probabilidade e se eles sabem o que é um evento. Anote na lousa as respostas dadas 
pelos estudantes. Utilize uma moeda para começar a dialogar com os estudantes e utilize a seguinte situação: “Ao jogar uma moeda, qual a probabilidade de 
sair coroa?” Observe com os estudantes que o espaço amostral é: {cara, coroa} e que o evento é aquilo que se espera, isto é, {sair coroa}. Questione aos 
estudantes: se jogássemos duas moedas, sair coroa na segunda depende do que acontece com a primeira moeda? Espera-se que os estudantes 
respondam que não, desse modo caracterizando eventos independentes. Posteriormente questione aos estudantes: se soubéssemos que tenha caído cara 
na primeira moeda, qual a probabilidade de sair cara duas vezes? Neste caso estamos falando de eventos dependentes, uma vez que temos um evento 
condicionado. Relembre o espaço amostral das faces de um dado e o conceito de evento mais provável ou menos provável. 
 
 
 



 

 

Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 

 Disponibilizar textos sobre assuntos contextualizados e do cotidiano do estudante, que apresentem dados reais, como por exemplo, número de 
mortes por covid, por grupos de idades, sexo, etc. inferindo informações implícitas e explicitas, tema ou assunto abordado. 

 Desenvolver atividades nas quais o estudante seja levado a interpretar diversas situações problemas, realizando inferências no enunciado de uma 
questão, ou seja, ler o enunciado, identificar palavras ou expressões que necessitam do entendimento do estudante para responder a questão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MATEMÁTICA - CICLO 4 (8º e 9º ANO) - ENSINO FUNDAMENTAL 
DESCRITOR: D55 - Utilizar medidas de tendência central na resolução de problema. 
(PORT): D03 - Inferir uma informação implícita em um texto.; (PORT):  D04 - Inferir o tema ou o assunto de um texto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

HABILIDADE: (EF08MA25) Obter os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística (média, moda e mediana) com a compreensão de 
seus significados e relacioná-los com a dispersão de dados, indicada pela amplitude. 

OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 
Medidas de tendência central: Conceito e cálculo 
de média, mediana e moda. 

Resolução de situações-problema, calculando e 
utilizando o conceito de média estatística. 

Resolução de situações-problema, calculando e 
utilizando o conceito de média estatística. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS NAS ETAPAS 

Importante lembrar: 
 A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento de 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. 
Na etapa 01: realizar medidas das alturas e pesos dos estudantes, organizar os dados para tratamento e a partir deles apresentar os conceitos de média, 
moda e mediana. Fazer práticas com os estudantes onde eles mesmos irão realizar as medidas e os cálculos das três grandezas. 
 
Na etapa 02: além da ideia da etapa 01, apresentar valores de outras fontes e aleatórios proporcionando oportunidade de os estudantes realizarem os 
cálculos da média, moda e mediana por conta própria. Apresentar problemas de nível médio para serem resolvidos por eles. 
 
Na etapa 03: além das ideias das etapas 01 e 02, apresentar problemas um pouco mais aprofundados onde haverá a possibilidade de progredir na 
habilidade de cálculo das três medidas de centralidade. 
 
Mais dicas: Trabalhe exemplos da vida cotidiana dos estudantes como: Conhecendo todas as notas conseguidas por um estudante durante o ano, é 
possível calcular uma única nota que nos permite fazer alguma afirmação de seu desempenho anual na escola que é a média aritmética; peça a eles para 
coletarem todas as idades da turma para trabalharem os conceitos de moda e mediana. Fazer com que os estudantes pensem nas medidas de tendência 
central de acordo com a tabela gerada pelo gráfico de barras. Escolha algum estudante para tentar representar um conjunto de dados por meio de uma 
tabela e outro que represente por intermédio de algum tipo de gráfico e faça a socialização perguntando: Quantos números existem? Qual o maior? Qual o 
menor? Quais os intermediários? É realmente possível organizar essas quantidades, utilizando tabelas? Foi dado um título para a tabela? Calcule a idade 
média de cada turma da escola ou de uma amostra. Criar situações cotidianas para que os estudantes percebam o quão próximo ou afastados os valores 
estão da média. Utilize os dados das notas do bimestre das turmas da escola, observando a quantidade de estudantes que apresentam todas as notas 
acima da média em todas as disciplinas. Peça aos estudantes para montarem uma tabela e calcular as medidas de tendência central e as de dispersão. 
 
Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 

 Disponibilizar diversos textos contendo gráficos e tabelas que apresentam medidas de tendência central, dados estatísticos recentes de assuntos de 
interesse do estudante, para que os mesmos sejam levados à inferir informações implícitas nos mesmos, identificando os dados necessários para 
solucionar os problemas propostos. A partir dos gráficos, propor atividades nas quais o estudante faça inferência ao tema ou ao assunto descrito nos 
gráficos e tabelas.                                                                                                                                                                                                   



 

 

 



CIÊNCIAS DA NATUREZA
E SUAS TECNOLOGIAS



Ciências da Natureza – CICLO 3 – 6° e 7º ano 
Descritores 

 
(PORT) D01 - Identificar informação 
explícita em um texto. 

 
(MAT) D01 - Identificar frações equivalentes. 
(MAT) D02 - Corresponder as representações fracionária e decimal de um número racional. 
(MAT) D03 - Utilizar o cálculo da fração de uma quantidade e cujo resultado seja um número natural na resolução de 
problemas. 
 

HABILIDADE OBJETOS DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 
ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

(EF06CI01) Classificar como 
homogênea ou heterogênea a 

mistura de dois ou mais materiais 
(água e sal, água e óleo, água e 

areia etc.). 

(EF06CI02) Identificar evidências 
de transformações químicas a 

partir do resultado de misturas de 
materiais que originam produtos 

diferentes dos que foram 
misturados (mistura de 
ingredientes para fazer um bolo, 

mistura de vinagre com 
bicarbonato de sódio etc.). 

(EF06CI03) Selecionar métodos 
mais adequados para a separação 
de diferentes sistemas 

heterogêneos a partir da 
identificação de processos de 

separação de materiais (como a 
produção de sal de cozinha, a 
destilação de petróleo, entre 

outros). 

Reprodução / 
Definição 

  

Misturas 

homogêneas e 
heterogêneas: 

- classificação de 

misturas. 

  

Separação de 
materiais: 

- transformações 

químicas e físicas. 

Reprodução / 
Definição 

  

Misturas 

homogêneas e 
heterogêneas: 

- classificação de 

misturas. 

  

Separação de 
materiais: 

- transformações 

químicas e 
físicas. 

Reprodução / 
Definição 

  

Misturas 

homogêneas e 
heterogêneas: 

- classificação de 

misturas. 

  

Separação de 
materiais: 

- transformações 

químicas e físicas. 

Quando for trabalhar essa temática 
selecione textos como: 

- Algumas etapas da transformação da 
matéria-prima, na confecção de produtos 

manufaturados ou industrializados, 
estimulando a leitura e instigando o 
estudante a reconhecer pontos importantes 

e a ideia central que o texto traz. 

 Lance situações onde o estudante 

compreenda a importância de fracionar e 
calcular para chegar aos resultados de 
transformações das misturas. 

  

 

 



Ciências da Natureza – CICLO 3 – 6° e 7º ano 
Descritores 

 
(PORT) D03 - Inferir uma 
informação implícita em um 
texto. 
  

 
(MAT) D05 - Utilizar números racionais positivos na representação decimal, envolvendo diferentes significados das 
operações, na resolução de problemas. 
(MAT) D44 - Utilizar o cálculo da medida do volume de um sólido, a partir da contagem de blocos, na resolução de 
problema. 
 

HABILIDADE OBJETOS DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 
ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

(EF06CI11) Identificar as 
diferentes camadas que 
estruturam o planeta Terra (da 
estrutura interna à atmosfera) e 
suas principais características. 
(Possíveis articulações com a 
habilidade EF06GE09) 

(EF06CI12) Identificar 
diferentes tipos de rocha, 
relacionando a formação de 
fósseis a rochas sedimentares 
em diferentes períodos 
geológicos. 

Reconhecimento / 
Seleção 

Forma, estrutura da 
Terra: 

- camadas da terra; 

- tipos de minerais 
do Tocantins; 

- extração mineral e 
cultura; 

- características da 
Terra. 

Organização / 
desenvolvimento 

Forma, estrutura da 
Terra: 

- camadas da terra; 

- tipos de minerais 
do Tocantins; 

- extração mineral e 
cultura; 

- características da 
Terra. 

Solução / Conclusão 

Forma, estrutura da Terra: 

- camadas da terra; 

- tipos de minerais do 
Tocantins; 

- extração mineral e 
cultura; 

- características da Terra. 

Quando for trabalhar essa temática selecione 
textos que estimulem a leitura e instigue o 
estudante a reconhecer pontos importantes e a 
ideia central que o texto traz. Exemplo: 

- Os fósseis como fonte de informações sobre 
o passado da Terra. 

Traga situações problemas onde o estudante 
possa assimilar o cálculo de medidas de 
volume, com a densidade das diferentes 
camadas que estruturam a Terra.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ciências da Natureza – CICLO 3 – 6° e 7º ano 
Descritores 

 
(PORT) D04 - Inferir o tema ou 
o assunto de um texto. 

 
(MAT) D09 - Utilizar números inteiros, envolvendo diferentes significados das operações, na resolução de problemas. 
(MAT) D10 - Utilizar números racionais, envolvendo diferentes significados das operações, na resolução de problemas. 
(MAT) D17 - Identificar uma expressão algébrica que representa uma situação problema descrita textualmente. 
(MAT) D18 - Utilizar proporcionalidade entre duas grandezas na resolução de problemas. 
 

HABILIDADE OBJETOS DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 
ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

(EF07CI02) Diferenciar 
temperatura, calor e sensação 
térmica nas diferentes 
situações de equilíbrio 
termodinâmico cotidianas. 

(EF07CI03) Utilizar o 
conhecimento das formas de 
propagação do calor para 
justificar a utilização de 
determinados materiais 
(condutores e isolantes) na vida 

(EF07CI04) Avaliar o papel do 
equilíbrio termodinâmico para 
manutenção da vida na terra, 
para o funcionamento de 
máquinas térmicas e em outras 
situações cotidianas. 

(EF07CI05) Discutir o uso de 
diferentes tipos de combustível 
e máquinas térmicas ao longo 
do tempo, para avaliar avanços, 
questões econômicas e 
problemas socioambientais 
causados pela produção e uso 
desses materiais e máquinas. 

Reconhecimento / 
reprodução 

Formas de 
propagação do 

calor. 

História dos 
combustíveis e das 
máquinas térmicas: 

- equilíbrio 
termodinâmico; 

- novas tecnologias 
de produção. 

Equilíbrio 
termodinâmico e 

vida na Terra: 

- condutores e 
isolantes. 

Seleção / 
Demonstração 

Formas de 
propagação do 

calor. 

História dos 
combustíveis e das 
máquinas térmicas: 

- equilíbrio 
termodinâmico; 

- novas tecnologias 
de produção. 

Equilíbrio 
termodinâmico e 

vida na Terra: 

- condutores e 
isolantes. 

Solução / 
Desenvolvimento 

Formas de propagação do 
calor. 

História dos combustíveis 
e das máquinas térmicas: 

- equilíbrio termodinâmico; 

- novas tecnologias de 
produção. 

Equilíbrio termodinâmico e 
vida na Terra: 

- condutores e isolantes. 

Selecione textos ou reportagens para que o 
estudante consiga inferir sobre o tema e o 
assunto do texto. Exemplo: 

- Materiais isolantes e condutores de calor em 
situações cotidianas; 

- Transferência de calor entre diferentes 
materiais, os seres vivos e o ambiente. 

Leia o título da aula para a classe e em 
seguida pergunte o que eles lembram sobre 
esse tema, o que acontece quando 
aproximamos dois corpos com temperaturas 
diferentes? Como ocorre o fluxo de calor entre 
dois corpos? Partindo disso, pode-se trabalhar, 
por exemplo, a proporcionalidade entre duas 
grandezas. 

Pode-se utilizar também a expressão algébrica 
para resolver problemas das formas de 
propagação do calor. 

 

 



Ciências da Natureza – CICLO 3 – 6° e 7º ano 
Descritores 

 
(PORT) D03 - Inferir uma informação 
implícita em um texto. 
(PORT) D05 - Distinguir um fato de 
uma opinião em um texto. 

 
(MAT) D49 - Utilizar noções de probabilidade, expressando-a por um número racional (forma fracionária, decimal ou 
percentual), na resolução de problemas. 
(MAT) D53 - Identificar as variáveis e suas frequências e os elementos constitutivos (título, eixos, legendas, fontes e 
datas) em diferentes tipos de gráficos. 
(MAT) D54 - Utilizar a média aritmética de uma distribuição de dados não argumentada na resolução de problemas. 
(MAT) D55 - Utilizar informações apresentadas em gráficos de setores na resolução de problemas. 
 

HABILIDADE OBJETOS DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 
ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

(EF07CI09) Interpretar as condições 
de saúde da comunidade, cidade ou 
estado, com base na análise e 
comparação de indicadores de saúde 
(como taxa de mortalidade infantil, 
cobertura de saneamento básico e 
incidência de doenças de veiculação 
hídrica, atmosférica entre outras) e 
dos resultados de políticas públicas 
destinadas à saúde. 

(EF07CI10) Argumentar sobre a 
importância da vacinação para a 
saúde pública, com base em 
informações sobre a maneira como a 
vacina atua no organismo e o papel 
histórico da vacinação para a 
manutenção da saúde individual e 
coletiva e para a erradicação de 
doenças. (Possíveis articulações 
com a habilidade EF67LP12) 

(EF07CI11) Analisar historicamente o 
uso da tecnologia, incluindo a digital, 
nas diferentes dimensões da vida 
humana, considerando indicadores 
ambientais e de qualidade de vida. 
(Possíveis articulações com a 
habilidade EF07GE10) 

Identificação 

Programas e 
indicadores de saúde 

pública: 

- indicadores de 
saúde, 

- saneamento básico, 

- políticas públicas. 

- saúde pública; 

- vacinas; 

- sistema imunológico. 

- avanços 
tecnológicos e digitais. 

Classificação / Seleção 

Programas e 
indicadores de saúde 

pública: 

- indicadores de saúde, 

- saneamento básico, 

- políticas públicas. 

- saúde pública; 

- vacinas; 

- sistema imunológico. 

- avanços tecnológicos 
e digitais. 

Organização / 
Ilustração 

Programas e 
indicadores de saúde 

pública: 

- indicadores de 
saúde, 

- saneamento básico, 

- políticas públicas. 

- saúde pública; 

- vacinas; 

- sistema imunológico. 

- avanços 
tecnológicos e 

digitais.. 

Leve para sala pesquisas, revistas e 
trechos de entrevistas sobre vacinas. por 
exemplo: 

- Entregue aos estudantes e peça para 
que os mesmos leiam e retirem o máximo 
de informações possíveis. 
Posteriormente, peça que eles 
apresentem o material que receberam e 
infiram sobre o que é um fato e o que é 
uma opinião. E se o texto traz alguma 
informação implícita. 

Utilizar texto contendo gráficos para 
trabalhar variáveis e suas freqüências e 
os elementos constitutivos. Pode-se 
também trabalhar noções de 
probabilidades dentro de saúde pública, 
com por exemplo: a importância do 
tratamento da água para a saúde 
humana, trazendo exemplos do cotidiano 
para que os estudantes tenham maior 
facilidade em assimilar a teoria com a 
prática. 

 



 

Ciências da Natureza – CICLO 3 – 6° e 7º ano 
Descritores 

 
(PORT) D01 - Identificar 
informação explícita em um 
texto. 

 
(MAT) D29 – Identificar informações a partir de dados dispostos em tabelas. 
(MAT) D31 - Classificar triângulos por meio de suas propriedades. 
(MAT) D53 - Identificar as variáveis e suas freqüências e os elementos constitutivos (título, eixos, legendas, fontes e datas) 
em diferentes tipos de gráfico. 
(MAT) D54 - Utilizar informações apresentadas em gráficos de setores na resolução de problemas. 
 

Habilidade OBJETOS DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 
ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

(EF07CI12) Demonstrar que o 
ar é uma mistura de gases, 
identificando sua composição, e 
discutir fenômenos naturais ou 
antrópicos que podem alterar 
essa composição. 

(EF07CI13) Descrever o 
mecanismo natural do efeito 
estufa, seu papel fundamental 
para o desenvolvimento da vida 
na Terra, discutir as ações 
humanas responsáveis pelo 
seu aumento artificial (queima 
dos combustíveis fósseis, 
desmatamento, queimadas etc.) 
e selecionar e implementar 
propostas para a reversão ou 
controle desse quadro 

Seleção / 
Reprodução 

Forma e estrutura 
da Terra: 

- características 
climáticas do 

Tocantins; 

- átomos e universo; 

- forças nucleares e 
universais 

Composição do ar: 

- ação humana e 
qualidade do ar. 

Efeito estufa: 

- aquecimento 
global. 

Ilustração 

Forma e estrutura 
da Terra: 

- características 
climáticas do 

Tocantins; 

- átomos e universo; 

- forças nucleares e 
universais 

Composição do ar: 

- ação humana e 
qualidade do ar. 

Efeito estufa: 

- aquecimento 
global. 

Desenvolvimento 

Forma e estrutura da 
Terra: 

- características climáticas 
do Tocantins; 

- átomos e universo; 

- forças nucleares e 
universais 

Composição do ar: 

- ação humana e 
qualidade do ar. 

Efeito estufa: 

- aquecimento global. 

Faça uma pesquisa com os estudantes 
(internet, livros, jornais...) para que os mesmos 
identifiquem as informações que estão 
explícitas no texto. Como por exemplo: 

- A composição e função da atmosfera na 
manutenção da vida.  

Pode-se utilizar temas como aquecimento 
global ou composição do ar, dentro dos objetos 
de conhecimento para interpretar e conhecer 
tabelas e gráficos. 

 

 

 



Ciências da Natureza – CICLO 4 – 8° e 9º ano 
Descritores 

 
(PORT) D01- Identificar informações 
explícita em um texto 
(PORT) D03 - Inferir uma informação 
implícita em um texto. 
 (PORT) D04 - Inferir o tema ou o 
assunto de um texto. 
(PORT) D05 - Distinguir um fato de 
uma opinião em um texto. 

(MAT) D013- Utilizar porcentagem na resolução de problemas 
(MAT) D27- Utilizar a razão entre duas grandezas de espécies diferentes na resolução de problemas. 
(MAT) D20- Utilizar o cálculo do valor numérico de expressões algébricas na resolução de problemas. 
(MAT) D21- Associar a representação algébrica de uma equação linear de 1º grau, com duas incógnitas, à sua 
representação gráfica. 
(MAT) D22- Corresponder um sistema de equações do 1º grau com duas equações e duas incógnitas à uma 
situação-problema descrita textualmente. 
(MAT) D24- Utilizar sistema de equações polinomiais de 1º grau na resolução de problema. 
(MAT) D18- Utilizar proporcionalidade entre duas grandezas na resolução de problema. 

HABILIDADE OBJETOS DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

(EF08CI01) Identif icar e  classif icar  
diferentes fontes (renováveis e não 
renováveis) e tipos  de  energia  utilizados  

em  residências, comunidades ou 
cidades.(Possíveis articulações com a 

habilidade EF08HI03) 

 (EF08CI02) Construir  circuitos  elétricos 
com pilha/bateria, f ios e lâmpadas ou 
outros dispositivos e compará-los a 

circuitos elétricos residenciais. 

(EF08CI03)Classif icar  equipamentos  
elétricos  residenciais  (chuveiro,  ferro,  

lâmpadas, TV, rádio, geladeira etc.) de 
acordo com o tipo de transformação de 
energia ( da energia elétrica para térmica, 

luminosa, sonora e mecânica, 

(EF08CI06) Discutir e avaliar usinas de 
geração de energia elétrica(termelétricas, 

hidrelétricas, eólicas etc.), suas 
semelhanças e diferenças, seus impactos 
socioambientais, e como essa energia 

chega e é usada em sua cidade, 
comunidade, casa ou escola.(Possíveis 

articulações com a habilidade EF89LP12) 

Reconhecimento / 

Seleção 

Fontes e tipos de 

energia, transformação 

de energia: 

- histórico, fenômenos 

elétricos e  materiais 

que geram eletricidade. 

 Cálculo de consumo de 

energia elétrica: 

- condutibilidade 

elétrica; 

- consumo de energia 
por equipamentos e uso 
consciente de energia 

elétrica: 

- vantagens e 
desvantagens das 

usinas geradoras de 

energia 

Localização 

Fontes e tipos de energia, 

transformação de energia: 

- histórico, fenômenos 
elétricos e  materiais que 

geram eletricidade. 

Cálculo de consumo de 

energia elétrica: 

- condutibilidade elétrica; 

- consumo de energia por 
equipamentos e uso 

consciente de energia 

elétrica: 

- vantagens e 
desvantagens das usinas 

geradoras de energia 

Solução 

Fontes e tipos de energia, 

transformação de energia: 

- histórico, fenômenos 
elétricos e  materiais que 

geram eletricidade. 

Cálculo de consumo de 

energia elétrica: 

- condutibilidade elétrica; 

- consumo de energia por 
equipamentos e uso 

consciente de energia 

elétrica: 

- vantagens e desvantagens 
das usinas geradoras de 

energia  

Faça uma pesquisa com os estudantes 
(internet, livros, jornais...) para que os 
mesmos identif iquem as informações 

que estão explícitas no texto.  

Como por exemplo: Entregue aos 
estudantes e peça para que os 

mesmos leiam e tirem o máximo de 
informações possíveis. Posteriormente, 
peça que eles apresentem o material 

que receberam e inferem sobre o que é 
um fato e o que é uma opinião. E se o 
texto traz alguma informação implícita. 

Exemplo: 

- Vantagens e desvantagens de 
recursos energéticos como petróleo, 

carvão, gás natural e biomassa.  

Leve para essa aula dados e 
pesquisas como: cálculo de consumo 

de energia elétrica, fontes e tipos de 
energia, uso consciente de energia 
elétrica para trabalhar a razão entre 

duas grandezas, equação de 1° grau 
para resolução de problemas, 
proporcionalidade entre duas 

grandezas. 

 



Ciências da Natureza – CICLO 4 – 8° e 9º ano 
Descritores 

 
(PORT) D06 -Inferir informação em 
um texto que articula linguagem 
verbal e não verbal. (8º ano) 
  

 
(MAT) D15  Utilizar números reais, inclusive em notação científica, envolvendo diferentes operações, na resolução 
de problemas. 
(MAT) D20 - Utilizar o cálculo do valor numérico de expressões algébricas na resolução de problemas. 
(MAT) D39 - Reconhecer figuras obtidas por composições de transformações geométricas (translação, reflexão e 
rotação) no plano. 
(MAT) D40 - Identificar vistas ortogonais de figuras espaciais. 
 

HABILIDADE OBJETOS DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 
ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

(EF09CI04) Planejar e executar 
experimentos que evidenciam que 
todas as cores de luz podem ser 
formadas pela composição das três 
cores primárias da luz e que a cor de 
um objeto está rela 

  (EF09CI05) Investigar os principais 
mecanismos envolvidos na 
transmissão e recepção de imagem e 
som que revolucionaram os sistemas 
de comunicação humana. 

  

Reconhecimento / 
Reprodução 

Estrutura da matéria: 

- eletromagnetismo; 

 características da luz; 

- cores; 

- absorção, reflexão e 
difração da luz; 

- fenômenos 
ondulatório 

Estrutura da matéria: 

- ondas; 

- som; 

- imagens 

  

Desenvolvimento / 
Ilustração 

Estrutura da 
matéria: 

- eletromagnetismo; 

 características da 
luz; 

- cores; 

- absorção, reflexão 
e difração da luz; 

- fenômenos 
ondulatório 

Estrutura da 
matéria: 

- ondas; 

- som; 

- imagens 

  

Solução / Utilização 

Estrutura da matéria: 

- eletromagnetismo; 

 características da luz; 

- cores; 

- absorção, reflexão e 
difração da luz; 

- fenômenos ondulatório 

Estrutura da matéria: 

- ondas; 

- som; 

- imagens 

  

Utilize textos que tenham linguagem 
verbal e não verbal e solicite aos 
estudantes que façam anotações em 
seus cadernos sobre essa diferença. 
Exemplo: Os significados dos símbolos 
da segurança do trabalho. 

Executar experimentos como prisma de 
Newton para reconhecer um dos 
fenômenos da luz. E partindo das 
evidências, trabalhar figuras espaciais e 
reconhecer suas composições de 
transformações geométricas. 

 



Ciências da Natureza – CICLO 4 – 8° e 9º ano 
Descritores 

 
(PORT) D08 - Identificar o objetivo 
comunicativo de um texto. 
(PORT) D09 - Reconhecer diferentes 
formas de tratar uma informação a 
partir da comparação entre textos. 
 

 
(MAT) D50- Utilizar cálculo de probabilidade na resolução de problema 
(MAT) D52- Utilizar cálculo de probabilidade de eventos independentes e dependentes na resolução de problemas.  

HABILIDADE OBJETOS DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 
ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

(EF08CI07) Comparar diferentes 
processos reprodutivos em plantas e 
animais em relação aos mecanismos 
adaptativos e evolutivos. (Possíveis 
articulações com as habilidades 
EF08LP3, EF69LP36). 

(EF09CI08) Associar os gametas à 
transmissão das características 
hereditárias, estabelecendo relações 
entre ancestrais e descendentes. 

Reconhecimento / 
Reprodução 

Mecanismos 
reprodutivos: 

 - tipos de 
reprodução; 

- adaptação dos seres 
vivos. 

Mecanismos 
reprodutivos: 

- aparelhos 
reprodutores 

Hereditariedade: 

- conceitos básicos de 
genética; 

- fecundação; 

 - segregação de 
gametas; 

- genética 
mendeliana. 

Desenvolvimento / 
Ilustração 

Mecanismos 
reprodutivos: 

 - tipos de 
reprodução; 

- adaptação dos seres 
vivos. 

Mecanismos 
reprodutivos: 

- aparelhos 
reprodutores 

Hereditariedade: 

- conceitos básicos de 
genética; 

- fecundação; 

 - segregação de 
gametas; 

- genética 
mendeliana. 

Solução / Utilização 

Mecanismos 
reprodutivos: 

 - tipos de reprodução; 

- adaptação dos seres 
vivos. 

Mecanismos 
reprodutivos: 

- aparelhos reprodutores 

Hereditariedade: 

- conceitos básicos de 
genética; 

- fecundação; 

 - segregação de 
gametas; 

- genética mendeliana 

Leve para sala pesquisas, livros e 
artigos científicos sobre 
hereditariedade. Disponha a turma em 
duplas ou trio e peça para que leiam. 
Após a leitura, inicie uma discussão 
sobre como reconhecer as diferentes 
formas de tratar uma informação a partir 
da comparação de textos. 

Dentro dos objetos de conhecimento, 
utilize a segregação dos gametas, por 
exemplo, para ser trabalhado os 
cálculos de probabilidades em eventos 
dependentes e independentes. 

 



CIÊNCIAS HUMANAS
E SOCIAIS

APLICADAS



 

GEOGRAFIA - CICLO 3 – 6º ao 7º ano 

Descritores 

(PORT) D01.  Identificar informação explícita em um texto.   
(MAT) D01.  Utilizar números inteiros, envolvendo diferentes significados das operações, na resolução de problemas. 
(PORT) D07. Identificar o gênero de um texto.    
(MAT) D18. Utilizar proporcionalidade entre duas grandezas na resolução de problema. 
(PORT) D09. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação a partir da comparação entre textos. 
 

 
 

HABILIDADES 

 
OBJETOS DE CONHECIMENTO 

 

ETAPA I 
 

ETAPA II ETAPA III 

(EF06GE01) Comparar 
modificações das paisagens nos 
lugares de vivência e os usos 
desses lugares em diferentes 
tempos. Trabalhar em conjunto 
com (EF07GE01) Avaliar, por 
meio de exemplos extraídos dos 
meios de comunicação, idéias e 
estereótipos acerca das 
paisagens e da formação 
territorial do Brasil. 
(EF06GE06) Identificar as 
características das paisagens 
transformadas pelo trabalho 
humano a partir do 
desenvolvimento da 

Os diferentes tipos de 
paisagens, bem como suas 
modificações.  Conhecer 
através da observação de 
informações explicita em 
imagens de jornais e revistas. 
 
 
As diferentes ideias e 
estereótipos acerca das 
paisagens e da formação 
territorial do Brasil. Conhecer 
por meio de   
Charge, história em quadrinho, 
músicas, logomarcas, entre 
outras.  
 

As paisagens de seus locais 
de vivencia.  Comparar essas 
paisagens através da leitura de 
textos.  
 
 
 
 
As diferentes ideias e 
estereótipos acerca das 
paisagens e da formação 
territorial do Brasil. Analisar 
através da leitura da literatura 
infanto-juvenil tais como: 
Crônicas de Fernando Sabino.  
 
 

As paisagens de seus locais de 
vivencia. Descrever esses projetos 
através do desenho de imagens.    
 
 
 
 
 
As diferentes ideias e estereótipos 
acerca das paisagens e da formação 
territorial do Brasil. Descrever através 
de produção textual (redação).  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

agropecuária e do processo de 
industrialização. 
(EF07GE02) Analisar a 
influência dos fluxos econômicos 
e populacionais na formação 
socioeconômica e territorial do 
Brasil, compreendendo os 
conflitos e as tensões históricas 
e contemporâneas. 
 

Os diferentes fluxos 
econômicos e populacionais 
na formação 
socioeconômica e territorial 
do Brasil. Conhecer através da 
leitura de textos. 

Os diferentes fluxos 
econômicos e populacionais 
na formação socioeconômica 
e territorial do Brasil. 
Diferenciar através da leitura de 
textos.  

Os diferentes fluxos econômicos e 
populacionais na formação 
socioeconômica e territorial do Brasil. 
Descrever em forma de redação. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Descrever os elementos representativos de mudanças e permanências em uma dada paisagem, reconhecendo as principais formas de 
manifestações culturais, naturais e sociais presentes nela, comparando as modificações que ocorrem nessa paisagem/lugar com a vivência dos 
estudantes. Utilizar fotografias, recortes de jornais, revistas e até mesmo desenhos que possibilitem essas comparações. Preparar atividades 
utilizando a linguagem verbal e não verbal, nas quais os estudantes possam identificar informações explícitas em um texto. 
O professor deve instigar a reflexão dos estudantes sobre as imagens e estereótipos do Brasil que veiculam nos meios de comunicação. Por que 
tantos Brasis? Será que o país geográfico contempla os diferentes Brasis que existem? Por que essa tamanha diversidade étnico-cultural no 
Brasil? Pesquisar a formação histórica, política e geográfica do Estado do Tocantins. Preparar atividades utilizando a linguagem verbal e não 
verbal, nas quais os estudantes possam identificar diferentes gêneros textuais. 
 



GEOGRAFIA - CICLO 3 – 6º ao 7º ano 

Descritores 

(PORT) D01.  Identificar informação explícita em um texto.   
(MAT) D01.  Utilizar números inteiros, envolvendo diferentes significados das operações, na resolução de problemas. 
(PORT) D07. Identificar o gênero de um texto.    
(MAT) D18. Utilizar proporcionalidade entre duas grandezas na resolução de problema. 
(PORT) D09. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação a partir da comparação entre textos. 
 

 
HABILIDADES 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

(EF06GE03) Descrever os 
movimentos do planeta e sua 
relação com a circulação geral 
da atmosfera, o tempo 
atmosférico e os padrões 
climáticos. 
(EF06GE04) Descrever o ciclo 
da água, comparando o 
escoamento superficial no 
ambiente urbano e rural, 
reconhecendo os principais 
componentes da morfologia das 
bacias e das redes hidrográficas 
e a sua localização no modelado 
da superfície terrestre e da 
cobertura vegetal. 
(EF07GE03) Selecionar 
argumentos que reconheçam as 
territorialidades dos povos 
indígenas originários, das 
comunidades remanescentes de 
quilombos, de povos das 

A influência do movimento 
dos planetas com a 
circulação geral da 
atmosfera.  Conhecer através 
da leitura de textos.   
 
 
 
Conhecimento dos diferentes 
ciclos hidrológicos, através da 
leitura de textos.  
 
 
 
 
 
 
Conhecimento das 
territorialidades dos povos 
indígenas originários, das 
comunidades remanescentes 
de quilombos, de povos das 

Os diferentes padrões 
climáticos oriundos desses 
movimentos.  Identificar através 
da leitura de texto e análise de 
mapas.  
 
 
 
Compreensão do escoamento 
superficial no ambiente rural e 
urbano, através de análise de 
imagens e textos.  
 
 
 
 
 
Compreensão dos direitos legais 
dessas comunidades, através da 
leitura de textos.  
 
 

O fenômeno El niño / La Niña e seus 
efeitos no Brasil. Compreender por meio 
da construção de um mural de notícias 
cronológico, ou seja, avaliando suas 
conseqüências ao longo dos anos. 
 
 
 
Descrição da morfologia das bacias e das 
redes hidrográficas, através de produção 
textual (redação).  
 
 
 
 
 
 
Descrição sobre os povos originários e 
seus direitos. (redação). 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

florestas e do cerrado, de 
ribeirinhos e caiçaras, entre 
outros grupos sociais do campo 
e da cidade, como direitos legais 
dessas comunidades. 
 
 

florestas, através da leitura de 
textos.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Instigar os estudantes a conhecerem e compreender os planetas dos planetas e sua relação com a circulação geral da atmosfera, bem como o 
que é altitude, latitude, massas de ar, continentalidade, maritimidade, vegetação, relevo, correntes marítimas e urbanização e qual a influência 
dessas na condição climática. Preparar atividades nas quais os estudantes possam utilizar números inteiros, na resolução de problemas. Realizar 
pesquisa em sites específicos sobre o assunto, fazer exposição de vídeo, fazer maquetes entre outros.  
Professor poderá iniciar apresentando o Brasil como situação problema, para que os estudantes analisem a distribuição da população sobre o 
seu território, a partir dos dados econômicos e culturais, levando em consideração o local de moradia dos estudantes. Espera-se que os 
estudantes compreendam e avaliem criticamente a distribuição da população brasileira considerando os diferentes grupos étnicos do país. Utilizar 
textos para demonstrar diferentes formas no trabalho de informação.  Preparar atividades nas quais os estudantes possam identificar diferentes 
gêneros textuais.  
 



GEOGRAFIA - CICLO 3 – 6º ao 7º ano 

Descritores 

(PORT) D01.  Identificar informação explícita em um texto.   
(MAT) D01.  Utilizar números inteiros, envolvendo diferentes significados das operações, na resolução de problemas. 
(PORT) D07. Identificar o gênero de um texto.    
(MAT) D18. Utilizar proporcionalidade entre duas grandezas na resolução de problema. 
(PORT) D09. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação a partir da comparação entre textos. 
 

 
HABILIDADES 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

(EF06GE07) Explicar as 
mudanças na interação humana 
com a natureza a partir do 
surgimento das cidades.  
 
 
 
 
 
(EF07GE06) Discutir em que 
medida a produção, a circulação 
e o consumo de mercadorias 
provocam impactos ambientais, 
assim como influenciam na 
distribuição de riquezas, em 
diferentes lugares. 
 

Surgimento das cidades.   
Conhecer através da leitura de 
diferentes textos, o surgimento 
das cidades.   
 
 
 
 
 
Conhecimento dos diferentes 
tipos de produção, circulação e 
consumo de mercadorias, por 
meio da leitura de textos que 
enfatizam diferentes gêneros 
textuais.   

A interação humana com a 
natureza, no que diz respeito 
ao surgimento das cidades.  
Compreender como vem 
ocorrendo, essa interação 
humana, por meio de leitura de 
texto e observação de mapas e 
imagens.   
 
Compreensão de grande parte 
dos problemas ambientais locais 
e globais.  
 

As mudanças na interação humana 
com a natureza a partir do surgimento 
das cidades. Explicar através de uma 
produção textual. (redação).   
 
 
 
 
 
Apresentação de ações que possam 
atenuar esses problemas, através de uma 
produção textual. (redação).  

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Preparar atividades práticas, nas quais os estudantes possam reconhecer diferentes formas de tratar uma informação a partir da comparação 
entre textos. O professor pode abordar o tema perguntando aos estudantes como eram as suas moradias antes e como elas são hoje? Quais 
eram os hábitos alimentares antigamente e como são hoje? Qual a relação que os homens tinham com o espaço antes do surgimento das cidades 
e qual eles possuem agora? Quais as modificações que ocorreram na vida urbana? Espera-se que os estudantes possam identificar as 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

características da vida urbana e as mudanças que ocorreram com o tempo na relação do homem com a natureza.  Preparar atividades práticas, 
nas quais os estudantes possam reconhecer diferentes formas de tratar uma informação a partir da comparação entre textos. 
O professor deverá utilizar textos, mapas e gráficos para que os estudantes conheçam, diferenciem e avaliem criticamente as mudanças do 
período mercantilista para o capitalista, considerando que o capitalismo surgiu como um modelo econômico de transição do período medieval 
para a Idade Moderna.  Preparar atividades práticas, nas quais os estudantes possam identificar informação explícita em um texto.  
 



GEOGRAFIA - CICLO 3 – 6º ao 7º ano 

Descritores 

(PORT) D01.  Identificar informação explícita em um texto.   
(MAT) D01.  Utilizar números inteiros, envolvendo diferentes significados das operações, na resolução de problemas. 
(PORT) D07. Identificar o gênero de um texto.    
(MAT) D18. Utilizar proporcionalidade entre duas grandezas na resolução de problema. 
(PORT) D09. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação a partir da comparação entre textos. 

 
HABILIDADES 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

(EF06GE08) Medir distâncias na 
superfície pelas escalas gráficas 
e numéricas dos mapas. 
 
(EF06GE09) Elaborar modelos 
tridimensionais, blocos-
diagramas e perfis topográficos 
e de vegetação, visando à 
representação de elementos e 
estruturas da superfície 
terrestre. 
 
(EF07GE07) Analisar a 
influência e o papel das redes de 
transporte e comunicação na 
configuração do território 
brasileiro. 
(EF06GE11) Analisar distintas 
interações das sociedades com 
a natureza, com base na 
distribuição dos componentes 
físico-naturais, incluindo as 

Identificação dos fenômenos 
naturais e sociais, por meio da 
leitura de escalas gráficas 
 
 
Reconhecimento dos mapas 
temáticos, as projeções 
cartográficas, através da 
análise dos fenômenos 
naturais e sociais 
presenteados 
 
 
As diferentes redes de 
transporte e comunicação na 
configuração do território 
brasileiro.  
 
Conhecimento das interações 
da sociedade com a natureza, 
através de leitura de textos.  
 
 

Diferenciação dos fenômenos 
naturais e sociais, por meio da 
leitura de escalas gráficas.    
 
 
Análise dos mapas temáticos, as 
projeções cartográficas, através 
da análise dos fenômenos 
naturais e sociais presenteados.  
 
 
 
As diferentes redes de 
transporte e comunicação na 
configuração do território 
brasileiro.  
 
Identificação das interações da 
sociedade com a natureza, 
através de leitura de textos.   
 
 
 

Explicação desses fenômenos naturais e 
sociais, por meio da leitura de escalas 
gráficas. 
 
 
Representação os mapas temáticos, as 
projeções cartográficas, através da 
análise dos fenômenos naturais e sociais 
presenteados.  
 
 
 
 
As diferentes redes de transporte e 
comunicação na configuração do 
território brasileiro.  
 
 
Apresentação de soluções para as 
diferentes interações da sociedade com a 
natureza, através da produção textual. 
(redação).  
 



transformações da 
biodiversidade local e do mundo. 
 
(EF07GE11) Caracterizar 
dinâmicas dos componentes 
físico-naturais no território 
nacional, bem como sua 
distribuição e biodiversidade 
(florestas tropicais, cerrados, 
caatingas, campos sulinos e 
matas de araucária) e aspectos 
da biodiversidade regionais e 
locais (Jalapão, Ilha do Bananal, 
Cantão, floresta do babaçu). 
 

 
 
 
 
Conhecimento da 
biodiversidade do território 
nacional, bem como as do 
Estado do Tocantins. 

 
 
. 
Compreensão da biodiversidade 
do território nacional, bem como 
as do Estado do Tocantins. 

 
 
 
 
Apresentação de soluções de 
preservação da biodiversidade do 
território nacional, bem como as do 
Estado do Tocantins, através da 
produção textual. (redação). 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Iniciar esse tema construindo maquetes (modelos tridimensionais) da escola, do bairro ou do entorno para que os estudantes compreendam a 
relação da tridimensionalidade bidimensionalidade. Utilizar preferencialmente escalas gráficas e cartas topográficas, favorecendo a compreensão 
das diferentes expressões de relevo, do curso das águas e da disposição da vegetação, refletindo com os estudantes que tudo isso está 
relacionado com a ocupação da Terra.  Preparar atividades práticas, nas quais os estudantes possam reconhecer diferentes formas de tratar uma 
informação a partir da comparação entre textos. 
Professor retome o conceito de escala, pontos cardeais, colaterais e subcolaterais (já trabalhados anteriormente). Lembrar que a escala é um 
importante elemento presente nos mapas, sendo utilizado para representar a relação de proporção entre área real e a sua representação gráfica. 
É importante desenvolver atividades como mapas de pequenas e grandes escalas, além de representações variadas que permitam aos 
estudantes exercitarem a construção e a interpretação da medida de distâncias da superfície terrestre, preferencialmente escalas gráficas.  
Preparar atividades práticas, nas quais os estudantes possam utilizar proporcionalidade entre duas grandezas na resolução de problema. 
Inserir o tema relacionado a essa habilidade a partir do conhecimento de como se deu a distribuição da população na ocupação e na relação com 
a biodiversidade no seu local de vivência e no mundo. Propor aos estudantes que reflitam sobre como a sociedade se apropriou da natureza na 
ocupação das áreas e como é a relação do ser humano com natureza no ambiente em que vive e trabalha. Preparar atividades práticas, nas 
quais os estudantes possam identificar diferentes gêneros textuais. 
Iniciar os trabalhos a partir de dados socioeconômicos das regiões brasileiras, com vistas a favorecer os estudantes na interpretação de dados 
gráficos, no multiletramento e na formação da cultura digital. Preparar atividades práticas, nas quais os estudantes possam utilizar números 
inteiros, na resolução de problemas. 



 

O professor iniciar os trabalhos fazendo os seguintes questionamentos: O que é um domínio morfoclimático? Quantos existem no Brasil? Quais 
são as principais características de cada um deles? No que eles se diferem e assemelham? Qual a sua distribuição no território brasileiro? Em 
seguida o professor pode fazer a exposição do mapa desses domínios para que os estudantes façam a comparação das alterações espaciais 
que vem ocorrendo ao longo do tempo, e identifiquem o domínio morfoclimático de sua região. Preparar atividades práticas, nas quais os 
estudantes possam identificar diferentes gêneros textuais. 
 



 

GEOGRAFIA - CICLO 4 – 8º ao 9º ano 

Descritores 

(PORT) D03. Inferir uma informação implícita em um texto.                          
(MAT) D18. Utilizar proporcionalidade entre duas grandezas na resolução de problema. 
(MAT) D27. Utilizar a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, na resolução de problemas. 
(PORT) D06. Inferir informação em um texto que articula linguagem verbal e não verbal. (8º ano). 
(PORT) D07. Identificar o gênero de um texto. 
 

 
HABILIDADES 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

(EF08GE01) Descrever as rotas 
de dispersão da população 
humana pelo planeta e os 
principais fluxos migratórios em 
diferentes períodos da história, 
discutindo os fatores históricos e 
condicionantes físico-naturais 
associados à distribuição da 
população humana pelos 
continentes.      
(EF09GE01) Analisar 
criticamente de que forma a 
hegemonia européia foi exercida 
em várias regiões do planeta, 
notadamente em situações de 
conflito, intervenções militares 
e/ou influência cultural em 
diferentes tempos e lugares. 
(EF09GE02) Analisar a atuação 
das corporações internacionais 

Conhecimento das rotas de 
dispersão da população 
humana pelo planeta, através 
da observação de informações 
implícitas em imagens de 
jornais e revistas. 

 
 

Conhecimento da forma de 
como hegemonia européia foi 
exercida em várias regiões do 
planeta, através da observação 
de informações implícitas em 
textos. 
 
 

Comparação das rotas de 
dispersão da população humana 
pelo planeta,bem como os 
principais fluxos migratórios em 
diferentes períodos da história, 
através da leitura de textos.  

 
Conhecimento dos conflitos, 
intervenções militares e/ou 
influência cultural em diferentes 
tempos e lugares, através da 
leitura de textos.  
 

Descrição das rotas de dispersão da 
população humana pelo planeta,bem 
como os principais fluxos migratórios em 
diferentes períodos da história, através de 
produção textual (redação).    
 
 
 
Análise da forma hegemônica européia, 
bem como os conflitos, intervenções 
militares e/ou influência cultural, através 
da produção textual (redação).    
 
 



 

 

 

 

 

 

e das organizações econômicas 
mundiais na vida da população 
em relação ao consumo, à 
cultura e à mobilidade. 
Etapa 1: Trabalhar habilidade de 
forma conceitual. 
Etapa 2: Trabalha habilidade de 
forma procedimental. 
Etapa 3: Trabalhar habilidade de 
forma atitudinal. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Professor inicie os trabalhos propondo atividades que permitam o estudante expressar a sua história pessoal; discutir o conceito de migração e 
em seguida expor mapas temáticos mostrando as principais rotas migratórias presentes no mundo e no Brasil. Explicar os fatores naturais e 
humanos que influenciam na repartição mundial da população. 
Elaborar atividades nas quais os estudantes possam reconhecer diferentes formas de tratar uma informação a partir da comparação entre textos, 
tendo como temática as novas ondas migratórias no século XXI.  
Apresentar o histórico de formação e consolidação do mapa da Europa após a Segunda Guerra Mundial; o panorama atual do continente europeu 
e analisar a hegemonia exercida em outras regiões do mundo. Preparar atividades nas quais os estudantes possam inferir uma informação 
implícita em um texto, tirinhas, charges, imagens sobre conflitos, intervenções militares em diferentes tempos e lugares. 
 



GEOGRAFIA - CICLO 4 – 8º ao 9º ano 

Descritores 

(PORT) D03. Inferir uma informação implícita em um texto.                          
(MAT) D18. Utilizar proporcionalidade entre duas grandezas na resolução de problema. 
(MAT) D27. Utilizar a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, na resolução de problemas. 
(PORT) D06. Inferir informação em um texto que articula linguagem verbal e não verbal. (8º ano). 
(PORT) D07. Identificar o gênero de um texto. 

 
HABILIDADES 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

(EF08GE05) Aplicar os 
conceitos de Estado, nação, 
território, governo e país para o 
entendimento de conflitos e 
tensões na contemporaneidade, 
com destaque para as situações 
geopolíticas na América e na 
África e suas múltiplas 
regionalizações a partir do pós-
guerra. 
(EF08GE06) Analisar a atuação 
das organizações mundiais nos 
processos de integração cultural 
e econômica nos contextos 
americano e africano 
reconhecendo, em seus lugares 
de vivência, marcas desses 
processos. 
(EF08GE09) Analisar os 
padrões econômicos mundiais 
de produção, distribuição e 
intercâmbio dos produtos 
agrícolas e industrializados, 

Conhecimento dos conceitos 
de Estado, nação, território, 
governo e país, através da 
leitura de textos.   
 
Conhecimento da atuação das 
organizações mundiais, por 
meio da leitura de textos.  
 
 
Conhecimento dos 
componentes físico-naturais da 
Eurásia, por meio de textos.  

 
A produção, distribuição e 
comercialização entre Brics e 
os Estados Unidos a partir das 
referências e padrões 
econômicos mundiais. 
. 

Identificação dos conflitos e 
tensões contemporâneos com 
destaque para as situações 
geopolíticas na América e na 
África.  Identidade e 
interculturalidades regionais: 
Estados Unidos da América. 
 
 
 
Identificação dos Organismos 
Internacionais e o Brasil na 
Ordem Econômica Mundial, por 
meio de leitura de textos.  
Conhecimento dos intercâmbios 
históricos e culturais entre 
Europa, Ásia e Oceania, por 
meio da leitura de textos.  
O papel do estado do Tocantins 
no cenário de exportação 
mundial de produtos agrícolas. 

Aplicação dos conceitos de Estado, 
nação, território, governo e país para a 
compreensão desses conflitos.  
 
Analisar a importância econômica e 
humanística global da ONU, da OMC, da 
OTAN, do FMI, do Banco Mundial, da OIT 
e da OCDE, na organização mundial e 
sua influência local, (redação).  
 
Análise os contrastes culturais, naturais e 
paisagísticos da Eurásia. Fazer redação. 
 
O papel do Brasil no cenário de 
exportação mundial de produtos 
agrícolas. 



 

 

 

tendo como referência os 
Estados Unidos da América e os 
países denominados de Brics 
(Brasil, Rússia,Índia, China e 
África do Sul). 
Etapa 1: Trabalhar habilidade de 
forma conceitual. 
Etapa 2: Trabalha habilidade de 
forma procedimental. 
Etapa 3: Trabalhar habilidade de 
forma atitudinal. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Essa temática poderá ser iniciada discutindo o conceito de território, como sendo uma dimensão importante para Geografia e podendo ser definida 
como uma área delimitada sob uma posse seja de um animal, uma pessoa ou de um grupo, de uma organização ou de uma instituição. 
Preparar atividades nas quais os estudantes possam reconhecer diferentes formas de tratar uma informação a partir da comparação entre textos. 
Para fazer essa análise é necessário fazer a apresentação das diversas paisagens naturais que estabelecem ao longo dos continentes Europeu 
e Asiático para que os estudantes conheçam os significados dos acidentes geográficos, além de caracterizar o relevo, a hidrografia, o clima e a 
vegetação presentes nesses continentes. Preparar atividades nas quais os estudantes possam inferir uma informação implícita em um texto. 
Realizar mapa mental sobre conceitos de Estado, nação, território, governo e país; Apresentar mapas e/ou imagens de satélites que permitam 
comparar grandezas territoriais, semelhanças e diferenças. 
Para desenvolver esta habilidade seria interessante contextualizar com a realidade do estudante, pois temos elementos suficientes que facilitarão 
a compreensão dos conceitos apresentados pelo livro didático e textos. Neste caso, temos o bioma cerrado que traz uma gama de possibilidades 
de trabalho/estudo a partir dele. O estudante poderá utilizar fotos antigos e fazer comparações com o momento atual dos espaços de sua vivência, 
além de abordar as permanências. 
Utilizar dados e tabelas sobre a produção agrícola, bovina e artesanal (soja, capim dourado, milho, “boi verde” e imagens e/ou amostras dos 
materiais. 
 



GEOGRAFIA - CICLO 4 – 8º ao 9º ano 

Descritores 

(PORT) D03. Inferir uma informação implícita em um texto.                          
(MAT) D18. Utilizar proporcionalidade entre duas grandezas na resolução de problema. 
(MAT) D27. Utilizar a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, na resolução de problemas. 
(PORT) D06. Inferir informação em um texto que articula linguagem verbal e não verbal. (8º ano). 
(PORT) D07. Identificar o gênero de um texto. 

 
HABILIDADES 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

(EF08GE14) Analisar os 
processos de desconcentração, 
descentralização e 
recentralização das atividades 
econômicas a partir do capital 
estadunidense e chinês em 
diferentes regiões no mundo, 
com destaque para o Brasil. 
(EF08GE15) Analisar a 
importância dos principais 
recursos hídricos da América 
Latina (Aqüífero Guarani, Bacias 
do rio da Prata, do Amazonas e 
do Orenoco, sistemas de nuvens 
na Amazônia e nos Andes, entre 
outros) e discutir os desafios 
relacionados à gestão e 
comercialização da água. 
(EF09GE08) Analisar 
transformações territoriais, 
considerando o movimento de 
fronteiras, tensões, conflitos e 
múltiplas regionalidades na 

Conhecimento dos processos 
de desconcentração, 
descentralização e 
recentralização das atividades 
econômicas, através do estudo 
de textos de diferentes 
gêneros.   
 
Conhecimento da importância 
dos principais recursos hídricos 
da América Latina, por meio da 
leitura de diferentes textos.   
 
 
 
 
Conhecimento das 
transformações territoriais das 
fronteiras, por meio da leitura 
de textos que enfatizam 
diferentes gêneros textuais.   
 

Conhecimento dos processos 
atuais de produção das 
atividades econômicas, em 
especial do Sudeste Asiático e 
na América Latina  
 
 
 
Conhecimento dos recursos 
hídricos da América Latina e 
seus usos múltiplos, os desafios 
atuais na gestão dos recursos 
hídricos na América Latina, bem 
como o Brasil no cenário 
econômico mundial, por meio de 
leitura de texto. 

Análise dos processos atuais de 
produção das atividades econômicas, em 
especial do Sudeste Asiático e na 
América Latina, através da leitura de 
textos e produção textual. (redação).   
 
 
 
Análise dos recursos hídricos da América 
Latina e seus usos múltiplos, os desafios 
atuais na gestão dos recursos hídricos na 
América Latina, bem como o Brasil no 
cenário econômico mundial. Fazer uma 
produção textual. (redação). 
 
 
   
Análise da natureza das tensões/ 
conflitos e as formações territoriais no 
mapa da Europa, da Ásia e da Oceania, 
bem como suas características sociais, 
políticas e econômicas dos países 



 

Europa, na Ásia e na Oceania. 
Trabalhar em conjunto com as 
habilidades (EF08GE20) 
Analisar características de 
países e grupos de países da 
América e da África no que se 
referem aos aspectos 
populacionais, urbanos, políticos 
e econômicos, e discutir as 
desigualdades sociais e 
econômicas e as pressões sobre 
a natureza e suas riquezas (sua 
apropriação e valoração na 
produção e circulação), o que 
resulta na espoliação desses 
povos. 
Etapa 1: Trabalhar habilidade de 
forma conceitual. 
Etapa 2: Trabalha habilidade de 
forma procedimental. 
Etapa 3: Trabalhar habilidade de 
forma atitudinal. 

europeus, asiáticos e da Oceania. Fazer 
uma produção textual. (redação). 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

O professor poderá utilizar textos, mapas, gráficos, tabelas, charges para levar os estudantes a compreenderem os processos atuais de produção, 
entendendo que em escala global a tendência da descontração industrial é resultante da industrialização de vastas regiões do mundo, em especial 
no Sudeste Asiático e na América Latina, as quais ocupam fatias significativas da produção industrial mundial em muitos setores.  Preparar 
atividades nas quais os estudantes possam inferir uma informação implícita em um texto. 
Apresentar para os estudantes mapas contendo as principais bacias do sistema de recursos hídricos da América Latina, ressaltando a importância 
da Bacia da Prata, do Aqüífero Guarani, da bacia Amazônica e também das sub-bacias e microbacias. Preparar atividades nas quais os estudantes 
possam inferir uma informação implícita em um texto. 



GEOGRAFIA - CICLO 4 – 8º ao 9º ano 

Descritores 

(PORT) D03. Inferir uma informação implícita em um texto.                          
(MAT) D18. Utilizar proporcionalidade entre duas grandezas na resolução de problema. 
(MAT) D27. Utilizar a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, na resolução de problemas. 
(PORT) D06. Inferir informação em um texto que articula linguagem verbal e não verbal. (8º ano). 
(PORT) D07. Identificar o gênero de um texto. 

 
HABILIDADES 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

(EF08GE18) Elaborar mapas ou 
outras formas de representação 
cartográfica para analisar as 
redes e as dinâmicas urbanas e 
rurais, ordenamento territorial, 
contextos culturais, modo de 
vida e usos e ocupação de solos 
da África e América. 
(EF08GE19) Interpretar 
cartogramas, mapas 
esquemáticos (croquis) e 
anamorfoses geográficas com 
informações geográficas acerca 
da África e América. 
Etapa 1: Trabalhar habilidade de 
forma conceitual. 
 
Etapa 2: Trabalha habilidade de 
forma procedimental. 
Etapa 3: Trabalhar habilidade de 
forma atitudinal 

Conhecimento das diferentes 
formas de representação 
cartográfica, tais como: 
anamorfose, croquis e mapas 
temáticos, por meio da leitura 
de imagens. (mapas)  
 
 
Conhecimento cartográfico das 
dinâmicas das redes urbanas e 
rurais na África e na América, 
por meio da análise 
matemática de mapas. 
 
 

Análise das dinâmicas das redes 
urbanas e rurais na África e na 
América, através da representar 
cartograficamente as redes e 
ordenamento territorial de uso e 
ocupação do solo na África e na 
América. Decorre dessas ações. 
 
Identificação cartográfica das 
dinâmicas das redes urbanas e 
rurais na África e na América, por 
meio da análise matemática de 
mapas. 
 
 

Elaboração de mapas ou outras formas 
de representação cartográfica das redes 
urbanas e rurais na África e na América.  
 
Representação cartográfica das 
dinâmicas das redes urbanas e rurais na 
África e na América, por meio da análise 
matemática de mapas. 
 
. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientar os estudantes a produzirem mapas, gráficos e tabelas ou outras representações cartográficas para representarem as dinâmicas do 
campo e da cidade, analisando as redes e o ordenamento territorial de uso e ocupação do solo na África e na América. Preparar atividades nas 
quais os estudantes possam utilizar a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, na resolução de problemas. 
 



 

 

GEOGRAFIA - CICLO 4 – 8º ao 9º ano 

Descritores 

(PORT) D03.   Inferir uma informação implícita em um texto.                          
(MAT) D18.   Utilizar proporcionalidade entre duas grandezas na resolução de problema. 
(MAT) D27. Utilizar a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, na resolução de problemas. 
(PORT) D06.   Inferir informação em um texto que articula linguagem verbal e não verbal. (8º ano). 
(PORT) D07. Identificar o gênero de um texto. 

 
HABILIDADES 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

(EF09GE16) Identificar e 
comparar diferentes domínios 
morfoclimáticos da Europa, da 
Ásia e da Oceania. 
Etapa 1: Trabalhar habilidade de 
forma conceitual. 
Etapa 2: Trabalha habilidade de 
forma procedimental. 
Etapa 3: Trabalhar habilidade de 
forma atitudinal. 
 
 
 
 
 

Conhecimento dos domínios 
morfoclimáticos da Europa, da 
Ásia e da Oceania, bem como 
as transformações ocorridas 
nestas paisagens, por meio da 
leitura de diferentes textos.  

Identificação das diferenças e 
semelhanças entre os diversos 
domínios morfoclimáticos e os 
aspectos físico-naturais dos 
biomas existentes na Europa 
(florestas temperadas), na Ásia 
(florestas tropicais) e na Oceania 
(os desertos), entre outros. 
 
 
.  
 

Comparação das diferenças e 
semelhanças entre os diversos domínios 
morfoclimáticos e os aspectos físico-
naturais dos biomas existentes na Europa 
(florestas temperadas), na Ásia (florestas 
tropicais) e na Oceania (os desertos), 
entre outros. 
 
 
 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Professor iniciar os trabalhos apresentando o mapa, climogramas dos biomas das regiões da Europa, Ásia e Oceania, relacionando os vários 
elementos que os compõem: vegetação, clima, hidrografia e vegetação, pois a visualização da espacialização das áreas de ocorrência desses 
diversos domínios favorece o desenvolvimento do pensamento espacial. Preparar atividades nas quais os estudantes possam inferir uma 
informação implícita em um texto. 



História - CICLO 3 - 6º e 7º ano 

Descritores 

(PORT)  D01  Identificar informação explícita em um texto. 
(PORT)  D03  Inferir uma informação implícita em um texto. 
(PORT)  D08  Identificar o objetivo comunicativo de um texto. 
(MAT )    D53  Identificar as variáveis e suas frequências  e os elementos constitutivos ( título, eixos, legendas, fontes e datas) em diferentes tipos 
de gráfico.  

 
HABILIDADES 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

(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. 
 
(EF05HI01) Identificar os 
processos de formação das 
culturas e dos povos, 
relacionando-os com o espaço 
geográfico ocupado. 
 
 
(EF06HI01) Identificar diferentes 
formas de compreensão da 
noção de tempo e de 
periodização dos processos 
históricos (continuidades e 
rupturas). 

A questão do tempo, sincronias 
e diacronias: reflexões sobre o 
sentido das cronologias. 
Introdução ao Estudo de 
História: Fontes e conceitos; 
O tempo de nossa História: 
maneiras de vivenciar e marcar 
o tempo, tendo referência 
distintos povos no mundo, 
observando os calendários e 
sua relação com a natureza e o 
trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O que forma um povo: do 
nomadismo aos primeiros povos 
sedentarizados: 
O homem na América; 
Tudo começou muito antes 
(referência histórica); 
Povos e culturas antigas da 
América; 
Os antigos habitantes do país, 
antes do Brasil existir. Nossas 
raízes indígenas e africanas 
(regional). 

 

A ação das pessoas, grupos sociais e 
comunidades no tempo e no espaço: 
nomadismo, agricultura, escrita, 
navegações, indústria, entre outras. 
O passado e o presente: a noção de 
permanência e as lentas transformações 
sociais e culturais. 
 

Sugestões pedagógicas 

Etapas 1: 



 

Utilizar textos com gráficos para que sejam trabalhados tanto o descritor de Matemática quanto os de Português. Interpretando os dados dos 
gráficos de acordo com o contexto apresentado. 
 
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. 
 
Apresentar e problematizar com os estudantes o que é história, o papel do historiador, o trabalho do historiador e a periodização da história e os 
diversos tipos de fontes históricas. Sugere atividade de leitura e intepretação de texto com objetivo de identificar as informações explícitas e 
implícitas.  
 
Apresentar o texto “Calendário indígena” - Tawala Trumai e realizar atividade de leitura e intepretação, destacando os elementos que são 
utilizados para demarcar o tempo.  
 
Trabalhar com calendários de diferentes sociedades (Cristã, ortodoxa, muçulmana, judaica, chinesa, etc.). Elaborar uma linha do tempo com a 
periodização tradicional (Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea), destacando os séculos. 
 
Etapas 2 e 3: 
 
Discutir com os estudantes a transição do nomadismo para o sedentarismo, e a importância da agricultura e criação de animais doméstico nesse 
processo, com objetivo de identificar permanências e mudanças no transcorrer do tempo.  
 
Apresentar aos estudantes os principais impactos que as grandes navegações trouxeram para a humanidade. 
 
Realizar produção textual sobre a sensação de tempo em relação à pandemia da Covid-19. 
 
Realizar pesquisas sobre as distintas formas que homem utilizou para medir o tempo ao longo da história até os dias atuais.  
 
Propor que cada estudante faça uma linha do tempo da sua vida, onde ordene fatos relevantes. 
 
Discutir com os estudantes: como organizaram a rotina de estudo, lazer, refeição e sono, durante a paralisação das atividades escolares 
presenciais em decorrência da pandemia? 



HISTÓRIA - CICLO 3 - 6º e 7º ano 

Descritores 

 
(PORT) D01 Identificar informação explícita em um texto. 
(PORT) D02 Inferir o sentido de uma palavra ou expressão em um texto. 
(MAT ) D53 Identificar as variáveis e suas frequências  e os elementos constitutivos ( título, eixos, legendas, fontes e datas) em diferentes tipos 
de gráfico.  
 

 
HABILIDADES 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

 
(EF04HI04) Identificar as 
relações entre os indivíduos e a 
natureza e discutir o significado 
do nomadismo e da fixação das 
primeiras comunidades 
humanas. 
 
(EF05HI02) Identificar os 
mecanismos de organização do 
poder político com vistas à 
compreensão da ideia de Estado 
e/ou de outras 
formas de ordenação social. 
 
(EF06HI02aTO) Conhecer 
diversas maneiras de registros 
da História tocantinense para 
valorizar os nossos 
antepassados. 
 

 
As formas de organização 
social e política: a noção 
de Estado; Estado Antigo 
(Egito, Babilônia, Pérsia, 
monarquia de Roma etc.). 
 

 
As formas de organização social 
e política: a noção de Estado; 
Estado Antigo (Egito, Babilônia, 
Pérsia, monarquia de Roma 
etc.). 
 

 
Os sítios arqueológicos, paleontológico e 
espeleológicos do Tocantins; 
Conservação do patrimônio imaterial e 
material do estado do Tocantins. 
 

Sugestões pedagógicas 



 

 

 

 

 
Utilizar textos com gráficos para que sejam trabalhados tanto o descritor de Matemática quanto os de Português. Interpretando os dados dos 
gráficos de acordo com o contexto apresentado. 
 
Etapas 1 e 2: 
 
Contextualizar como contraponto ao Estado Antigo, o Estado moderno (democracia representativa), mostrando que o poder político também tem 
uma história e que sofreu transformações ao longo do tempo.  
 
Utilizar diversos textos históricos para desenvolver habilidades ligadas aos descritores de língua portuguesa. 
 
Apresentar a história do Código Hamurabi e seu objetivo e comparar com o código penal brasileiro, para apontar semelhanças e diferenças, 
destacando a laicidade do Estado Brasileiro.  
 
Realizar pesquisas sobre a importância do hieróglifo para se conhecer o Egito Antigo; e as pirâmides. 
 
Fazer desenho de um hieróglifo. 
 
Etapa 3: 
 
Pesquisar em livros didáticos antigos de História, coletar registros de história na região ou comunidade em que se vive, literatura de cordel, 
cantigas, histórias populares, anedotário, monumento histórico etc. 
 
Projetar imagens sobre os sítios arqueológicos presentes no estado do Tocantins: Sítio arqueológico Catitu (Lajeado – TO), 
 
Apresentar o que é patrimônio cultural e imaterial, do bairro, cidade e estado. 



HISTÓRIA - CICLO 3 - 6º e 7º ano 

Descritores 

(PORT) D07 Identificar o gênero de um texto. 
(PORT) D08 Identificar o objetivo comunicativo de um texto. 
( MAT )  D55 Utilizar informações apresentadas em gráficos se setores na resolução de problemas.  

 
HABILIDADES 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

 
(EF04HI07) Identificar e 
descrever a importância dos 
caminhos terrestres, fluviais e 
marítimos para a dinâmica da 
vida comercial. 
 
 
(EF06HI07) Identificar aspectos 
e formas de registro das 
sociedades antigas na África, no 
Oriente Médio e nas Américas, 
distinguindo alguns significados 
presentes na cultura material e 
na tradição oral dessas 
sociedades. 
 
(EF06HI10) Explicar a formação 
da Grécia Antiga, com ênfase na 
formação da polis e nas 
transformações políticas, sociais 
e culturais. 
 
(EF05HI06) Comparar o uso de 
diferentes linguagens e 

 
As rotas terrestres, fluviais e 
marítimas e seus impactos 
para a formação de cidades e 
as transformações do meio 
natural: 
Navegação no rio Tocantins / 
cidades ribeirinhas; 
Construção da BR Belém / 
Brasília (153) contribuição para 
a criação e desenvolvimento do 
estado do Tocantins. 
 

 
Atenas, século VI a.C.; 
Revolução Francesa, 
1788; 
Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, 1948. 
 

 
Povos da Antiguidade na África 
(egípcios), no Oriente Médio 
(mesopotâmicos) e nas Américas (pré-
colombianos); África Antiga: Egito Antigo 
e os Antigos reinos africanos. 
 



tecnologias no processo de 
comunicação e avaliar os 
significados sociais, políticos e 
culturais atribuídos a elas. 
 
(EF06HI09) Discutir o conceito 
de Antiguidade Clássica, seu 
alcance e limite na tradição 
ocidental, assim como os 
impactos sobre outras 
sociedades e culturas. 
 

Sugestões pedagógicas 

Etapa 1: 
Apresentar um panorama histórico das vias de acesso da cidade no passado: que caminhos utilizavam as pessoas em outros tempos?  Sugere-
se ao professor trabalhar com o descritor de matemática, envolvendo problemas matemáticos relacionados aos rios do Tocantins, cidades 
ribeirinhas e a Construção da Br Belém Brasília (153). 
 
Utilizar mapa para ilustrar as rotas terrestres, fluviais e marítimas; destacar a BR-153 e como impactou no surgimento de cidades. 
 
Apresentar a reportagem “BR-153: rodovia transformou a vida de moradores do norte do Tocantins” (G1), para que o estudante identifique o 

gênero textual e o objetivo comunicativo do texto. 
 
Etapa 2: 
Considerar o trabalho com linha de tempo para que o estudante compreenda a historicidade do processo de conquista da cidadania. 
 
Caracterizar o surgimento das pólis na Grécia Antiga, com destaques para as cidades-estados de Atenas e Esparta e sua diversidade cultural e 
política. 
 
Realizar atividades de leitura e interpretação de texto sobre a diversidade da sociedade em Atenas e Esparta.  
 
Etapa 3: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizar a invenção da escrita como marco divisor da pré-história para a história antiga, as pinturas rupestres e os registros antigos. Destacar os 
conhecimentos desses povos como: criação de calendários, conhecimento na astronomia, arquitetura, engenharia, matemática etc. 
 
Realizar um quadro comparativo entre a sociedade do Egito Antigo e os antigos reinos africanas. 
 
Apresentar a história dos antigos reinos africanos (Cartago, Núbia, Império do Gana e Mali). 
 
Propor atividades de leitura e interpretação do texto com objetivo de identificar o gênero e o objetivo comunicativo. 
 
 



HISTÓRIA - CICLO 3 - 6º e 7º ano 

Descritores 

(PORT) D05 Distinguir um fato de uma opinião em um texto. 
(PORT) D02 Inferir o sentido de uma palavra ou expressão em um texto. 
( MAT ) D06 Utilizar porcentagem, com base na ideia de proporcionalidade, na resolução de problemas. 
( MAT ) D07 Identificar uma sequência crescente ou decrescente, dentre uma coleção de sequências de números inteiros.  

 
HABILIDADES 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

 
(EF06HI19) Descrever e analisar 
os diferentes papéis sociais das 
mulheres no mundo antigo e nas 
sociedades medievais. 
 
(EF05HI04) Associar a noção de 
cidadania com os princípios de 
respeito à diversidade, à 
pluralidade e aos direitos 
humanos. 
 
 
(EF06HI19bTO) Compreender o 
papel da mulher tocantinense e 
sua luta por espaço, heranças 
históricas do sistema social 
patriarcal em seu dia a dia. 
 
(EF07HI04) Identificar as 
principais características dos 
Humanismos e dos 
Renascimentos e analisar seus 
significados. 

 
O papel da mulher na Grécia, 
em Roma, e no período 
medieval. 
O papel da mulher na 
sociedade tocantinense. 
 

 
O papel da mulher na Grécia, em 
Roma, e no período medieval. 
O papel da mulher na sociedade 
tocantinense. 

 
 

 
Humanismos: uma nova visão de ser 
humano e de mundo Renascimentos 
artísticos e culturais. 



 (EF07HI09bTO) Resgatar a 
contribuição dos povos negros e 
indígenas na formação 
sociocultural e econômica na 
História do Brasil. 
 

Sugestões pedagógicas 

 
 Etapas 1 e 2: 
Levar os estudantes a refletirem sobre o papel das mulheres nos diferentes cenários. 
 
Conhecer histórias de mulheres que se destacaram na sociedade tocantinense (ex.: dona Raimunda quebradeira de coco). 
 
Pesquisar filmes que falam de mulheres na Antiguidade e nos dias atuais. 
 
Pesquisar textos Históricos que destacam a importância do voto feminino no Brasil: sua origem, trajetória política, movimento feminista e o 
percentual de mulheres que participam hoje na Política Brasileira em relação aos homens, situação essa que envolve possivelmente   problemas 
matemáticos.  
 
Utilizar a música “Mulheres de Atenas” de Chico Buarque de Holanda, com objetivo de caracterizar as condições da mulher na Grécia Antiga e 
comparar com a situação atual das mulheres.  
 
Utilizar a música “Maria Maria” de Milton Nascimento.  
Realizar atividades de leitura e intepretação das letras da música, a fim de inferir o sentido de uma palavra ou expressão em um texto. 

 
Apresentar e discutir dados socioeconômicos sobre os desafios da mulher frente ao mercado de trabalho - utilizar a reportagem “Mulheres na 
Liderança: as barreiras que ainda prejudicam a ascensão feminina no mercado de trabalho” (G1).  Dentro dos dados socioeconómicos, identificar 
para o estudante, o descritor de matemática sugerido. 
 
Realizar atividade de leitura e interpretação de texto com objetivo de distinguir um fato de uma opinião.  
 
Etapa 3: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisar em enciclopédias e dicionários, conceitos sobre Humanismo e cultura renascentistas.  
 
Identificar as principais características do Humanismo renascentista e o impacto desse movimento intelectual e filosófico nas áreas da arte e 
educação.  
 
Fazer pesquisa sobre vida e obra dos principais artistas renascentistas em diferentes países europeus. 
 
Projetar imagens de pinturas de importantes pintores renascentistas: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Sandro Botticelli, Rafael Sanzio, Giotto 
etc. para identificar suas características: natureza, homem, contraste entre claro e escuro, sombra, perspectiva e proporcionalidade, 
representação de emoções e concepção de beleza (arte greco-romana). 
 



História - CICLO 4 - 8º e 9º ano 

Descritores 

(PORT) D03 Inferir uma informação implícita em um texto. 
(PORT) D04 Inferir o tema ou o assunto de um texto. 
(MAT)   D13 Utilizar porcentagem na resolução de problemas. 

 
HABILIDADES 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

 
(EF07HI01) Explicar o 
significado de “modernidade” e 
suas lógicas de inclusão e 
exclusão, com base em uma 
concepção europeia. 
 
(EF07H09aTO) Identificar o 
processo de conquista e 
ocupação da terra na América. 
 
(EF07HI16) Analisar os 
mecanismos e as dinâmicas 
de comércio de escravizados em 
suas diferentes fases, 
identificando os agentes 
responsáveis pelo tráfico e as 
regiões e zonas africanas de 
procedência dos escravizados. 

 
A construção da ideia de 
modernidade e seus impactos 
na concepção de História. 
A ideia de “Novo Mundo” ante o 
Mundo Antigo: permanências e 
rupturas de saberes e práticas 
na emergência do mundo 
moderno. 

 
A conquista da América e as 
formas de organização política 
dos indígenas e europeus: 
conflitos, dominação e 
conciliação. 

 
As lógicas internas das sociedades 
africanas. As formas de organização das 
sociedades ameríndias. A escravidão 
moderna e o tráfico de escravizados. 

Sugestões pedagógicas 

Etapa 1: 
 
Possibilitar a discussão do significado das palavras “moderno” e Modernidade”. Quem determina o que é moderno? 
 
A quem ou a qual grupo interessa isso? É preciso destruir o antigo para dar lugar ao moderno? 



 

Projetar imagens e mapas para identificar as rotas marítimas realizadas. 
 
Explicar as causas da expansão marítima europeia e suas consequências nos aspectos políticos, econômico e tecnológico e os 
desdobramentos na América. 
 
Propor pesquisas aos estudantes sobre os principais navegadores portugueses: Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, Fernão Gomes e 
Bartolomeu Dias. 
 
Utilizar tirinhas, mapas, charges e atividades de leitura e interpretação com objetivo de inferir uma informação implícita.  
 
Etapa 2: 
Apresentar variados aspectos da colonização da América: a administração colonial, a exploração econômica, o papel da igreja, as formas de 
tributação, o comércio do atlântico, exploração da mão de obra indígena e africana. 
 
Utilizar mapas ou imagens projetas sobre o Tratado de Tordesilhas e seus efeitos na organização do território. 
 
Destacar a relação entre europeus e os povos indígenas, permeada de conflitos e interesses. 
 
 Apresentar trechos de cartas escritas por europeus que descrevem a natureza e os costumes indígenas. Ex.: Carta de Pero Vaz de Caminha. 
 
Etapa 3: 
Discutir as relações amistosas e conflituosas que os europeus estabeleceram reinos africanos, e destacar que o escravismo teve variações no 
decorrer da história: entre os séculos XVI e XIX africanos de cor negra foram escravizados a partir de uma relação entre comerciantes europeus 
e líderes de comunidades locais da África.  
 
Utilizar o vídeo “20 fotos reais sobre a escravidão no Brasil”, disponível na plataforma do Youtube, e discutir com os estudantes as condições de 
vida e trabalho impostas aos negros escravizados e os impactos nos dias atuais.  

 
Para as três etapas, o(a) professor(a) pode desenvolver atividades textuais - leitura, interpretação e escrita -, com objetivo de conduzir o estudante 
a identificar o tema e estabelecer relações entre as informações explícitas e implícitas, a fim de que ele faça inferências textuais e elabore uma 
síntese do texto. O(a) professor(a) pode utilizar também os mapas para trabalhar o descritor de Matemática, de acordo com o contexto 
apresentado. 



História - CICLO 4 - 8º e 9º ano  

Descritores 

(PORT) D05 Distinguir um fato de uma opinião em um texto. 
(PORT) D03 Inferir uma informação implícita em um texto. 
(PORT) D04 Inferir o tema ou o assunto de um texto. 
(MAT)    D13 Utilizar porcentagem na resolução de problemas. 

 
HABILIDADES 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

 
(EF08HI02) Identificar as 
particularidades político-sociais 
da Inglaterra do século XVII e 
analisar os desdobramentos 
posteriores à Revolução 
Gloriosa. 
 
(EF08HI03) Analisar os 
impactos da Revolução 
Industrial na produção e 
circulação de povos, produtos e 
culturas. 
 
(EF08HI04) Identificar e 
relacionar os processos da 
Revolução Francesa e seus 
desdobramentos na Europa e no 
mundo. 
 
 

 
As revoluções inglesas e os 
princípios do liberalismo. 

 
Revolução Industrial e seus 
impactos na produção e 
circulação de povos, produtos e 
culturas. 

 
Revolução Francesa e seus 
desdobramentos e Rebeliões na América 
portuguesa: as conjurações mineiras e 
baiana 

Sugestões pedagógicas 

Etapa 1: 



 

 Apresentar e debater com os estudantes os princípios e fundamentos históricos e filosóficos do liberalismo e sua relação com as revoluções 
inglesas e relacionando-os com o mundo contemporâneo. 
 
Propor pesquisa aos estudantes sobre os tipos de liberalismo (clássico, político e econômico) e os seus principais pensadores. 
 
Realizar atividade de leitura e interpretação do texto sobre a revolução inglesa e o liberalismo, com objetivo de o estudante distinguir um fato de 
uma opinião, reconhecer o tema e inferir uma informação implícita. 
 
Etapa 2:  
Discutir com estudantes a Revolução Industrial enquanto processo histórico. 
 
Explicar aos estudantes as causas da Revolução Industrial na Inglaterra e seus efeitos na organização social das cidades, meio ambiente e 
tecnológico. 
 
Discutir com os estudantes os fundamentos da categoria classe social e relacionar com a situação dos operários das fábricas na Inglaterra nos 
séculos XVIII e XIX e dias atuais. 
 
Apresentar aos estudantes as características das fases da revolução industrial, destacando os países, fonte de energia e os avanços tecnológicos.  
 
Etapa 3: 
Identificar as principais causas e características da Revolução Francesa e como os seus ideais: liberdade, igualdade, fraternidade influenciaram 
os movimentos no Brasil contra a Coroa portuguesa – Conjuração Mineira e Baiana.  
 
Propor pesquisa aos estudantes sobre a ascensão e queda de Napoleão Bonaparte e a relação com a vinda da Família real para o Brasil. 
Discutir com os estudantes os efeitos da Revolução Francesa nos dias atuais, em especial sobre as ideias Liberdade, Igualdade e Fraternidade. 
 
Apresentar as principais ideias das Conjurações mineira e baiana, destacando seus líderes, setores da sociedade envolvidos e o seu desfecho, 
destacando os aspectos em comum e diferente. 
Para as três etapas, o(a) professor(a) pode utilizar diversos gêneros textuais, para desenvolver atividades que envolvam leitura e interpretação 
com objetivo do estudante reconhecer o relato de um acontecimento real e uma opinião do autor, do narrador ou de um personagem e inferir 
como os recursos não verbais (charges/tiras/imagens) interagem com as palavras e/ou texto.  O(a) professor(a) pode utilizar a ascensão e queda 
de Napoleão Bonaparte para trabalhar o descritor de Matemática. 



História - CICLO 4 - 8º e 9º ano  

Descritores 

(PORT) D09 Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação a partir da comparação entre textos. 
(MAT)   D13 Utilizar porcentagem na resolução de problemas. 

 
HABILIDADES 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

 
(EF08HI01) Identificar os 
principais aspectos conceituais 
do iluminismo e do liberalismo; 
discutir a relação entre eles e a 
organização do mundo 
contemporâneo. 
 
(EF08HI07) Identificar e 
contextualizar as 
especificidades dos diversos 
processos de independência nas 
Américas, seus aspectos 
populacionais e suas 
conformações territoriais. 
 
(EF08HI11) Identificar e explicar 
os protagonismos e a atuação de 
diferentes grupos sociais e 
étnicos nas lutas de 
independência no Brasil, na 
América espanhola e no Haiti. 
 
 

 
A questão do iluminismo e seus 
efeitos: liberdade, igualdade, 
fraternidade. 

 
O processo de Independência 
dos Estados Unidos da América 
e da América Espanhola: 
similaridades e diferenças 
 

 
A revolução dos escravizados em São 
Domingo e seus múltiplos significados e 
desdobramentos: o caso do Haiti. 
 

Sugestões pedagógicas 

Etapa1: 



 

 

Organizar momentos de debates e reflexão com os estudantes sobre temas que fazem alusão ao pensamento iluminista, como razão, ciência e 
liberdade política e econômica influenciaram a sociedade ocidental e sua relação com os dias atuais. 
 
Apresentar as principais características do iluminismo: defesa da razão, contra o absolutismo, liberdade econômica, pensadores do Iluminismo e 
suas ideias: Montesquieu, Diderot, Rousseau, John Locke e Adam Smith. 
 
Etapa 2: 
Relacionar as ideias Iluministas com o processo de independência da América espanhola. 
 
Utilizar mapa-múndi para identificar os países da América Latina e América do Norte. 
 
Propor pesquisa aos estudantes sobre os diversos processos de independências nas Américas, destacando os seus líderes, Antonio José de 
Sucre, Símon Bolivar e José de San Martín e seus ideais e como impactaram na reorganização do território pós-independência. 
 
Projetar imagens do acervo do Memorial da América Latina, com ênfase na obra A mão, de Oscar Niemeyer. 
Realizar atividade de leitura e interpretação de texto sobre o processo de independência da América espanhola e nos Estados Unidos. 
 
Etapa 3: 
 Destacar a composição social das colônias nas Américas portuguesa e espanhola, enfatizando a presença majoritária dos segmentos populares 
(africanos escravizados, indígenas, mestiços e trabalhadores pobres) e problematizando por que essa camada social era maioria?  
 
Utilizar mapa-múndi para localizar o Haiti. Apresentar e discutir com os estudantes a revolução do Haiti e seus principais feitos: o primeiro país 
da América a abolir a escravidão e o segundo a proclamar independência. Apresentar a música “Haiti” de Caetano Velo e Gilberto Gil, com objetivo 
de comparar a realidade brasileira com a Haitiana.  
 
Para as três etapas, o (a) professor(a) pode utilizar diversos gêneros textuais, para desenvolver atividades que envolvam leitura e interpretação, 
com objetivo de o estudante realizar a leitura de dois ou mais textos, de mesmo gênero ou de gêneros diferentes, tendo em comum o mesmo 
tema, de modo a identificar as características comuns e/ou as diferenças entre eles e relacionar uma determinada palavra ao seu referente. O(a) 
professor(a) pode utilizar também os mapas para trabalhar o descritor de Matemática, de acordo com o contexto apresentado. 



História - CICLO 4 - 8º e 9º ano  

Descritores 

(PORT) D17 Inferir o efeito de humor ou de ironia em um texto. 
(MAT)   D13 Utilizar porcentagem na resolução de problemas. 

 
HABILIDADES 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

(EF08HI12) Caracterizar a 
organização política e social no 
Brasil desde a chegada da Corte 
portuguesa, em 1808, até 1822 e 
seus desdobramentos para a 
história política brasileira. 
 
(EF08HI17) Relacionar as 
transformações territoriais, 
em razão de questões de 
fronteiras, com as tensões e 
conflitos durante o Império. 
 
(EF08HI19) Formular 
questionamentos sobre o legado 
da escravidão nas Américas, 
com base na seleção e consulta 
de fontes de diferentes 
naturezas. 
 
(EF08HI20) Identificar e 
relacionar aspectos das 
estruturas sociais da atualidade 
com os legados da escravidão 
no Brasil e discutir a importância 
de ações afirmativas. 

O processo de independência 
do Brasil e seu impacto nos 
aspectos sociais, político e 
econômico. 
 

A Lei de Terras e seus 
desdobramentos na política do 
Segundo Reinado, Territórios e 
fronteiras: a Guerra do Paraguai. 
Relatos de história oral e posse 
da terra por ex-escravos e a 
Guerra do Paraguai. 
 
 
 

O escravismo no Brasil do século XIX: 
plantations e revoltas de escravizados, 
abolicionismo e políticas migratórias no 
Brasil Imperial. 
Trabalho escravo na atualidade; 
O trabalho escravo em diversas regiões 
do Tocantins; 
Tráfico de Pessoas – Mercado de gente 
na atualidade. 
 
 



 

Sugestões pedagógicas 

Etapa 1: 
Discutir com os alunos e propor pesquisas sobre o processo de independência do Brasil, em três aspectos: 
 

a) A presença da corte portuguesa no Brasil e seus efeitos; 
b) A participação popular no processo de independência; 

c) A adoção da monarquia no Brasil e a adoção da republica nos demais países. 
 

Etapa 2: 
Discutir os efeitos da Lei de Terras na concentração fundiária e a exclusão do negro em acessá-las e seus desdobramentos nos dias atuais no 
Brasil e no estado do Tocantins.  
 
Propor pesquisa sobre a comunidade Barra da Aroeira. 
 
Apresentar aos estudantes as principais causas, estopim e desfecho da Guerra do Paraguai e suas consequências para os países envolvidos. 
 
Discutir com os estudantes a participação do negro na Guerra do Paraguai. 
Utilizar diversas charges que representam a Guerra do Paraguai, com objetivo de inferir informações a partir das imagens. 
  
Etapa 3: 
Evidenciar as condições sociais nos negros escravizados no Brasil do século XIX, evidenciar suas diversidades e que formaram a mão de obra 
predominante nas lavouras e cidades; apresentar dados populacionais por características étnico-raciais da população brasileira, do estado do 
Tocantins e município.  
Fazer leitura do poema Negro forro, de Adão Ventura e discutir com os estudantes a situação do negro após a abolição no Brasil.  
 
Apresentar aos estudantes o programa Escravo, nem pensar! E discutir com os estudantes sobre a prevenção ao trabalho escravo no século XXI. 
Para as três etapas, o(a) professor(a) pode utilizar diversos gêneros textuais, para desenvolver atividades que envolvam leitura e interpretação, 
com objetivo de o estudante reconhecer os efeitos de ironia ou humor causados por expressões e/ou pontuação utilizadas pelo autor, por meio 
de textos verbais e não-verbais e 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.) Sugere-se uso de charges, tiras e dicionários. O(a) professor(a) pode utilizar a participação do 
negro na Guerra do Paraguai para trabalhar o descritor de Matemática. 



HISTÓRIA - CICLO 4 – 8º ao 9º ano  

Descritores 

(PORT) D03 Inferir uma informação implícita em um texto. 
(PORT) D04 Inferir o tema ou o assunto de um texto. 
(MAT)    D13 Utilizar porcentagem na resolução de problemas. 

 
HABILIDADES 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

 
(EF08HI17) Relacionar as 
transformações territoriais, em 
razão de questões de fronteiras. 
 
EF09HI02) Caracterizar e 
compreender os ciclos da 
história republicana, 
identificando particularidades da 
história local e regional até 1954. 
 
(EF09HI05) Identificar os 
processos de urbanização 
e modernização da sociedade 
brasileira e avaliar suas 
contradições e impactos na 
região em que vive. 
 

 
A Proclamação da República: 
principais antecedentes.  
 

 
A Proclamação da República e 
seus primeiros desdobramentos: 
política de governadores, o voto 
de cabresto e o coronelismo. 
 

 
Primeira República e suas 
características. Contestações e 
dinâmicas da vida cultural no Brasil entre 
1900 e 1930. 
 

Sugestões pedagógicas 

Etapa 1: 
Apresentar e problematizar com os estudantes os principais fatores que ocasionaram a Proclamação da República, tais como: revoltas sociais, 
crise econômica, a questão abolicionista, religiosa e militar, Guerra do Paraguai e a influência o pensamento positivista.  O(a) professor(a) pode 
trabalhar o descritor de Matemática, de acordo com esse contexto apresentado. 
 
Etapa 2: 



 

 

Caracterizar os mecanismos de poder da República Velha, consolidados pela “política dos governadores”, o voto de cabresto e o coronelismo e 
relacioná-la com a história local e regional dos dias atuais. 
 
Etapa 3: 
Discutir os “projetos modernizadores” que, entre o final do século XIX e começo do século XX, transformaram vários centros urbanos, a arte e a 
literatura.  
 
Utilizar imagens de quadros, obras que remetem ao Modernismo no Brasil, destacando as principais características do movimento. Ex.: Abaporu 
(Tarsila do Amaral) e Café (Portinari). 
 
Propor pesquisas aos estudantes sobre os principais artistas da Semana de Arte Moderna e suas obras: Anita Malfatti, Di Cavalcanti e Victor 
Brecheret; e outros artistas como Tarsila do Amaral e Portinari.  
 
Realizar atividade de leitura e interpretação sobre a Semana de Arte Moderna, com objetivo de inferir uma informação implícita em um texto e o 
tema. 
 
Para as três etapas, o(a) professor(a) pode utilizar diversos gêneros textuais, para desenvolver atividades que envolvam leitura e interpretação 
com o objetivo de identificar o assunto e as informações implícitas. 
 



ENSINO RELIGIOSO



Ensino Religioso - CICLO 3 – 6º E 7º Anos 
DESCRITORES 

(PORT) D01 - Identificar informação explícita em um texto. 

(MAT) D48 Reconhecer ângulos como mudança de direção, ângulo de visão ou giro, 
identificando ângulos retos e não retos. 
 
(MAT) D30 Reconhecer e nomear polígonos de acordo com as características dos 
seus lados, vértices e ângulos internos. 

HABILIDADES 
OBJETOS DE CONHECIMENTO 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 
(EF06ER02) Reconhecer e valorizar a diversidade 
de textos religiosos escritos (textos do Budismo, 
Cristianismo, Espiritismo, Hinduísmo, Islamismo, 
Judaísmo entre outros). 

Tradição Escrita As tradições religiosas 
Autoridade e a influência dos textos sagrados 
Os diferentes livros sagrados. 

(EF06ER03) Reconhecer, em textos escritos, 
ensinamentos relacionados a modos de ser e 
viver. 

Registro dos 
Ensinamentos Sagrados. 
Conhecimento revelado: 
formas orais e escritas. 

Mitos nas Tradições 
Religiosas. 

Mitos e histórias sagradas. 

(EF06ER05) Discutir como o estudo e a 
interpretação dos textos religiosos influenciam os 
adeptos a vivenciarem os ensinamentos das 
tradições religiosas. 

Símbolos, Ritos e Mitos 
Religiosos. 

Símbolos nas diversas 
tradições religiosas e nos 
novos movimentos 
religiosos. 

Os textos sagrados no contexto sócio-político 
e religiosos. 

(EF07ER01) Reconhecer e respeitar as práticas 
de comunicação com as divindades em distintas 
manifestações e tradições religiosas. 

Místicas e 
Espiritualidades. 

As tradições e a 
explicação do 
transcendente. 

A vida de personagens importantes nas 
diversas denominações religiosas. 

(EF07ER06) Identificar princípios éticos em 
diferentes tradições religiosas e filosofias de vida, 
discutindo como podem influenciar condutas 
pessoais e práticas sociais. 

Relato de experiência de 
adesão a uma 
determinada religião. 

Principais normas, 
crenças e doutrinas das 
denominações religiosas. 

A importância da religião na formação ética do 
cidadão. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Reconhecer a partir de diálogo sobre a religião dos estudante,: qual é, se têm o costume de frequentar e participar dos movimentos promovidos pela religião, 
dentre outros questionamentos. 
Identificar nos textos sagrados como devemos nos proceder na vivencia social, familiar e individual 
Identificar nos ensinamentos das tradições religiosas como se proceder diante da vida e da religiosidade, fazendo uma correlação entre a vida e a religiosidade 
Identificar maneiras de comunicação entre os indivíduos e as divindades e se esta prática existe ou não na suas famílias 
Analisar a postura ética religiosa da sociedade e da família enquanto prática 
 



 

 

Ensino Religioso - CICLO 4 - 8º E 9º Anos 

DESCRITORES 

(PORT) D09 Reconhecer diferentes formas de tratar uma 
informação a partir da comparação entre textos. 
 
(PORT) D16 - Identificar os elementos da narrativa em um texto. 

(MAT) D27 Utilizar a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, na 
resolução de problemas. 

HABILIDADES 
OBJETOS DE CONHECIMENTO 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

(EF08ER02) Analisar filosofias de vida, 
manifestações e tradições religiosas destacando 
seus princípios éticos. 

Crenças, Convicções e 
Atitudes. 

Tradições religiosas, 
mídias e tecnologias. 

As Formas Religiosas: Monoteístas, 
Politeístas, Ateísmo. 

(EF09ER07) Identificar princípios éticos 
(familiares, religiosos e culturais) que possam 
alicerçar a construção de projetos de vida. 

Tradições indígenas, 
africanas, 
cristianismo, budismo etc. 

Princípios e Valores 
Éticos. 

Ética e Direitos Humanos. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Analisar como as convicções religiosas se reproduzem na vida em sociedade 
 
Identificar as doutrinas religiosas que se apresentam no seio da família contemporânea 
 
Identificar discursos de valores à práticas de um comportamento ético socialmente aceitável 
 
Analisar como as doutrinas podem colaborar para a escolha do seu projeto de vida e seu comportamento na sociedade 
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