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INTRODUÇÃO

 Prezado(a) professor(a),

As Matrizes de Recomposição das Aprendizagens foram
elaboradas a partir de um esforço coletivo dos Técnicos
Pedagógicos e de Currículo das quatro áreas de
conhecimento, vinculados à Gerência de Currículo e
Avaliação da Aprendizagem e das Diretorias Regionais
de Educação, que buscaram priorizar habilidades,
objetos de conhecimentos e descritores essenciais para
o desenvolvimento do Programa de Recomposição das
Aprendizagens – RECOMEÇAR.

Essas matrizes apresentam descritores de Língua
Portuguesa e Matemática associados às habilidades e
objetos de conhecimento de cada componente
curricular, para o ensino fundamental e médio,
organizados em ciclos, etapas e tem como referência o
Documento Curricular do Tocantins – DCT/TO. O
documento compõe, também, sugestões pedagógicas
para auxiliar o planejamento e a atuação do professor.  

As Matrizes foram reorganizadas em Ciclos:

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

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 5 – 1ª Série  

         DESCRITORES/HABILIDADES OBJETOS DE CONHECIMENTO 

(PORT) D03 Inferir uma informação 
implícita em um texto. 
 
(MAT) D37 Resolver problema 
envolvendo volume de um sólido 
geométrico 

 
ETAPA I 

 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

EM13LGG103 - Analisar o funcionamento 
das diversas linguagens, para interpretar e 
produzir criticamente discursos em textos 
de diversas semioses (visuais, verbais, 
sonoras gestuais). 
 
EM13LGG104 - Utilizar as diferentes 
linguagens, levando em conta seus 
funcionamentos, para a compreensão e 
produção de textos e discursos em 
diversos campos de atuação social. 
 
EM13LGG602 - Fruir e apreciar 
esteticamente diversas manifestações 
artísticas e culturais, das locais às 
mundiais, assim como delas participar, de 
modo a aguçar continuamente a 
sensibilidade, a imaginação e a 
criatividade. 

 
ARTE - Fruição e apreciação de 
obras de arte (Artes Visuais) em 
diferentes linguagens artísticas, 
observando contextos e 
elementos criativos.  
 
 

 
ARTE - Fruição e apreciação 
de obras de arte (Artes 
Visuais) em diferentes 
linguagens artísticas, 
observando contextos e 
processos criativos.  
 

 
ARTE - Fruição e apreciação 
de obras de arte (Artes Visuais) 
em diferentes linguagens 
artísticas, observando 
contextos, elementos, 
materialidade e processos 
criativos.  
 



            
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Propõe-se análise, fruição e 
apreciação de obras de arte em 
diferentes linguagens artísticas 
(quadros, gravuras, fotografias e 
esculturas) através da leitura 
imagética (leitura de imagem), 
para interpretar uma informação 
implícita, de modo a ampliar a 
experiência de leitura, 
contribuindo para que o 
estudante crie o hábito de 
observar, fruir (sentir), apreciar, 
refletir e expressar-se, aguçando 
sua curiosidade como 
pesquisador e ampliando sua 
visão de mundo. O professor de 
Matemática poderá utilizar as 
esculturas geométricas da 
artista Ligia Clark na resolução 
de problemas, envolvendo 
volume de um sólido geométrico. 

Propõe-se análise, fruição e 
apreciação de obras de arte 
em diferentes linguagens 
artísticas (quadros, gravuras, 
fotografias e esculturas) 
através da leitura imagética 
(leitura de imagem), para 
interpretar uma informação 
implícita, de modo a ampliar a 
experiência de leitura, 
contribuindo para que o 
estudante crie o hábito de 
observar, fruir (sentir), 
apreciar, refletir e expressar-
se, aguçando sua curiosidade 
como pesquisador e 
ampliando sua visão de 
mundo. O professor de 
Matemática poderá utilizar as 
esculturas geométricas da 
artista Ligia Clark na 
resolução de problemas, 
envolvendo volume de um 
sólido geométrico. 

Propõe-se análise, fruição e 
apreciação de obras de arte em 
diferentes linguagens artísticas 
(quadros, gravuras, fotografias 
e esculturas) através da leitura 
imagética (leitura de imagem), 
para interpretar uma 
informação implícita, de modo 
a ampliar a experiência de 
leitura, contribuindo para que o 
estudante crie o hábito de 
observar, fruir (sentir), apreciar, 
refletir e expressar-se, 
aguçando sua curiosidade 
como pesquisador e ampliando 
sua visão de mundo. O 
professor de Matemática 
poderá utilizar as esculturas 
geométricas da artista Ligia 
Clark na resolução de 
problemas, envolvendo volume 
de um sólido geométrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(PORT) D08 Identificar o objetivo 
comunicativo de um texto. 
 

 
ETAPA I 

 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

 
EM13LGG101 - Compreender e analisar 
processos de produção e circulação de 
discursos, nas diferentes linguagens, para 
fazer escolhas fundamentadas em função 
de interesses pessoais e coletivos. 
 
 
EM13LGG601 - Apropriar-se do patrimônio 
artístico de diferentes tempos e lugares, 
compreendendo a sua diversidade, bem 
como os processos de legitimação das 
manifestações artísticas na sociedade, 
desenvolvendo visão estética crítica e 
histórica. 
 

 
ARTE - Patrimônio cultural e 
manifestações culturais 
regionais. Apreciação do 
patrimônio Material e Imaterial.  

 
ARTE - Patrimônio cultural e 
manifestações culturais 
regionais. Apreciação do 
patrimônio Material e 
Imaterial; Compreensão da 
leitura visual). 

 
ARTE - Patrimônio cultural e 
manifestações culturais 
regionais. Apreciação do 
patrimônio Material e Imaterial. 
Compreensão da leitura visual 
e elaboração de seus próprios 
meios de registros. 
 

          
             
 
 
 
 
 
 
 
 
        SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Propõe-se análise e valorização 
do patrimônio cultural por meio 
de atividades de identificação e 
apreciação do patrimônio 
artístico, nas práticas com bens 
materiais (obras urbanísticas e 
artísticas) e imateriais (saberes 
da cultura popular, dança, 
músicas, artes e artesanatos 
etc.),   refletindo sobre as 
diferentes valorizações 
contempladas no patrimônio e 
sobre o que elas refletem a 

Propõe-se análise e 
valorização do patrimônio 
cultural por meio de 
atividades de identificação,  
pesquisa e apreciação do 
patrimônio artístico, nas 
práticas com bens materiais 
(obras urbanísticas e 
artísticas) e imateriais 
(saberes da cultura popular, 
dança, músicas, artes e 
artesanatos etc.),   refletindo 
sobre as diferentes 

Propõe-se análise e 
valorização do patrimônio 
cultural por meio de atividades 
de identificação,  pesquisa, 
apreciação e discussão do 
patrimônio artístico, nas 
práticas com bens materiais 
(obras urbanísticas e artísticas) 
e imateriais (saberes da cultura 
popular, dança, músicas, artes 
e artesanatos etc.),   refletindo 
sobre as diferentes 
valorizações contempladas no 



respeito de seus valores e 
pertenças. Essa análise, através 
das leituras textuais e 
imagéticas,   contribuem  para 
que o estudante crie o hábito de  
refletir e expressar-se, aguçando 
sua curiosidade como 
pesquisador e ampliando sua 
visão de mundo. 

valorizações contempladas 
no patrimônio e sobre o que 
elas refletem a respeito de 
seus valores e pertenças. 
Essa análise, através das 
leituras textuais e imagéticas,   
contribuem  para que o 
estudante crie o hábito de  
refletir e expressar-se, 
aguçando sua curiosidade 
como pesquisador e 
ampliando sua visão de 
mundo. 

patrimônio e sobre o que elas 
refletem a respeito de seus 
valores e pertenças. Essa 
análise, através das leituras 
textuais e imagéticas,   
contribuem  para que o 
estudante crie o hábito de  
refletir e expressar-se, 
aguçando sua curiosidade 
como pesquisador e ampliando 
sua visão de mundo. 

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

 

 
ETAPA I 

 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

 
EM13LGG102 - Analisar visões de mundo, 
conflitos de interesse, preconceitos e 
ideologias presentes nos discursos 
veiculados nas diferentes mídias, 
ampliando suas possibilidades de 
explicação, interpretação e intervenção 
crítica da/na realidade. 
 
EM13LGG202 - Analisar interesses, 
relações de poder e perspectivas de mundo 
nos discursos das diversas práticas das 
linguagens (artísticas, corporais e verbais), 
compreendendo criticamente o modo como 

 
ARTE - Diversidades culturais; 
Grupos Culturais: contextos e 
identidade; Apreciação e 
experimentação de músicas de 
compositores Tocantinenses.  
 
 

 
ARTE - Diversidades 
culturais; Valores na arte, uso 
das representações corporal 
artísticas.  
Experimentação e fruição de 
linguagens artísticas;  
     Danças Folclóricas do 
Tocantins; Dança Indígena 
          

 
ARTE - Diversidades culturais; 
Valores na arte, uso das 
representações corporal 
artísticas.  
Experimentação e fruição de 
linguagens artísticas; Práticas 
de diferentes matrizes 
estéticas e culturais; Autoria 
coletiva de criações artísticas.  
         Dança Clássica; Danças 
Folclóricas do Tocantins; 
Dança Indígena 
          



circulam, constituem-se e (re)produzem 
significação e ideologias. 
 
EM13LGG502 - Analisar criticamente 
preconceitos, estereótipos e relações de 
poder presentes nas práticas corporais, 
adotando posicionamento contrário a 
qualquer manifestação de injustiça e 
desrespeito a direitos humanos e valores 
democráticos. 
 
EM13LGG603 - Expressar-se e atuar em 
processos de criação autorais individuais e 
coletivos nas diferentes linguagens 
artísticas (artes visuais, audiovisual, dança, 
música e teatro) e nas intersecções entre 
elas, recorrendo a referências estéticas e 
culturais, conhecimentos de naturezas 
diversas (artísticos, históricos, sociais e 
políticos) e experiências individuais e 
coletivas. 

 
 
          
 
 
 
 
 
            
 
 
            SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Propõe-se a análise das  
linguagens: musical e corporal, 
através do  desenvolvimento da 
escuta pela análise de contextos 
históricos e culturais, tendo a 
música como referência da 
intencionalidade de ampliar  o 
universo cultural dos estudantes 
e o seu posicionamento dentro 
desse universo e corporal, 
através da  

Propõe-se a análise das  
linguagens: musical e 
corporal,   através do  
desenvolvimento da escuta 
pela análise de contextos 
históricos e culturais, tendo a 
música como referência da 
intencionalidade de ampliar  o 
universo cultural dos 
estudantes e o seu 
posicionamento dentro desse 

Propõe-se a análise das  
linguagens: musical e corporal,   
através do  desenvolvimento 
da escuta pela análise de 
contextos históricos e culturais, 
tendo a música como 
referência da intencionalidade 
de ampliar  o universo cultural 
dos estudantes e o seu 
posicionamento dentro desse 
universo e corporal, através da  



 pesquisa, apreciação e fruição 
da dança, para que os conceitos 
e análises sejam significativos 
para o processo de 
contextualização e 
experimentação do movimento 
dançado no contexto regional. 
A Arte contribui no 
desenvolvimento desse 
descritor, no sentido de  explorar 
as diferentes formas de 
produção do tema trabalhado, 
despertando nos estudantes 
atitudes críticas e reflexivas. 
 
 

universo e corporal, através 
da  
 pesquisa, apreciação e 
fruição da dança, para que os 
conceitos e análises sejam 
significativos para o processo 
de 
contextualização e 
experimentação do 
movimento dançado no 
contexto regional. 
A Arte contribui no 
desenvolvimento desse 
descritor, no sentido de  
explorar as diferentes formas 
de produção do tema 
trabalhado, despertando nos 
estudantes atitudes críticas e 
reflexivas. 
 
 

 pesquisa, apreciação e fruição 
da dança, para que os 
conceitos e análises sejam 
significativos para o processo 
de 
contextualização e 
experimentação do movimento 
dançado no contexto regional. 
A Arte contribui no 
desenvolvimento desse 
descritor, no sentido de  
explorar as diferentes formas 
de produção do tema 
trabalhado, despertando nos 
estudantes atitudes críticas e 
reflexivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(PORT) D4 Inferir o tema ou o assunto de 
um texto.  
 

 
ETAPA I 

 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

 
EM13LGG201 - Utilizar as diversas 
linguagens (artísticas, corporais e verbal) 
em diferentes contextos, valorizando-as 
como fenômeno social, cultural, histórico, 
variável, heterogêneo e sensível aos 
contextos de uso. 
 
EM13LGG601 - Apropriar-se do patrimônio 
artístico de diferentes tempos e lugares, 
compreendendo a sua diversidade, bem 
como os processos de legitimação das 
manifestações artísticas na sociedade, 
desenvolvendo visão estética crítica e 
histórica. 
 
EM13LGG602 - Fruir e apreciar 
esteticamente diversas manifestações 
artísticas e culturais, das locais às 
mundiais, assim como delas participar, de 
modo a aguçar continuamente a 
sensibilidade, a imaginação e a 
criatividade. 
 
 
 

 
ARTE - Produção artística local. 
Possibilitar a apreciação e 
respeito a arte que não circula 
na mídia. 
 Trabalhando assim: Elementos 
da Linguagem;  Patrimônio 
Cultural; Processos de Criação. 
 

 
ARTE - Apreciação de 
produção artística, local, 
regional: sonora; de imagens 
e corporal, realizando análise 
crítica e estética. Trabalhando 
assim: Elementos da 
Linguagem;  Patrimônio 
Cultural; Processos de 
Criação. 

 
ARTE - Apreciação de 
produção artística, local, 
regional, nacional e mundial: 
sonora; de imagens, corporal, 
realizando análise crítica e 
estética. Trabalhando assim: 
Elementos da Linguagem; 
Materialidades; Mediação 
Cultural; Patrimônio Cultural; 
Processos de Criação; 
Saberes Estéticos e Culturais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Propõe-se atividade de 
investigação e fruição de obras 
artísticas locais de diferentes 
matrizes culturais. Esta atividade 
requer significação das relações 
com a Arte nas formas de ver, 
sentir, imaginar, criar e de dar 
forma às experiências pessoais 
e coletivas. A fruição através das 
leituras textuais e imagéticas,   
contribuem  para que o 
estudante crie o hábito de  
refletir e expressar-se, aguçando 
sua curiosidade como 
pesquisador e ampliando sua 
visão de mundo. 

 
 

Propõe-se atividade de 
investigação e fruição de 
obras artísticas locais de 
diferentes matrizes culturais. 
Esta atividade requer 
significação das relações com 
a Arte nas formas de ver, 
sentir, imaginar, criar e de dar 
forma às experiências 
pessoais e coletivas. A fruição 
através das leituras textuais e 
imagéticas,   contribuem  para 
que o estudante crie o hábito 
de  refletir e expressar-se, 
aguçando sua curiosidade 
como pesquisador e 
ampliando sua visão de 
mundo. 
 

Propõe-se atividade de 
investigação e fruição de obras 
artísticas locais de diferentes 
matrizes culturais. Esta 
atividade requer significação 
das relações com a Arte nas 
formas de ver, sentir, imaginar, 
criar e de dar forma às 
experiências pessoais e 
coletivas. A fruição através das 
leituras textuais e imagéticas,   
contribuem  para que o 
estudante crie o hábito de  
refletir e expressar-se, 
aguçando sua curiosidade 
como pesquisador e ampliando 
sua visão de mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arte   CICLO 6 – 2ª e 3ª Séries 

DESCRITORES/HABILIDADES 
OBJETOS DE CONHECIMENTO 

 

(PORT) D03 Inferir uma informação 
implícita em um texto. 
 
(MAT) D37 Resolver problema 
envolvendo volume de um sólido 
geométrico 

 
ETAPA I 

 
ETAPA II ETAPA III 

  
EM13LGG103 - Analisar o funcionamento 
das diversas linguagens, para interpretar e 
produzir criticamente discursos em textos 
de diversas semioses (visuais, verbais, 
sonoras gestuais). 
 
EM13LGG104 - Utilizar as diferentes 
linguagens, levando em conta seus 
funcionamentos, para a compreensão e 
produção de textos e discursos em 
diversos campos de atuação social. 
 
EM13LGG602 - Fruir e apreciar 
esteticamente diversas manifestações 
artísticas e culturais, das locais às 
mundiais, assim como delas participar, de 
modo a aguçar continuamente a 
sensibilidade, a imaginação e a 
criatividade. 
 

 
ARTE - Fruição e apreciação 
de obras de arte em diferentes 
linguagens artísticas, 
observando contextos e 
elementos criativos.  
 
 

 
ARTE - Fruição e apreciação 
de obras de arte em diferentes 
linguagens artísticas, 
observando processos 
criativos.  
 

 
ARTE - Fruição e apreciação 
de obras de arte em diferentes 
linguagens artísticas, 
observando contextos, 
elementos, materialidade e 
processos criativos.  
 



 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Propõe-se análise, fruição e 
apreciação de obras de arte 
em diferentes linguagens 
artísticas (quadros, gravuras, 
fotografias e esculturas) 
através da leitura imagética 
(leitura de imagem), para 
interpretar uma informação 
implícita, de modo a ampliar a 
experiência de leitura, 
contribuindo para que o 
estudante crie o hábito de 
observar, fruir (sentir), apreciar 
refletir e expressar-se, 
aguçando sua curiosidade 
como pesquisador e ampliando 
sua visão de mundo. O 
professor de Matemática 
poderá utilizar as esculturas 
geométricas do artista Hélio 
Oiticica na resolução de 
problemas, envolvendo volume 
de um sólido geométrico. 

Propõe-se análise, fruição e 
apreciação de obras de arte em 
diferentes linguagens artísticas 
(quadros, gravuras, fotografias 
e esculturas) através da leitura 
imagética (leitura de imagem), 
para interpretar uma 
informação implícita, de modo 
a ampliar a experiência de 
leitura, contribuindo para que o 
estudante crie o hábito de 
observar, fruir (sentir), apreciar 
refletir e expressar-se, 
aguçando sua curiosidade 
como pesquisador e ampliando 
sua visão de mundo. O 
professor de Matemática 
poderá utilizar as esculturas 
geométricas do artista Hélio 
Oiticica na resolução de 
problemas, envolvendo volume 
de um sólido geométrico. 

Propõe-se análise, fruição e 
apreciação de obras de arte em 
diferentes linguagens artísticas 
(quadros, gravuras, fotografias 
e esculturas) através da leitura 
imagética (leitura de imagem), 
para interpretar uma 
informação implícita, de modo 
a ampliar a experiência de 
leitura, contribuindo para que o 
estudante crie o hábito de 
observar, fruir (sentir), apreciar 
refletir e expressar-se, 
aguçando sua curiosidade 
como pesquisador e ampliando 
sua visão de mundo. O 
professor de Matemática 
poderá utilizar as esculturas 
geométricas do artista Hélio 
Oiticica na resolução de 
problemas, envolvendo volume 
de um sólido geométrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 (PORT) D08 Identificar o objetivo 
comunicativo de um texto. 
 

 
ETAPA I 

 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

 
EM13LGG101 - Compreender e analisar 
processos de produção e circulação de 
discursos, nas diferentes linguagens, para 
fazer escolhas fundamentadas em função 
de interesses pessoais e coletivos. 
 
 
EM13LGG601 - Apropriar-se do patrimônio 
artístico de diferentes tempos e lugares, 
compreendendo a sua diversidade, bem 
como os processos de legitimação das 
manifestações artísticas na sociedade, 
desenvolvendo visão estética crítica e 
histórica. 
 
 
 
 

 
ARTE - Patrimônio cultural e 
manifestações culturais 
regionais. Apreciação do 
patrimônio Material e Imaterial.  

 
ARTE - Patrimônio cultural e 
manifestações culturais 
regionais. Apreciação do 
patrimônio Material e Imaterial; 
Compreensão da leitura 
visual). 

 
ARTE - Patrimônio cultural e 
manifestações culturais 
regionais. Apreciação do 
patrimônio Material e Imaterial. 
Compreensão da leitura visual 
e elaboração de seus próprios 
meios de registros. 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

Propõe-se análise e 
valorização do patrimônio 
cultural por meio de atividades 
de identificação,  pesquisa, 
apreciação e discussão do 
patrimônio artístico, nas 
práticas com bens materiais 
(obras urbanísticas e artísticas) 
e imateriais (saberes da cultura 
popular, dança, músicas, artes 

Propõe-se análise e 
valorização do patrimônio 
cultural por meio de atividades 
de identificação,  pesquisa, 
apreciação e discussão do 
patrimônio artístico, nas 
práticas com bens materiais 
(obras urbanísticas e artísticas) 
e imateriais (saberes da cultura 
popular, dança, músicas, artes 

Propõe-se análise e 
valorização do patrimônio 
cultural por meio de atividades 
de identificação,  pesquisa, 
apreciação e discussão do 
patrimônio artístico, nas 
práticas com bens materiais 
(obras urbanísticas e artísticas) 
e imateriais (saberes da cultura 
popular, dança, músicas, artes 



 
 
 
 
 
          SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

e artesanatos etc.),   refletindo 
sobre as diferentes 
valorizações contempladas no 
patrimônio e sobre o que elas 
refletem a respeito de seus 
valores e pertenças. Essa 
atividade, através das leituras 
textuais e imagéticas,   
contribuem  para que o 
estudante crie o hábito de  
refletir e expressar-se, 
aguçando sua curiosidade 
como pesquisador e ampliando 
sua visão de mundo. 
 

e artesanatos etc.),   refletindo 
sobre as diferentes 
valorizações contempladas no 
patrimônio e sobre o que elas 
refletem a respeito de seus 
valores e pertenças. Essa 
atividade, através das leituras 
textuais e imagéticas,   
contribuem  para que o 
estudante crie o hábito de  
refletir e expressar-se, 
aguçando sua curiosidade 
como pesquisador e ampliando 
sua visão de mundo. 
 

e artesanatos etc.),   refletindo 
sobre as diferentes 
valorizações contempladas no 
patrimônio e sobre o que elas 
refletem a respeito de seus 
valores e pertenças. Essa 
atividade, através das leituras 
textuais e imagéticas,   
contribuem  para que o 
estudante crie o hábito de  
refletir e expressar-se, 
aguçando sua curiosidade 
como pesquisador e ampliando 
sua visão de mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
ETAPA I 

 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

 
EM13LGG102 - Analisar visões de mundo, 
conflitos de interesse, preconceitos e 
ideologias presentes nos discursos 
veiculados nas diferentes mídias, 
ampliando suas possibilidades de 
explicação, interpretação e intervenção 
crítica da/na realidade. 
 
EM13LGG202 - Analisar interesses, 
relações de poder e perspectivas de mundo 
nos discursos das diversas práticas das 
linguagens (artísticas, corporais e verbais), 
compreendendo criticamente o modo como 
circulam, constituem-se e (re)produzem 
significação e ideologias. 
 
EM13LGG502 - Analisar criticamente 
preconceitos, estereótipos e relações de 
poder presentes nas práticas corporais, 
adotando posicionamento contrário a 
qualquer manifestação de injustiça e 
desrespeito a direitos humanos e valores 
democráticos. 
 
EM13LGG603 - Expressar-se e atuar em 
processos de criação autorais individuais e 
coletivos nas diferentes linguagens 

 
ARTE - Diversidades culturais;  
 
 

 
ARTE - Diversidades culturais; 
Valores na arte, uso das 
representações corporal 
artísticas. 
 

 
 
 

 
ARTE - Diversidades culturais; 
Valores na arte, uso das 
representações corporal 
artísticas. Experimentação e 
fruição de linguagens 
artísticas. 
 



artísticas (artes visuais, audiovisual, dança, 
música e teatro) e nas intersecções entre 
elas, recorrendo a referências estéticas e 
culturais, conhecimentos de naturezas 
diversas (artísticos, históricos, sociais e 
políticos) e experiências individuais e 
coletivas. 

 
 
             
 
 
 
 
 
               SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Propõe-se a análise das  
linguagens artísticas pela 
fruição, com foco na 
problematização de como 
distintos grupos sociais e seus 
valores (em especial, os 
minoritários) são tematizados 
nas diferentes linguagens 
artísticas (músicas, danças, 
pinturas, linguagens, 
vestimentas, ...).  
A Arte contribui no 
desenvolvimento desse 
descritor, no sentido de  
explorar as diferentes formas 
de produção do tema 
trabalhado, despertando nos 
estudantes atitudes críticas e 
reflexivas. 

Propõe-se a análise das  
linguagens artísticas pela 
fruição, com foco na 
problematização de como 
distintos grupos sociais e seus 
valores (em especial, os 
minoritários) são tematizados 
nas diferentes linguagens 
artísticas (músicas, danças, 
pinturas, linguagens, 
vestimentas, ...).  
A Arte contribui no 
desenvolvimento desse 
descritor, no sentido de  
explorar as diferentes formas 
de produção do tema 
trabalhado, despertando nos 
estudantes atitudes críticas e 
reflexivas. 

Propõe-se a análise das  
linguagens artísticas pela 
fruição, com foco na 
problematização de como 
distintos grupos sociais e seus 
valores (em especial, os 
minoritários) são tematizados 
nas diferentes linguagens 
artísticas (músicas, danças, 
pinturas, linguagens, 
vestimentas, ...).  
A Arte contribui no 
desenvolvimento desse 
descritor, no sentido de  
explorar as diferentes formas 
de produção do tema 
trabalhado, despertando nos 
estudantes atitudes críticas e 
reflexivas. 
 
 
 
 
 
 



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

 
ETAPA I 

 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

EM13LGG201 - Utilizar as diversas 
linguagens (artísticas, corporais e verbal) 
em diferentes contextos, valorizando-as 
como fenômeno social, cultural, histórico, 
variável, heterogêneo e sensível aos 
contextos de uso. 
 
EM13LGG604 - Relacionar as práticas 
artísticas às diferentes dimensões da vida 
social, cultural, política e econômica e 
identificar o processo de construção 
histórica dessas práticas. 

ARTE –  
Contexto de produção nas 
diversas matrizes estéticas e 
culturais; Apreciação  das 
linguagens artísticas (artes 
visuais e dança). 

ARTE –  
Contexto de produção nas 
diversas matrizes estéticas e 
culturais; Experimentação de 
práticas da cultura corporal; 
 
 

ARTE –  
Contexto de produção nas 
diversas matrizes estéticas e 
culturais; Experimentação de 
práticas da cultura corporal; 
Aspectos éticos, estéticos e 
políticos em textos e produções 
artísticas e culturais; 

 
         
 
 
 
 
 
 
             SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Propõe-se a investigação, 
pesquisa e experimentação de 
diversas matrizes estéticas e 
culturais,   para experiências 
de fruição de diferentes 
propostas artísticas; 
significação das relações com 
a Arte nas formas de ver, 
sentir, imaginar, criar, 
movimentar e de dar forma às 
experiências pessoais e 
coletivas.  
 Contribuindo  para que o 
estudante crie o hábito de 
refletir e expressar-se, 
aguçando sua curiosidade 
como pesquisador e ampliando 
sua visão de mundo. 

Propõe-se a investigação, 
pesquisa e experimentação de 
diversas matrizes estéticas e 
culturais,   para experiências de 
fruição de diferentes propostas 
artísticas; significação das 
relações com a Arte nas formas 
de ver, sentir, imaginar, criar, 
movimentar e de dar forma às 
experiências pessoais e 
coletivas.  
 Contribuindo  para que o 
estudante crie o hábito de 
refletir e expressar-se, 
aguçando sua curiosidade 
como pesquisador e ampliando 
sua visão de mundo. 

Propõe-se a investigação, 
pesquisa e experimentação de 
diversas matrizes estéticas e 
culturais,   para experiências de 
fruição de diferentes propostas 
artísticas; significação das 
relações com a Arte nas formas 
de ver, sentir, imaginar, criar, 
movimentar e de dar forma às 
experiências pessoais e 
coletivas.  
 Contribuindo  para que o 
estudante crie o hábito de 
refletir e expressar-se, 
aguçando sua curiosidade 
como pesquisador e ampliando 
sua visão de mundo. 



 
(PORT) D4 Inferir o tema ou o assunto de 
um texto. 

 
ETAPA I 

 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

 
EM13LGG201 - Utilizar as diversas 
linguagens (artísticas, corporais e verbal) 
em diferentes contextos, valorizando-as 
como fenômeno social, cultural, histórico, 
variável, heterogêneo e sensível aos 
contextos de uso. 
 
 
EM13LGG601 - Apropriar-se do patrimônio 
artístico de diferentes tempos e lugares, 
compreendendo a sua diversidade, bem 
como os processos de legitimação das 
manifestações artísticas na sociedade, 
desenvolvendo visão estética crítica e 
histórica. 
 
EM13LGG602 - Fruir e apreciar 
esteticamente diversas manifestações 
artísticas e culturais, das locais às 
mundiais, assim como delas participar, de 
modo a aguçar continuamente a 
sensibilidade, a imaginação e a 
criatividade. 
 
 
 
 

 
ARTE - Contexto de produção 
artística, experiência estética e 
recepção à produção local. 
Possibilitando assim a 
experiência de apreciação e 
respeito a arte que não circula 
na mídia. 
 

 
ARTE - Apreciação de 
produção artística, local e  
regional: sonora; de imagens, 
corporal, realizando análise 
crítica e estética. Trabalhando 
assim: Elementos da 
Linguagem; Materialidades; 
Patrimônio Cultural; Processos 
de Criação. 

 
ARTE - Apreciação de 
produção artística, local, 
regional, nacional e mundial: 
sonora; de imagens, corporal, 
realizando análise crítica e 
estética. Trabalhando assim: 
Elementos da Linguagem; 
Materialidades; Mediação 
Cultural; Patrimônio Cultural; 
Processos de Criação; 
Saberes Estéticos e Culturais. 



 
 
              
 
 
 
 
 
           SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Propõe-se atividade de 
investigação e fruição de obras 
artísticas locais de diferentes 
matrizes culturais. Esta 
atividade requer significação 
das relações com a Arte nas 
formas de ver, sentir, imaginar, 
criar e de dar forma às 
experiências pessoais e 
coletivas. A fruição através das 
leituras textuais e imagéticas,   
contribuem  para que o 
estudante crie o hábito de  
refletir e expressar-se, 
aguçando sua curiosidade 
como pesquisador e ampliando 
sua visão de mundo. 

Propõe-se atividade de 
investigação e fruição de obras 
artísticas locais de diferentes 
matrizes culturais. Esta 
atividade requer significação 
das relações com a Arte nas 
formas de ver, sentir, imaginar, 
criar e de dar forma às 
experiências pessoais e 
coletivas. A fruição através das 
leituras textuais e imagéticas,   
contribuem  para que o 
estudante crie o hábito de  
refletir e expressar-se, 
aguçando sua curiosidade 
como pesquisador e ampliando 
sua visão de mundo. 
 

Propõe-se atividade de 
investigação e fruição de obras 
artísticas locais de diferentes 
matrizes culturais. Esta 
atividade requer significação 
das relações com a Arte nas 
formas de ver, sentir, imaginar, 
criar e de dar forma às 
experiências pessoais e 
coletivas. A fruição através das 
leituras textuais e imagéticas,   
contribuem  para que o 
estudante crie o hábito de  
refletir e expressar-se, 
aguçando sua curiosidade 
como pesquisador e ampliando 
sua visão de mundo. 
 

 

 



 

Educação Física - CICLO 5 – 1ª série 

 
 
 

DESCRITOR/HABILIDADES 

 
 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

 
 
 
 
 
 
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

(PORT) 
D03. Inferir uma informação implícita 
em um texto. 
D11. Inferir o efeito de sentido 
decorrente das relações lógico- 
discursivas em um texto. 

 
 

 
ETAPA I 

 
 

 
ETAPA II 

 
 

 
ETAPA III 

(EM13LGG104) Utilizar as diferentes 
linguagens, levando em conta seus 
funcionamentos, para a compreensão e 
produção de textos e discursos em diversos 
campos de atuação social. 
 
(EM13LGG501) Selecionar e utilizar 
movimentos corporais de forma consciente 
e intencional para interagir socialmente em 
práticas corporais, de modo a estabelecer 
relações construtivas, empáticas, éticas e 
de respeito às diferenças. 
 
(EM13LGG503) Vivenciar práticas 
corporais e significá-las em seu projeto de 
vida, como forma de autoconhecimento, 
autocuidado com o corpo e com a saúde, 
socialização e entretenimento. 

Caracteristica do 
funcionamento das 
Danças no Brasil e 

mundo. 
 
 
 

Transformações 
historicas das 

Danças no Brasil e 
mundo. 

 

Relação entre as danças 
no Brasil e no mundo, 

condições de vida, 
saúde, bem - estar dos 

estudantes. 
Exemplo: ter ou nao ter 

local para praticar a 
dança, proposição de 

alternativas, bem como, 
reivindicação de local, 

apropriados para 
práticas da dança no 

lazer. 

Na progressão das etapas, os 
descritores D03 e D11 serão 
desenvolvidos por meio de textos 
com informações sobre as 
características da dança na etapa I, 
transformações históricas na etapa 
II e a produção de textos/cartas de 
reivindicação de locais apropriados 
para dança. 
Conhecendo a diversidade cultural 
da dança no Brasil e no mundo: 
PROVIDÊNCIAS PARA A 
REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE: 
Diversificar as fontes: livros, sites da 
internet, grupos folclóricos de dança 
moderna, contemporânea, de 
grupos da própria comunidade, 
dentre outros. 



 

PROCEDIMENTO:  
 Este tópico é bastante rico para 
discutir devido à diversidade de 
expressões corporais presentes em 
nosso país e no mundo. O professor 
deverá aguçar a curiosidade dos 
estudantes para ampliar o olhar 
sobre as possibilidades da dança. 
Poderá propor um trabalho de 
pesquisa em pequenos grupos, trios 
ou duplas, para que um maior 
número de danças seja 
contemplado. 
METODOLOGIAS: 
1) O professor poderá realizar um 
breakstorme (técnica da 
tempestade cerebral) em que os 
estudantes estarão dizendo os 
nomes das danças (brasileiras e 
internacionais) que conhecem. 
2) A partir dessa listagem de 
danças, os estudantes serão 
instigados a pesquisar sobre as 
danças, principalmente aquelas 
menos conhecidas. 
3) Cada grupo vai escolher a forma 
de apresentar a dança em dia 
estabelecido pelo professor 
4) Os estudantes poderão organizar 
uma exposição sobre o material 
pesquisado  

 



 

 (PORT) 
D08 Identificar o objetivo comunicativo 
de um texto. 

 
ETAPA I 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

 
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

(EM13LGG501) Selecionar e utilizar 
movimentos corporais de forma consciente 
e intencional para interagir socialmente em 
práticas corporais, de modo a estabelecer 
relações construtivas, empáticas, éticas e 
de respeito às diferenças. 
 
 
(EM13LGG503) Vivenciar práticas 
corporais e significá-las em seu projeto de 
vida, como forma de autoconhecimento, 
autocuidado com o corpo e com a saúde, 
socialização e entretenimento. 

Vivências de prática 
corporal : lutas. 

Exemplo: capoeira 
ou outra luta 

conforme projeto 
de vida de cada 

estudante. 

Relação entre a 
prática corporal  

luta, o aquecimento, 
recuperação, e a 
alimentação para 

atividade  e 
hidratação durante 

a prática. 

Experimentação da 
prática corporal lutas e 

a reflexão sobre a 
prática. 

A progressão parte da vivência 
(podem ser orientadas por textos 
simples comunicativo) na etapa I, 
passando pela relação da prática 
com a saúde, alimentação e 
hidratação na segunda etapa e a 
reflexão mais aprofundada da 
prática na etapa III. Podendo 
acontecer leitura e produção de 
diferentes textos a partir de rodas de 
conversa,por exemplo. 
 
Conhecendo os elementos 
historicos da capoeira 
 
Primeiro momento: O professor 
apresenta filme ( documentário) 
Pastinha! Uma vida pela capoeira, 
do diretor Antonio Carlos Muricy. 
Neste filme o Mestre Pastinha 
outros mestres falam sobre como 
essa pratica era realizada e tornou-
se uma grande manifestaçao 
corporal  nacional. No final do filme 
solicitar que os estudantes 
expressem sobre o que 
compreenderam e se entenderam a 
origem dessa prática e outros 
conceitos. 



 

Em um segundo momento o 
professor pode levar os estudantes 
para um espaço maior onde o chão 
possa ser riscado de giz, com vários 
círculos (três por estudante), para 
que cada estudante realize ‘a ginga’ 
da capoeira. 
Solicitar ainda que os estudantes 
indiquem outra possibilidade para 
execução da ginga atendendo de 
maneira individual e coletiva a 
todos. 

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

 
 

ETAPA I 

 
 

ETAPA II 

 
 

ETAPA III 

 
 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

 
(EM13LGG102) Analisar visões de mundo, 
conflitos de interesse, preconceitos e 
ideologias presentes nos discursos 
veiculados nas diferentes mídias, 
ampliando suas possibilidades de 
explicação, interpretação e intervenção 
crítica da/na realidade. 

 
(EM13LGG202) Analisar interesses, 
relações de poder e perspectivas de mundo 
nos discursos das diversas práticas das 
linguagens (artísticas, corporais e verbais), 
compreendendo criticamente o modo como 
circulam, constituem-se e (re)produzem 
significação e ideologias. 

Relação entre as 
práticas corporais    

(danças, ginásticas, 
lutas, esportes, 

práticas corporais 
de aventura e 
brincadeiras e 

jogos) e as visões 
de mundo, 
conflitos de 
interesse, 

preconceitos e 
ideologias 

presentes nos 
discursos 

veiculados pela 

Relação entre as 
práticas corporais    

(danças, ginásticas, 
lutas, esportes, 

práticas corporais 
de aventura e 
brincadeiras e 

jogos) e as visões 
de mundo, 
conflitos de 
interesse, 

preconceitos e 
ideologias 

presentes nos 
discursos 

veiculados pela 

Relação entre as 
práticas corporais           

(danças, ginásticas, 
lutas, esportes, 

práticas corporais de 
aventura e 

brincadeiras e jogos) 
e as visões de 

mundo, 
conflitos de interesse, 

preconceitos e 
ideologias presentes 

nos discursos 
veiculados pela mídia. 

 

A progressão nas etapas acontece 
com o aprofundamento das 
análises e reflexões a respeito dos 
conflitos de interesse, ideologias e 
preconceitos relacionados as  
práticas corporais. Como por 
exemplo: a mulher no esporte, 
padrões de desempenho, saúde 
,beleza, estética corporal, posturas 
consumistas e preconceituosas 
(racial,etnica e gênero no esporte) 
e etc. 

- Sugestão de atividade: rodas de 
conversa a partir das vivências   dos 
esportes ou outras práticas 
corporais escolhidas pelos alunos 



 

 
 (EM13LGG502) Analisar criticamente 
preconceitos, estereótipos e relações de 
poder presentes nas práticas corporais, 
adotando posicionamento contrário a 
qualquer manifestação de injustiça e 
desrespeito a direitos humanos e valores 
democráticos. 
 
(EM13LGG503) Vivenciar práticas 
corporais e significá-las em seu projeto de 
vida, como forma de autoconhecimento, 
autocuidado com o corpo e com a saúde, 
socialização e entretenimento. 
 

mídia. 
 

mídia. 
 
 

pesquisas e debates sobre 
propagandas que envolvem 
práticas corporais e incentivo ao 
consumismo. Criação  de 
propagandas e vlogs sobre as 
temáticas. 
- Pode-se comparar e analisar 
trechos de vídeos e textos que 
apresentem estes tipos de 
situações  e criar debates, 
separando a turma em grupos com 
o intuito de desenvolver valores e 
senso crítico. 
-Pode-se também fazer as 
seguintes indagações: Quais são as 
diferenças entre um profissional 
homem e uma profissional muher, 
no universo futebolístico, no que diz 
respeito a salários? Por que, ainda 
hoje, há práticas de modalidades 
esportivas que são consideradas 
mais femininas e outras que são 
consideradas mais masculinas? 
Quando as mulheres puderam ter 
acesso aos Jogos Olímipicos?e etc. 

 



 

 (PORT) 
D04. Inferir o tema ou o assunto de um 
texto. 
D05. Distinguir um fato de uma opinião 
em um texto. 
D13. Identificar um argumento usado 
para sustentar a tese em um texto. 

 
 
 

 
ETAPA I 

 
 
 
 

ETAPA II 

 
 
 
 

ETAPA III 

 
 
 
 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

 
(EM13LGG303) Debater questões 
polêmicas de relevância social, analisando 
diferentes argumentos e opiniões, para 
formular, negociar e sustentar posições, 
frente à análise de perspectivas distintas. 

 
Exercícios físicos 

e o uso de 
anabolizantes 

para ampliação 
do 

rendimento ou 
potencialização 

do 
desenvolvimento 

corporal. 
 

 
Exercícios físicos e 

o uso de 
anabolizantes para 

ampliação do 
rendimento ou 

potencialização do 
desenvolvimento 

corporal. 
 

 
Exercícios físicos e 

o uso de 
anabolizantes para 

ampliação do 
rendimento ou 

potencialização do 
desenvolvimento 

corporal. 
 

A imagem corporal é a percepção que 
uma pessoa tem do seu próprio corpo 
e os pensamentos e sentimentos que 
resultam desta percepção. Esses 
sentimentos podem ser positivos, 
negativos ou ambos e são 
influenciados por fatores individuais e 
ambientais. 
- Neste contexto algumas pessoas 
utilizam anabolizantes para ampliação 
do rendimento e ganho rápido de 
massa muscular corporal que pode ser 
prejudicial a saúde. Sendo importante 
o debate sobre o uso de anabolizantes 
sem prescrição adequada.  
-Júri simulado: Grupo que defende o 
uso de anabolizantes x  grupo que é 
contra o usode anabolizantes. Na 
preparação e fundamentação do 
debate o estudante pode analisar 
textos sobre o assunto.  
 

 



 

Educação Física - CICLO 6 – 2ª e 3ª série 

DESCRITOR/HABILIDADE 
 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 
 
 

 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

(PORT) 
D03. Inferir uma informação implícita 
em um texto. 
D11. Inferir o efeito de sentido 
decorrente das relações lógico- 
discursivas em um texto. 

 
 

ETAPA I 

 
 

ETAPA II 

 
 

ETAPA III 

 
 
(EM13LGG601) Apropriar-se do 
patrimônio artístico de diferentes tempos 
e lugares, compreendendo a sua 
diversidade, bem como os processos de 
legitimação das manifestações artísticas 
na sociedade, desenvolvendo visão 
estética crítica e histórica.   
 
(EM13LGG501) Selecionar e utilizar 
movimentos corporais de forma 
consciente e intencional para interagir 
socialmente em práticas corporais, de 
modo a estabelecer 
relações construtivas, empáticas, éticas e 
de respeito às diferenças. 
 
(EM13LGG503) Vivenciar práticas 
corporais e significá-las em seu projeto de 
vida, como forma de autoconhecimento, 
autocuidado com o corpo e com a saúde, 
socialização e entretenimento. 

 
Investigação, 
apreciação e 
discussão do 

patrimônio artístico, a 
partir das danças e das 

lutas, esportes e sua 
relação com o 

patrimônio artístico. 

 
Investigação, 
apreciação e 
discussão do 

patrimônio artístico, a 
partir das danças e 

das lutas, esportes e 
sua relação com o 

patrimônio artístico ( 
bens materiais e 

imateriais 
relacionados às 

práticas corporais). 

 
Investigação, 
apreciação e 
discussão do 

patrimônio artístico, a 
partir das danças e 

das lutas, esportes e 
sua relação com o 

patrimônio artístico( 
bens materiais e 

imateriais relacionados 
às práticas corporais). 

Na I etapa pode-se usar textos 
com imagens das práticas 
corporais e também videos de 
expressões artisticas como por 
exemplo: hip hop e grafite  
Na etapa II além da análise de 
textos e videos pode-se realizar 
rodas de conversas e propor 
debate sobre estas 
manifestações na sociedade e 
como elas impactam sobre a 
visão do jovem no mundo.  
Na etapa III pode-se propor 
pesquisas sobre os bens 
materiais relacionados as danças 
e lutas (obras urbanisticas e 
artisticas) por exemplo o grafite.E 
pesquisas sobre os bens 
imateriais (saberes sobre a 
cultura popular, danças e lutas). 
- Atividade: vivências das 
práticas corporais escolhidas 
pelo grupo a partir dos estudos 
realizados nas 3 etapas. E jornal 
falado com a apresentação de 
noticias sobre a temática e 
entrevistas. 



 

 (PORT) 
D08 Identificar o objetivo comunicativo 
de um texto. 
D11 Inferir o efeito de sentido 
decorrente das relações lógico-
discursivas em um texto. 
 

 
 

 
ETAPA I 

 
 
 

ETAPA II 

 
 
 

ETAPA III 

 
 
 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

 
(EM13LGG303) Debater questões 
polêmicas de relevância social, analisando 
diferentes argumentos e opiniões, para 
formular, negociar e sustentar posições, 
frente à análise de perspectivas distintas. 
 
(EM13LGG501) Selecionar e utilizar 
movimentos corporais de forma consciente 
e intencional para interagir socialmente em 
práticas corporais, de modo a estabelecer 
relações construtivas, empáticas, éticas e 
de respeito às diferenças. 
 
(EM13LGG502) Analisar criticamente 
preconceitos, estereótipos e relações de 
poder presentes nas práticas corporais, 
adotando posicionamento contrário a 
qualquer manifestação de injustiça e 
desrespeito a direitos humanos e valores 
democráticos. 

 
 
 

Ginástica de 
condicionamento 

físico. 

 
 
 

Distúrbios 
alimentares e 

estética. 

 
 
 

Ginástica de 
condicionamento físico 

e sua evolução na 
sociedade. 

A progressão das etapas 
acontece da seguinte forma, na 
etapa I pode-se utilizar textos e 
slides sobre a relação da 
ginástica de condicionamento 
físico com a saúde e beleza, 
valorizando e reconhecendo as 
diferentes formas de ginásticas e 
como elas impactam a vida do 
estudante. Na etapa II amplia-se 
a discussão da ginástica de 
condicionamento físico utilizando 
a pesquisa e rodas de conversa 
sobre os distúrbios alimentares e 
e estética. Já na etapa III o 
estudante aprofunda-se na 
compreensão da evolução da 
ginástica por meio de pesquisas 
e leituras de textos, videos sobre 
sua história elencando as 
modalidades de ginástica de 
condicionamento fisico 
praticadas no decorrer do tempo 
e aquelas que podem ser 
realizadas na escola. 
 
O professor elabora texto/ slides 
sobre a relação da exercicio físico 
(ginástica de academia) com a 



saúde,a qualidade de vida e dos 
distúrbios alimentares,  
valorizando e reconhecendo as 
diferentes formas de praticar 
ginástica e como elas impactam 
na vida do jovem estudante. 
 
Rodas de conversa: Após a 
exposição dos textos e slides, 
solicitar que os estudantes dêem 
seus pareceres estabelecendo 
relações entre imagens, saúde e 
qualidade de vida, bem como 
pedir que manifestem a 
compreensão sobre os 
benefícios e prejuízos da prática 
e as caracteristicas da 
atualidade. Uma opção também 
seria estimulá-los a estabelecer 
quais seriam estas práticas em 
academias que poderiam ser 
aplicadas em escolas. Desafie-
os. 
 
Atividade prática: realizar um  
circuito de exercicios físicos em 
grupos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

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

 
 

ETAPA I 

 
 

ETAPA II 

 
 

ETAPA III 

 
 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

(EM13LGG501) Selecionar e utilizar 
movimentos corporais de forma consciente 
e intencional para interagir socialmente em 
práticas corporais, de modo a estabelecer 
relações construtivas, empáticas, éticas e 
de respeito às diferenças. 

 
(EM13LGG702) Avaliar o impacto das 
tecnologias digitais da informação e 
comunicação (TDIC) na formação do 
sujeito e em suas práticas sociais, para 
fazer uso crítico dessa mídia em práticas 
de seleção, compreensão e produção de 
discursos em ambiente digital. 
 
(EM13LGG703) Utilizar diferentes 
linguagens, mídias e ferramentas digitais 
em processos de produção coletiva, 
colaborativa e projetos autorais em 
ambientes digitais. 

 
Jogos eletrônicos 
e sua evolução 

 
Usos, formas e 
alcances da 
tecnologia, nas 
diferentes práticas 
corporais 

 
Práticas corporais 
que 

usem diferentes 
mídias e ferramentas 
digitais. 

A progressão das etapas acontece 
mediante o aprofundamento sobre a 
relação tecnologias digitais com as 
praticas corporais. Na etapa I por 
meio de pesquisa e entrevista com os 
pais, os estudantes podem 
compreender a evolução dos jogos 
eletrônicos no decorrer dos anos. 
Para ampliar os conhecimentos pode 
também pesquisar textos, videos e 
documentários sobre a temática. Na 
etapa II os estudantes  irão pesquisar 
de que forma a tecnologia está 
presente nas práticas corporais, por 
exemplo: os jogos eletrônicos com 
sensor de movimento, na 
gameficação na sala de aula, nas 
redes sociais como instagram, uso da 
tecnologia no esporte (VAR)  . Na 
etapa III os jovens utilizarão as 
diferentes  midias e ferramentas 
digitais na produzir e utilizar as 
práticas corporais, por exemplo: uso 
de sensores de movimentos em jogos 
eletrônicos, uso de midias digitais no 
processo de produção de dança 
(instagram, tik tok, lutas ,ginástica) e 
etc. 
 
Em todas as etapas é possivel que o 
estudante vivencie e possa 
experimentar a tecnologia na prática 



corporal levando-as de forma 
saúdavel para seus momentos de  
lazer. Como por exemplo: concurso 
de tik tok e de dança, concurso de 
jogos eletrônicos entre outros. 

 

 (PORT) 
D03 Inferir uma informação implícita em 
um texto. 
 
(MAT) 
D07 Utilizar porcentagem na resolução 
de problemas. 
D39 Resolver problema envolvendo 
informações apresentadas em tabelas 
e/ou gráficos. 

 
 
 

ETAPA I 

 
 
 
 

ETAPA II 

 
 
 
 

ETAPA III 

 
 
 
 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

 
EM13LGG303 - Debater questões 
polêmicas de relevância social, analisando 
diferentes argumentos e opiniões, para 
formular, negociar e sustentar posições, 
frente à análise de perspectivas distintas. 
 
EM13LGG503 - Vivenciar práticas 
corporais e significá-las em seu projeto de 
vida, como forma de autoconhecimento, 
autocuidado com o corpo e com a saúde, 
socialização e entretenimento. 

 
 
 

Ginástica, juventude 
e saúde 

 
 
 

Ginástica, juventude 
e saúde 

 
 
 

Ginástica, 
juventude e saúde 

 

A progressão acontece nas etapas ao 
aprofundar sobre os conceitos sobre 
o IMC e da prática da ginástica pelos 
jovens para obtenção saúde e 
qualidade de vida. 
Cálculo de Índice de massa 
corporal: ao estudar sobre cuidados 
com o corpo e com a saúde e 
conhecer mais sobre a ginástica e 
vivenciá-la, é interessante conhecer o 
Índice de Massa Corporal (IMC). O 
cálculo pode colaborar com o 
desenvolvimento do descritor 39. 
Pode-se realizar o cálculo usando a 
fórmula Peso/altura x altura ou usar 
tabelas de cálculos que sinalizam os 
resultados.  Após o cálculo, para 
análise dos resultados pode – se 



utilizar tabelas de classificação do 
IMC. 
Tabela de cálculo de IMC: 
Disponível em: 
https://www.atlasdasaude.pt/publico/cont
ent/calculo-de-indice-massa-corporal. 
Acesso em 20 de agosto de 2021. 
Na sala de aula é possível construir 
tabelas e gráficos, a partir dos 
resultados dos IMC dos estudantes. 
Pode-se também identificar a 
porcentagem dos estudantes em 
relação à classificação, tendo sempre 
que ter cuidado para não constranger 
nenhum dos estudantes. 
 
 

 

https://www.atlasdasaude.pt/publico/content/calculo-de-indice-massa-corporal.%20Acesso
https://www.atlasdasaude.pt/publico/content/calculo-de-indice-massa-corporal.%20Acesso
https://www.atlasdasaude.pt/publico/content/calculo-de-indice-massa-corporal.%20Acesso


 

Observação: Professor (a), a estrutura da língua (tempo verbal, pronomes, adjetivos e outros) pode e deve ser trabalhada de acordo com a 

necessidade do momento e do texto utilizado. Explorar as necessidades de cada turma e sanar as deficiências diagnosticadas. 

 
Língua Espanhola - CICLO 5 - 1ª SÉRIE 

 

 

DESCRITOR / HABILIDADE 
 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

PORT 
D03.  Inferir uma informação implícita 
em um texto. 
D11.  Inferir o efeito de sentido 
decorrente das relações lógico-
discursivas em um texto. 
D22.  Inferir o efeito de sentido 
decorrente do uso de recursos 
morfossintáticos em um texto. 

 
 

ETAPA I 
 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

  
 
EM13LGG103 -  Analisar o funcionamento 
das diversas linguagens, para interpretar e 
produzir criticamente discursos em textos 
de diversas semioses (visuais, verbais, 
sonoras gestuais). 
 
EM13LGG104 - Utilizar as diferentes 
linguagens, levando em conta seus 
funcionamentos, para a compreensão e 
produção de textos e discursos em 
diversos campos de atuação social. 

 
História em 
quadrinhos, 
placas, outdoors, 
etc; Interpretação 
Textual. 
Apreciação. 
Regularidades de 
composição e 
estilo em 
diferentes 
gêneros textuais 
(formato do texto 
para identificar 
que tipo de texto 
é); 

 
Charge, história 
em quadrinhos, 
cartuns, 
linguagem 
cinematográfica, 
etc; Interpretação 
Textual. 
Apreciação. 
Regularidades de 
composição e 
estilo em 
diferentes 
gêneros textuais; 
Conhecimentos 
linguísticos 

 
Charge, história em 
quadrinhos, 
linguagem 
cinematográfica, 
etc; Interpretação 
Textual. 
Apreciação e 
réplica.  
Regularidades de 
composição e 
estilo em diferentes 
gêneros textuais; 
Conhecimentos 
linguísticos 
(morfológicos, 

- O professor poderá desenvolver 
vários descritores e habilidades 
num mesmo planejamento.  
- Ao definir o tema/gênero textual 
a ser trabalhado, as atividades 
deverão constar itens que 
desenvolvam os descritores 
propostos.  
- Direcione perguntas 
relacionadas ao texto que 
contemple os descritores.  
 - Trabalhe o conceito e a 
estrutura gramatical dos 
seguintes grupos nominais em 
espanhol: substantivo, adjetivo, 
artigo, pronomes e números 



 

Conhecimentos 
linguísticos 
(morfológicos, 
sintáticos de 
acordo com a 
necessidade), 
paralinguísticos 
(entonação, ritmo 
etc.), 
multissemióticos 
(imagens etc.) e 
cinésicos 
(postura corporal, 
gestualidade etc.) 
 
 
 
 

(morfológicos, 
sintáticos de 
acordo com a 
necessidade), 
paralinguísticos 
(entonação, ritmo 
etc.), 
multissemióticos 
(imagens etc.) e 
cinésicos 
(postura corporal, 
gestualidade etc.) 
 

sintáticos de 
acordo com a 
necessidade), 
paralinguísticos 
(entonação, ritmo 
etc.), 
multissemióticos 
(imagens etc.) e 
cinésicos (postura 
corporal, 
gestualidade etc.) 
 
 
 

cardinais. 
-Trabalhe com a estrutura da 
língua presente no texto 
(identificar os pronomes, o tempo 
verbal principal, identificar os 
verbos de ação conhecidos, 
pesquisar os verbos 
desconhecidos e outras 
estruturas que julgar necessárias, 
sem necessidade de lista de 
pronomes e verbos para 
decorar). 
 
Obs. Ao definir o tema/texto a ser 
trabalhado, orienta-se, na 
primeira aula, desenvolver a 
estrutura da língua para uma 
melhor compreensão e na aula 
seguinte atividades para 
desenvolver os descritores: 
perguntas direcionados à 
compreensão e análise do texto.  
- Utilizar somente a estrutura 
linguística presentes no texto.  
- Desenvolver a pronúncia das 
palavras do texto com leitura 
compartilhada, repetição, etc.  
 
 
 
 



 

PORT 
D08 Identificar o objetivo comunicativo 
de um texto. 
 

 
ETAPA I 

 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

 
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

 
EM13LGG101 - Compreender e analisar 
processos de produção e circulação de 
discursos, nas diferentes linguagens, para 
fazer escolhas fundamentadas em função 
de interesses pessoais e coletivos. 
 
 
 

 
Linguagem 
formal, informal; 
Contextos e 
práticas; 
Processos de 
criação (escolha 
do gênero/tipo 
textual, sujeitos 
de um texto, 
finalidade deste 
texto); 
 
 
  

 
Linguagem 
formal, informal; 
Contextos e 
práticas;  
Meios de 
produção e 
difusão (suporte 
para circulação e 
divulgação. 
 
 

 
Linguagem formal, 
informal; Contextos 
e práticas; Meios 
de produção e 
difusão (suporte 
para circulação e 
divulgação 
Processos de 
criação (escolha do 
gênero/tipo textual, 
sujeitos de um 
texto, finalidade 
deste texto); 
 
 
 

- Trabalhe com a estrutura da 
língua presente no texto 
(identificar os pronomes, o tempo 
verbal principal, identificar os 
verbos de ação conhecidos, 
pesquisar os verbos 
desconhecidos e outras 
estruturas que julgar necessárias, 
sem necessidade de lista de 
pronomes e verbos para 
decorar). 
 
Obs. Ao definir o tema/texto a ser 
trabalhado, orienta-se, na 
primeira aula, desenvolver a 
estrutura da língua para uma 
melhor compreensão e na aula 
seguinte atividades para 
desenvolver os descritores: 
perguntas direcionadas à 
compreensão e análise do texto.  
 
- Utilizar somente a estrutura 
linguística presente no texto.  
- Desenvolver o estudo do som 
das letras em diferentes tipos de 
contextos. 
- Discorrer sobre a importância 
de saber o público alvo de um 



 

texto para definir o vocabulário a 
ser usado.  
- Reforçar a importância de 
utilizar o meio de circulação 
adequado para atingir a 
finalidade daquele texto e os 
recursos a serem utilizados, etc. 

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

 

 
ETAPA I 

 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

 
EM13LGG102 - Analisar visões de mundo, 
conflitos de interesse, preconceitos e 
ideologias presentes nos discursos 
veiculados nas diferentes mídias, 
ampliando suas possibilidades de 
explicação, interpretação e intervenção 
crítica da/na realidade. 
 
EM13LGG202 - Analisar interesses, 
relações de poder e perspectivas de 
mundo nos discursos das diversas 
práticas das linguagens (artísticas, 
corporais e verbais), compreendendo 
criticamente o modo como circulam, 
constituem-se e (re)produzem significação 
e ideologias. 
 
 

 
 Gêneros 
discursivos: 
notícias, com 
foco na 
parcialidade, 
imparcialidade e 
neutralidade.  
 
Curadoria. 
 
 

 
Gêneros 
discursivos: 
notícias, 
reportagem, 
entrevista, entre 
outros, e seus 
efeitos de sentido 
com foco na 
parcialidade, 
imparcialidade e 
neutralidade. 
Curadoria. 
 
 

 
Gêneros 
discursivos: 
notícias, 
reportagem, 
entrevista, entre 
outros, e seus 
efeitos de sentido 
com foco na 
parcialidade, 
imparcialidade e 
neutralidade.  
 
Apreciação e 
Réplica.  
 
Curadoria. 
 
 

- Trabalhar com mais de um texto 
que abordem a mesma temática 
para que haja comparação.  
  
- Além de utilizar as sugestões 
citadas acima, sugere-se como 
estratégia separar os estudantes 
em grupos para compreender o 
texto e posteriormente comparar 
as informações com os demais. 
 
- O professor poderá utilizar tanto 
textos de gêneros diferentes que 
apresentem a mesma temática, 
quanto textos do mesmo gênero 
que tratem de forma diversificada 
a informação.   
 
- Dê preferência a textos curtos 
(escritos, orais e visuais), e 
trabalhe a leitura, interpretação, e 



 

compreensão sobre datas 
comemorativas mais evidentes: 
Semana Santa, Dia dos mortos, 
San Fermines, Carnaval e 
Tomatina. 

PORT 
D04.  Inferir o tema ou o assunto de um 
texto. 
D05.   Distinguir um fato de uma 
opinião em um texto. 
D12.   Identificar a tese de um texto. 
D13.   Identificar um argumento usado 
para sustentar a tese em um texto. 
 

 
 

ETAPA I 
 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

 
EM13LGG303 - Debater questões 
polêmicas de relevância social, analisando 
diferentes argumentos e opiniões, para 
formular, negociar e sustentar posições, 
frente à análise de perspectivas distintas. 

Textos 
argumentativos e 
de opinião 
(Apreciação).  
 
Marcadores do 
discurso 
(Conjunções, 
preposições...).  
 
Leitura de 
resenhas, 
comentários de 
leitor, carta de 
leitor, etc. 

Textos 
argumentativos e 
de opinião 
(Apreciação).  
 
Marcadores do 
discurso. 
(Conjunções, 
preposições...). 
 
Produção de 
resenhas, 
comentário de 
leitor, etc.  
 
 

Textos 
argumentativos e 
de opinião  
 
(Apreciação e 
Réplica).  
 
Marcadores do 
discurso. 
(Conjunções, 
preposições...). 
 
Produção de 
resenhas, 
comentário de 
leitor, etc.  
 
 

- O professor poderá desenvolver 
várias descritores e habilidades 
num mesmo planejamento.  
- Direcione perguntas 
relacionadas ao texto que 
contemple os descritores.  
 
 - Trabalhe com a estrutura da 
língua presente no texto (Enfatize 
as expressões de opinião e 
expressões que indiquem fato e 
outras estruturas que julgar 
necessárias). 
 
Obs. Ao definir o tema/texto a ser 
trabalhado, orienta-se, na 
primeira aula, desenvolver a 
estrutura da língua para uma 
melhor compreensão e na aula 



 

seguinte atividades para 
desenvolver os descritores: 
perguntas direcionadas à 
compreensão e análise do texto.  
- Utilizar somente a estrutura 
linguística presentes no texto.  
- Desenvolver a pronúncia das 
palavras do texto com leitura 
compartilhada, repetição, etc. 

PORT 
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 

 
EM13LGG201 - Utilizar as diversas 
linguagens (artísticas, corporais e verbal) 
em diferentes contextos, valorizando-as 
como fenômeno social, cultural, histórico, 
variável, heterogêneo e sensível aos 
contextos de uso. 
 

 
Espanhol formal 
e informal. 
Compreensão 
das escolhas 
discursivas 
(lexical, nível de 
formalidade, 
postura e 
gestualidade).  
 
 
 

 
Espanhol formal 
e informal. 
Compreensão e 
reflexão sobre as 
escolhas 
discursivas 
(lexical, nível de 
formalidade, 
postura e 
gestualidade).  
 
 
 

 
Espanhol formal e 
informal.  
Compreender, 
reflexão e análise 
das escolhas 
discursivas (lexical, 
nível de 
formalidade, 
postura e 
gestualidade).  
 
 
  

- Utilizar expressões cotidianas 
em diferentes situações/contexto 
de uso da língua. 
 
- Letras de música. 
 
- Memes. 
 
-Trabalhe a leitura, compreensão 
e interpretação de textos curtos 
(escritos, orais e visuais) sobre: 
origem dos idiomas, origem do 
espanhol e das línguas co-oficiais 
da Espanha. A língua espanhola 
pelo mundo. 
 
 



 

PORT 
D24 Reconhecer marcas linguísticas 
em um texto. 
 

 
ETAPA I 

 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

 
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

EM13LGG401 - Analisar criticamente 
textos de modo a compreender e 
caracterizar as línguas como fenômeno 
(geo)político, histórico, social, cultural, 
variável, heterogêneo e sensível aos 
contextos de uso. 
 
EM13LGG402 - Empregar, nas interações 
sociais, a variedade e o estilo de língua 
adequados à situação comunicativa, ao(s) 
interlocutor(es) e ao gênero do discurso, 
respeitando os usos das línguas por 
esse(s) interlocutor(es) e sem preconceito 
linguístico. 
 

Contexto de 
circulação e 
recepção de 
textos. Variação 
linguística (os 
dialetos e 
registros ou 
estilos - dialeto 
regional ou 
territorial, – 
registro: grau de 
formalidade do 
texto).  
 
 

Contexto de 
circulação e 
recepção de 
textos. Variação 
linguística (os 
dialetos e 
registros ou 
estilos - dialeto 
regional ou 
territorial, – 
registro: grau de 
formalidade do 
texto), social (as 
gírias, os jargões 
e o linguajar 
caipira e outros) e 
de situação 
comunicativa 
(formal / 
informal).  
 
 

Contexto de 
produção, 
circulação e 
recepção de textos. 
Variação linguística 
(os dialetos e 
registros ou estilos 
- dialeto regional 
ou territorial, – 
registro: grau de 
formalidade do 
texto), social (as 
gírias, os jargões e 
o linguajar caipira e 
outros) e de 
situação 
comunicativa 
(formal / informal). 
Adequação e 
pertinência; 
Apreciação e 
réplica.  
 
 

 - Trabalhar com a estrutura da 
língua presente no texto; 
- Reconhecer a diferença entre 
linguagem formal e informal, as 
marcas linguísticas presentes no 
texto: os pronomes, o tempo 
verbal principal, o locutor. 
 
Ex: perguntar aos estudantes se 
conseguiram identificar se o texto 
está em uma linguagem formal 
ou informal e o que levou a 
chegar a essa conclusão. 
 
- Pesquisar as palavras 
desconhecidas e outras 
estruturas que julgar necessárias, 
sem necessidade de lista de 
pronomes e verbos para decorar.  
 
- Desenvolver a pronúncia das 
palavras do texto, leitura e 
repetição, utilização dos termos 
na oralidade, etc.  
 
- Discorrer sobre a importância 
de saber o público alvo de um 
texto para definir o vocabulário a 
ser usado. 



 

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

 
 
 

ETAPA I 
 

 
 
 
ETAPA II 

 
 
 
ETAPA III 

 
 
 
SUGESTÕES DIDÁTICAS 

 
 
(EF07LI12) Planejar a escrita de textos em 
função do contexto (público, finalidade, 
layout e suporte). 
 
(EF09LI04) Expor resultados de pesquisa 
ou estudo com o apoio de recursos, tais 
como notas, gráficos, tabelas, entre 
outros, adequando as estratégias de 
construção do texto oral aos objetivos de 
comunicação e ao contexto. 

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

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

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

- Trabalhar com textos pequenos 
que possuam gráficos e tabelas 
como suporte.  
 
- A diferença de uma etapa para 
a outra é o vocabulário do texto 
escolhido e a interferência do 
professor na resolução das 
atividades.  
 
- Etapa 1 o estudante poderá ter 
vários recursos indicados / 
apontados pelo professor para 
entendimento/compreensão do 
que foi proposto em sala de aula. 
–  
Etapas 2 e 3 o estudante terá 
mais autonomia na escolha dos 
recursos e menos auxílio do 
professor para executar a tarefa. 
. 

 

 



 

Observação: Professor (a), a estrutura da língua (tempo verbal, pronomes, adjetivos e outros) pode e deve ser trabalhada de acordo com a 

necessidade do momento e do texto utilizado. Explorar as necessidades de cada turma e sanar as deficiências diagnosticadas. 

 

 
Língua Espanhola - CICLO 6 - 2ª e 3ª SÉRIE 

 

DESCRITORES / HABILIDADES 
 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 
 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

PORT 
D03.  Inferir uma informação implícita 
em um texto. 
D11.  Inferir o efeito de sentido 
decorrente das relações lógico-
discursivas em um texto. 
D22.  Inferir o efeito de sentido 
decorrente do uso de recursos 
morfossintáticos em um texto. 

 

 
 

ETAPA I 
 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

  
 
EM13LGG103 -  Analisar o funcionamento 
das diversas linguagens, para interpretar e 
produzir criticamente discursos em textos 
de diversas semioses (visuais, verbais, 
sonoras gestuais). 
 
EM13LGG104 - Utilizar as diferentes 
linguagens, levando em conta seus 
funcionamentos, para a compreensão e 
produção de textos e discursos em 
diversos campos de atuação social. 

 
História em 
quadrinhos, 
placas, outdoors, 
etc; Interpretação 
Textual. 
Apreciação. 
Regularidades de 
composição e 
estilo em 
diferentes 
gêneros textuais 
(formato do texto 

 
Charge, história 

em quadrinhos, 

cartuns, 

linguagem 

cinematográfica, 

etc; Interpretação 

Textual. 

Apreciação. 

Regularidades de 

composição e 

 
Charge, história em 
quadrinhos, 
linguagem 
cinematográfica, 
etc; Interpretação 
Textual. 
Apreciação e 
réplica.  
Regularidades de 
composição e 
estilo em diferentes 
gêneros textuais; 

- O professor poderá desenvolver 
várias descritores e habilidades 
num mesmo planejamento.  
- Ao definir o tema/gênero textual 
a ser trabalhado, as atividades 
deverão constar itens que 
desenvolvam os descritores 
propostos.  
- Direcione perguntas 
relacionadas ao texto que 
contemple os descritores.  
 
 - Trabalhe com a estrutura da 



 

´para identificar 
que tipo de texto 
é); 
Conhecimentos 
linguísticos 
(morfológicos, 
sintáticos de 
acordo com a 
necessidade), 
paralinguísticos 
(entonação, ritmo 
etc.), 
multissemióticos 
(imagens etc.) e 
cinésicos 
(postura corporal, 
gestualidade etc.) 
 
 
 
 

estilo em 

diferentes 

gêneros textuais; 

Conhecimentos 

linguísticos 

(morfológicos, 

sintáticos de 

acordo com a 

necessidade), 

paralinguísticos 

(entonação, ritmo 

etc.), 

multissemióticos 

(imagens etc.) e 

cinésicos 

(postura corporal, 

gestualidade etc.) 

 

Conhecimentos 
linguísticos 
(morfológicos, 
sintáticos de 
acordo com a 
necessidade), 
paralinguísticos 
(entonação, ritmo 
etc.), 
multissemióticos 
(imagens etc.) e 
cinésicos (postura 
corporal, 
gestualidade etc.) 
 
 
 

língua presente no texto 
(identificar os pronomes, o tempo 
verbal principal, identificar os 
verbos de ação conhecidos, 
pesquisar os verbos 
desconhecidos e outras 
estruturas que julgar necessárias, 
sem necessidade de lista de 
pronomes e verbos para 
decorar). 
 
Obs. Ao definir o tema/texto a ser 
trabalhado, orienta-se, na 
primeira aula, desenvolver a 
estrutura da língua para uma 
melhor compreensão e na aula 
seguinte atividades para 
desenvolver os descritores: 
perguntas direcionados à 
compreensão e análise do texto.  
- Utilizar somente a estrutura 
linguística presentes no texto.  
- Desenvolver a pronúncia das 
palavras do texto com leitura 
compartilhada, repetição, etc. 
 
 
 
 
 
 



 

PORT 
D08 Identificar o objetivo comunicativo 
de um texto. 
 

 
ETAPA I 

 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

 
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

 
EM13LGG101 - Compreender e analisar 
processos de produção e circulação de 
discursos, nas diferentes linguagens, para 
fazer escolhas fundamentadas em função 
de interesses pessoais e coletivos. 
 
 
 

 
Linguagem 
formal, informal; 
Contextos e 
práticas; 
Processos de 
criação (escolha 
do gênero/tipo 
textual, sujeitos 
de um texto, 
finalidade deste 
texto); 
 
 
  

 
Linguagem 
formal, informal; 
Contextos e 
práticas;  
Meios de 
produção e 
difusão (suporte 
para circulação e 
divulgação. 
 
 

 
Linguagem formal, 
informal; Contextos 
e práticas; Meios 
de produção e 
difusão (suporte 
para circulação e 
divulgação 
Processos de 
criação (escolha do 
gênero/tipo textual, 
sujeitos de um 
texto, finalidade 
deste texto); 
 
 
 

- Trabalhe com a estrutura da 
língua presente no texto 
(identificar os pronomes, o tempo 
verbal principal, identificar os 
verbos de ação conhecidos, 
pesquisar os verbos 
desconhecidos e outras 
estruturas que julgar necessárias, 
sem necessidade de lista de 
pronomes e verbos para 
decorar). 
 
Obs. Ao definir o tema/texto a ser 
trabalhado, orienta-se, na 
primeira aula, desenvolver a 
estrutura da língua para uma 
melhor compreensão e na aula 
seguinte atividades para 
desenvolver os descritores: 
perguntas direcionados à 
compreensão e análise do texto.  
 
- Utilizar somente a estrutura 
linguística presente no texto.  
- Desenvolver a pronúncia das 
palavras do texto com leitura 
compartilhada, repetição, etc. 
- Discorrer sobre a importância 
de saber o público alvo de um 



 

texto para definir o vocabulário a 
ser usado.  
- Reforçar a importância de 
utilizar o meio de circulação 
adequado para atingir a 
finalidade daquele texto e os 
recursos a serem utilizados, etc. 

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

 

 
ETAPA I 

 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

 
EM13LGG102 - Analisar visões de mundo, 
conflitos de interesse, preconceitos e 
ideologias presentes nos discursos 
veiculados nas diferentes mídias, 
ampliando suas possibilidades de 
explicação, interpretação e intervenção 
crítica da/na realidade. 
 
EM13LGG202 - Analisar interesses, 
relações de poder e perspectivas de 
mundo nos discursos das diversas 
práticas das linguagens (artísticas, 
corporais e verbais), compreendendo 
criticamente o modo como circulam, 
constituem-se e (re)produzem significação 
e ideologias. 
 
 

 
 Gêneros 
discursivos: 
notícias, com 
foco na 
parcialidade, 
imparcialidade e 
neutralidade.  
 
Curadoria. 
 
 

 
Gêneros 
discursivos: 
notícias, 
reportagem, 
entrevista, entre 
outros, e seus 
efeitos de sentido 
com foco na 
parcialidade, 
imparcialidade e 
neutralidade. 
Curadoria. 
 
 

 
Gêneros 
discursivos: 
notícias, 
reportagem, 
entrevista, entre 
outros, e seus 
efeitos de sentido 
com foco na 
parcialidade, 
imparcialidade e 
neutralidade.  
 
Apreciação e 
Réplica.  
 
Curadoria. 
 
 

 
- Trabalhar com mais de um texto 
que aborde a mesma temática 
para que haja comparação.  
  
- Além de utilizar as sugestões 
citadas acima, sugere-se como 
estratégia separar os estudantes 
em grupos para compreender o 
texto e posteriormente comparar 
as informações com os demais. 
 
- O professor poderá utilizar tanto 
textos de gêneros diferentes que 
apresentem a mesma temática, 
quanto textos do mesmo gênero 
que tratem de forma diversificada 
a informação.   
 
- Dê preferência a textos 
pequenos, resumos e 



 

acrescentar algumas palavras 
chaves traduzidas no final dos 
textos. 
 
 

PORT 
D04.  Inferir o tema ou o assunto de um 
texto. 
D05.   Distinguir um fato de uma 
opinião em um texto. 
D12.   Identificar a tese de um texto. 
D13.   Identificar um argumento usado 
para sustentar a tese em um texto. 
 

 
 

ETAPA I 
 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

 
EM13LGG303 - Debater questões 
polêmicas de relevância social, analisando 
diferentes argumentos e opiniões, para 
formular, negociar e sustentar posições, 
frente à análise de perspectivas distintas. 

Textos 
argumentativos e 
de opinião 
(Apreciação).  
 
Marcadores do 
discurso 
(Conjunções, 
preposições...).  
 
Leitura de 
resenhas, 
comentários de 
leitor, carta de 
leitor, etc. 

Textos 
argumentativos e 
de opinião 
(Apreciação).  
 
Marcadores do 
discurso. 
(Conjunções, 
preposições...). 
 
Produção de 
resenhas, 
comentário de 
leitor, etc.  
 
 

Textos 
argumentativos e 
de opinião  
 
(Apreciação e 
Réplica).  
 
Marcadores do 
discurso. 
(Conjunções, 
preposições...). 
 
Produção de 
resenhas, 
comentário de 
leitor, etc.  
 
 

- O professor poderá desenvolver 
vários descritores e habilidades 
num mesmo planejamento.  
- Direcione perguntas 
relacionadas ao texto que 
contemple os descritores.  
 
 - Trabalhe com a estrutura da 
língua presente no texto (Enfatize 
as expressões de opinião e 
expressões que indiquem fato e 
outras estruturas que julgar 
necessárias). 
 
Obs. Ao definir o tema/texto a ser 
trabalhado, orienta-se, na 
primeira aula, desenvolver a 
estrutura da língua para uma 
melhor compreensão e na aula 



 

seguinte atividades para 
desenvolver os descritores: 
perguntas direcionados à 
compreensão e análise do texto.  
- Utilizar somente a estrutura 
linguística presentes no texto.  
- Desenvolver a pronúncia das 
palavras do texto com leitura 
compartilhada, repetição, etc. 
 
 

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

 
ETAPA I 

 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

 
SITUAÇÕES PEDAGÓGICAS 

 
EM13LGG201 - Utilizar as diversas 
linguagens (artísticas, corporais e verbal) 
em diferentes contextos, valorizando-as 
como fenômeno social, cultural, histórico, 
variável, heterogêneo e sensível aos 
contextos de uso. 
 

 
Espanhol formal 
e informal. 
Compreensão 
das escolhas 
discursivas 
(lexical, nível de 
formalidade, 
postura e 
gestualidade).  
 
 
 

 
Espanhol formal 
e informal. 
Compreensão e 
reflexão sobre as 
escolhas 
discursivas 
(lexical, nível de 
formalidade, 
postura e 
gestualidade).  
 
 
 

 
Espanhol formal e 
informal.  
Compreender, 
reflexão e análise 
das escolhas 
discursivas (lexical, 
nível de 
formalidade, 
postura e 
gestualidade).  
 
 
  

 
- Utilizar expressões cotidianas 
em diferentes situações/contexto 
de uso da língua. 
 
- Letras de música. 
 
- Memes. 
 
- Reportagem, artigo cientifico, 
etc. 
 
 
 
 



 

PORT 
D24 Reconhecer marcas linguísticas 
em um texto. 
 

 
ETAPA I 

 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

 
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

 
 
EM13LGG401 - Analisar criticamente 
textos de modo a compreender e 
caracterizar as línguas como fenômeno 
(geo)político, histórico, social, cultural, 
variável, heterogêneo e sensível aos 
contextos de uso. 
 
EM13LGG402 - Empregar, nas interações 
sociais, a variedade e o estilo de língua 
adequados à situação comunicativa, ao(s) 
interlocutor(es) e ao gênero do discurso, 
respeitando os usos das línguas por 
esse(s) interlocutor(es) e sem preconceito 
linguístico. 
 

 
Contexto de 
circulação e 
recepção de 
textos. Variação 
linguística (os 
dialetos e 
registros ou 
estilos - dialeto 
regional ou 
territorial, – 
registro: grau de 
formalidade do 
texto).  
 
 

 
Contexto de 
circulação e 
recepção de 
textos. Variação 
linguística (os 
dialetos e 
registros ou 
estilos - dialeto 
regional ou 
territorial, – 
registro: grau de 
formalidade do 
texto), social (as 
gírias, os jargões 
e o linguajar 
caipira e outros) e 
de situação 
comunicativa 
(formal / 
informal).  
 
 

 
Contexto de 
produção, 
circulação e 
recepção de textos. 
Variação linguística 
(os dialetos e 
registros ou estilos 
- dialeto regional 
ou territorial, – 
registro: grau de 
formalidade do 
texto), social (as 
gírias, os jargões e 
o linguajar caipira e 
outros) e de 
situação 
comunicativa 
(formal / informal). 
Adequação e 
pertinência; 
Apreciação e 
réplica.  
 
 

  
- Trabalhar com a estrutura da 
língua presente no texto; 
- Reconhecer as marcas 
linguísticas presentes o texto: os 
pronomes, o tempo verbal 
principal, o locutor. 
 
Ex: perguntar aos estudantes se 
conseguiram identificar se o texto 
está no presente, passado ou 
futuro e o que levou a chegar a 
essa conclusão. 
 
- Pesquisar as palavras 
desconhecidas e outras 
estruturas que julgar necessárias, 
sem necessidade de lista de 
pronomes e verbos para decorar.  
 
- Desenvolver a pronúncia das 
palavras do texto, leitura e 
repetição, utilização dos termos 
na oralidade, etc.  
 
- Trabalhe o Voseo, 
Ceseo/Seseo, considerando a 
existência de sotaques de um 
idioma e o seu regionalismo. 



 

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

 
 
 

ETAPA I 
 

 
 
 
ETAPA II 
 

 

 
 
 
ETAPA III 

 
 
 
SUGESTÕES DIDÁTICAS 

 
 
(EF07LI12) Planejar a escrita de textos em 
função do contexto (público, finalidade, 
layout e suporte). 
 
(EF09LI04) Expor resultados de pesquisa 
ou estudo com o apoio de recursos, tais 
como notas, gráficos, tabelas, entre 
outros, adequando as estratégias de 
construção do texto oral aos objetivos de 
comunicação e ao contexto. 

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

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

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

- Trabalhar com textos pequenos 
que possuam gráficos e tabelas 
como suporte.  
 
- A diferença de uma etapa para 
a outra é o vocabulário do texto 
escolhido e a interferência do 
professor na resolução das 
atividades.  
 
- Etapa 1 o estudante poderá ter 
vários recursos indicados / 
apontados pelo professor para 
entendimento/compreensão do 
que foi proposto em sala de aula.  
 
– Etapas 2 e 3 o estudante terá 
mais autonomia na escolha dos 
recursos e menos auxílio do 
professor para executar a tarefa. 
 

 

 



 

Observação: Professor (a), a estrutura da língua (tempo verbal, pronomes, adjetivos e outros) pode e deve ser trabalhada de acordo com a 

necessidade do momento e do texto utilizado. Explorar as necessidades de cada turma e sanar as deficiências diagnosticadas. 

Língua Inglesa - CICLO 5 - 1ª série 
 

DESCRITOR/ HABILIDADE 
 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 
 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

PORT 
D03.  Inferir uma informação implícita 
em um texto. 
D11.  Inferir o efeito de sentido 
decorrente das relações lógico-
discursivas em um texto. 
D22.  Inferir o efeito de sentido 
decorrente do uso de recursos 
morfossintáticos em um texto. 

 

 
 

ETAPA I 
 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

  
EM13LGG103 -  Analisar o funcionamento 
das diversas linguagens, para interpretar e 
produzir criticamente discursos em textos 
de diversas semioses (visuais, verbais, 
sonoras gestuais). 
 
EM13LGG104 - Utilizar as diferentes 
linguagens, levando em conta seus 
funcionamentos, para a compreensão e 
produção de textos e discursos em 
diversos campos de atuação social. 
 
EM13LGG403 – Fazer uso do inglês como 
língua de comunicação global, levando em 
conta a multiplicidade e variedade de usos, 

História em 
quadrinhos, 
placas, outdoors, 
etc; Interpretação 
Textual. 
Apreciação. 
Regularidades de 
composição e 
estilo em 
diferentes 
gêneros textuais 
(formato do texto 
´para identificar 
que tipo de texto 
é); 
Conhecimentos 
linguísticos 

Charge, história 
em quadrinhos, 
cartoon, 
linguagem 
cinematográfica, 
etc; Interpretação 
Textual. 
Apreciação. 
Regularidades de 
composição e 
estilo em 
diferentes 
gêneros textuais; 
Conhecimentos 
linguísticos 
(morfológicos, 
sintáticos de 

Charge, história em 
quadrinhos, 
linguagem 
cinematográfica, 
etc; Interpretação 
Textual. 
Apreciação e 
réplica.  
Regularidades de 
composição e estilo 
em diferentes 
gêneros textuais; 
Conhecimentos 
linguísticos 
(morfológicos, 
sintáticos de 
acordo com a 

- O professor poderá desenvolver 
várias descritores e habilidades 
num mesmo planejamento.  
- Ao definir o tema/gênero textual 
a ser trabalhado, as atividades 
deverão constar itens que 
desenvolvam os descritores 
propostos.  
- Direcione perguntas 
relacionadas ao texto que 
contemple os descritores.  
 
 - Trabalhe com a estrutura da 
língua presente no texto 
(identificar os pronomes, o tempo 
verbal principal, identificar os 
verbos de ação conhecidos, 



 

usuários e funções dessa língua no mundo 
contemporâneo. 

(morfológicos, 
sintáticos de 
acordo com a 
necessidade), 
paralinguísticos 
(entonação, ritmo 
etc.), 
multissemióticos 
(imagens etc.) e 
cinésicos 
(postura corporal, 
gestualidade etc.) 
 
 
 
 

acordo com a 
necessidade), 
paralinguísticos 
(entonação, ritmo 
etc.), 
multissemióticos 
(imagens etc.) e 
cinésicos (postura 
corporal, 
gestualidade etc.) 
 

necessidade), 
paralinguísticos 
(entonação, ritmo 
etc.), 
multissemióticos 
(imagens etc.) e 
cinésicos (postura 
corporal, 
gestualidade etc.) 
 
 
 

pesquisar os verbos 
desconhecidos e outras estruturas 
que julgar necessárias, sem 
necessidade de lista de pronomes 
e verbos para decorar). 
 
Obs. Ao definir o tema/texto a ser 
trabalhado, orienta-se, na primeira 
aula, desenvolver a estrutura da 
língua para uma melhor 
compreensão e na aula seguinte 
atividades para desenvolver os 
descritores: perguntas 
direcionados à compreensão e 
análise do texto.  
- Utilizar somente a estrutura 
linguística presentes no texto.  
- Desenvolver a pronúncia das 
palavras do texto com leitura 
compartilhada, repetição, etc. 
 

PORT 
D08 Identificar o objetivo comunicativo 
de um texto. 
 

 
ETAPA I 

 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

 
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

 
EM13LGG101 - Compreender e analisar 
processos de produção e circulação de 
discursos, nas diferentes linguagens, para 
fazer escolhas fundamentadas em função 
de interesses pessoais e coletivos. 
 
EM13LGG403 – Fazer uso do inglês como 
língua de comunicação global, levando em 
conta a multiplicidade e variedade de usos, 

 
Linguagem 
formal, informal; 
Contextos e 
práticas; 
Processos de 
criação (escolha 
do gênero/tipo 
textual, sujeitos 
de um texto, 

 
Linguagem 
formal, informal; 
Contextos e 
práticas;  
Meios de 
produção e 
difusão (suporte 
para circulação e 
divulgação. 

 
Linguagem formal, 
informal; Contextos 
e práticas; Meios 
de produção e 
difusão (suporte 
para circulação e 
divulgação 
Processos de 
criação (escolha do 

 
- Trabalhe com a estrutura da 
língua presente no texto 
(identificar os pronomes, o tempo 
verbal principal, identificar os 
verbos de ação conhecidos, 
pesquisar os verbos 
desconhecidos e outras estruturas 
que julgar necessárias, sem 



 

usuários e funções dessa língua no mundo 
contemporâneo. 
 

finalidade deste 
texto); 
 
 
  

 
 

gênero/tipo textual, 
sujeitos de um 
texto, finalidade 
deste texto); 
 
 
 

necessidade de lista de pronomes 
e verbos para decorar). 
 
Obs. Ao definir o tema/texto a ser 
trabalhado, orienta-se, na primeira 
aula, desenvolver a estrutura da 
língua para uma melhor 
compreensão e na aula seguinte 
atividades para desenvolver os 
descritores: perguntas 
direcionados à compreensão e 
análise do texto.  
 
- Utilizar somente a estrutura 
linguística presente no texto.  
- Desenvolver a pronúncia das 
palavras do texto com leitura 
compartilhada, repetição, etc. 
- Discorrer sobre a importância de 
saber o público alvo de um texto 
para definir o vocabulário a ser 
usado.  
- Reforçar a importância de utilizar 
o meio de circulação adequado 
para atingir a finalidade daquele 
texto e os recursos a serem 
utilizados, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

 
ETAPA I 

 
ETAPA II ETAPA III SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

 
EM13LGG102 - Analisar visões de mundo, 
conflitos de interesse, preconceitos e 
ideologias presentes nos discursos 
veiculados nas diferentes mídias, 
ampliando suas possibilidades de 
explicação, interpretação e intervenção 
crítica da/na realidade. 
 
 
EM13LGG403 – Fazer uso do inglês como 
língua de comunicação global, levando em 
conta a multiplicidade e variedade de usos, 
usuários e funções dessa língua no mundo 
contemporâneo. 
 

 
 Gêneros 
discursivos: 
notícias, com foco 
na parcialidade, 
imparcialidade e 
neutralidade.  
 
Curadoria. 
 
 

 
Gêneros 
discursivos: 
notícias, 
reportagem, 
entrevista, entre 
outros, e seus 
efeitos de sentido 
com foco na 
parcialidade, 
imparcialidade e 
neutralidade. 
Curadoria. 
 
 

 
Gêneros 
discursivos: 
notícias, 
reportagem, 
entrevista, entre 
outros, e seus 
efeitos de sentido 
com foco na 
parcialidade, 
imparcialidade e 
neutralidade.  
 
Apreciação e 
Réplica.  
 
Curadoria. 
 
 

 
- Trabalhar com mais de um texto 
que aborde a mesma temática 
para que haja comparação.  
  
- Além de utilizar as sugestões 
citadas acima, sugere-se como 
estratégia separar os estudantes 
em grupos para compreender o 
texto e posteriormente comparar 
as informações com os demais. 
 
- O professor poderá utilizar tanto 
textos de gêneros diferentes que 
apresentem a mesma temática, 
quanto textos do mesmo gênero 
que tratem de forma diversificada 
a informação.   
 
- Dê preferência a textos 
pequenos, resumos e acrescentar 
algumas palavras chaves 
traduzidas no final dos textos. 
 
 
 
 
 



 

 
PORT 

D04.  Inferir o tema ou o assunto de um 
texto. 
D05.   Distinguir um fato de uma opinião 
em um texto. 
 

 
 

ETAPA I 
 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

 
EM13LGG303 - Debater questões 
polêmicas de relevância social, analisando 
diferentes argumentos e opiniões, para 
formular, negociar e sustentar posições, 
frente à análise de perspectivas distintas. 
 
 
EM13LGG403 – Fazer uso do inglês como 
língua de comunicação global, levando em 
conta a multiplicidade e variedade de usos, 
usuários e funções dessa língua no mundo 
contemporâneo. 
 

Textos 
argumentativos e 
de opinião 
(Apreciação).  
 
Marcadores do 
discurso 
(Conjunções, 
preposições...).  
 
Leitura de 
resenhas, 
comentários de 
leitor, carta de 
leitor, etc. 

Textos 
argumentativos e 
de opinião 
(Apreciação).  
 
Marcadores do 
discurso. 
(Conjunções, 
preposições...). 
 
Produção de 
resenhas, 
comentário de 
leitor, etc.  
 
 

Textos 
argumentativos e 
de opinião  
 
(Apreciação e 
Réplica).  
 
Marcadores do 
discurso. 
(Conjunções, 
preposições...). 
 
Produção de 
resenhas, 
comentário de 
leitor, etc.  
 
 

- O professor poderá desenvolver 
várias descritores e habilidades 
num mesmo planejamento.  
- Direcione perguntas 
relacionadas ao texto que 
contemple os descritores.  
 
 - Trabalhe com a estrutura da 
língua presente no texto (Enfatize 
as expressões de opinião e 
expressões que indiquem fato e 
outras estruturas que julgar 
necessárias). 
 
Obs. Ao definir o tema/texto a ser 
trabalhado, orienta-se, na primeira 
aula, desenvolver a estrutura da 
língua para uma melhor 
compreensão e na aula seguinte 
atividades para desenvolver os 
descritores: perguntas 
direcionados à compreensão e 
análise do texto.  
- Utilizar somente a estrutura 
linguística presentes no texto.  
- Desenvolver a pronúncia das 
palavras do texto com leitura 
compartilhada, repetição, etc. 



 

PORT 
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 

 
EM13LGG201 - Utilizar as diversas 
linguagens (artísticas, corporais e verbal) 
em diferentes contextos, valorizando-as 
como fenômeno social, cultural, histórico, 
variável, heterogêneo e sensível aos 
contextos de uso. 
 

 
Inglês formal e 
informal. 
Compreensão 
das escolhas 
discursivas 
(lexical, nível de 
formalidade, 
postura e 
gestualidade).  
 
 
 

 
Inglês formal e 
informal. 
Compreensão e 
reflexão sobre as 
escolhas 
discursivas 
(lexical, nível de 
formalidade, 
postura e 
gestualidade).  
 
 
 

 
Inglês formal e 
informal.  
Compreender, 
reflexão e análise 
das escolhas 
discursivas (lexical, 
nível de 
formalidade, 
postura e 
gestualidade).  
 
 
  

 
- Utilizar expressões cotidianas 
em diferentes situações/contexto 
de uso da língua. 
 
- Letras de música. 
 
- Memes. 
 
- Reportagem, artigo cientifico, 
etc. 

PORT 
D24 Reconhecer marcas linguísticas em 
um texto. 
 

 
ETAPA I 

 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

 
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

 
 
EM13LGG401 - Analisar criticamente 
textos de modo a compreender e 
caracterizar as línguas como fenômeno 
(geo)político, histórico, social, cultural, 
variável, heterogêneo e sensível aos 
contextos de uso. 
 
EM13LGG402 - Empregar, nas interações 
sociais, a variedade e o estilo de língua 
adequados à situação comunicativa, ao(s) 

 
Contexto de 
circulação e 
recepção de 
textos. Variação 
linguística (os 
dialetos e 
registros ou 
estilos - dialeto 
regional ou 
territorial, – 
registro: grau de 

 
Contexto de 
circulação e 
recepção de 
textos. Variação 
linguística (os 
dialetos e 
registros ou 
estilos - dialeto 
regional ou 
territorial, – 
registro: grau de 

 
Contexto de 
produção, 
circulação e 
recepção de textos. 
Variação linguística 
(os dialetos e 
registros ou estilos 
- dialeto regional ou 
territorial, – 
registro: grau de 
formalidade do 

  
- Trabalhar com a estrutura da 
língua presente no texto; 
- Reconhecer as marcas 
linguísticas presentes o texto: os 
pronomes, o tempo verbal 
principal, o locutor. 
 
Ex: perguntar aos estudantes se 
conseguiram identificar se o texto 
está no presente, passado ou 



 

interlocutor(es) e ao gênero do discurso, 
respeitando os usos das línguas por 
esse(s) interlocutor(es) e sem preconceito 
linguístico. 
 
EM13LGG403 – Fazer uso do inglês como 
língua de comunicação global, levando em 
conta a multiplicidade e variedade de usos, 
usuários e funções dessa língua no mundo 
contemporâneo. 
 

formalidade do 
texto).  
 
 

formalidade do 
texto), social (as 
gírias, os jargões 
e o linguajar 
caipira e outros) e 
de situação 
comunicativa 
(formal / informal).  
 
 

texto), social (as 
gírias, os jargões e 
o linguajar caipira e 
outros) e de 
situação 
comunicativa 
(formal / informal). 
Adequação e 
pertinência; 
Apreciação e 
réplica.  
 
 

futuro e o que levou a chegar a 
essa conclusão. 
 
- Pesquisar as palavras 
desconhecidas e outras estruturas 
que julgar necessárias, sem 
necessidade de lista de pronomes 
e verbos para decorar.  
 
- Desenvolver a pronúncia das 
palavras do texto, leitura e 
repetição, utilização dos termos 
na oralidade, etc.  
 
- Discorrer sobre a importância de 
saber o público alvo de um texto 
para definir o vocabulário a ser 
usado. 

MAT 
D39. Identificar informações a partir de 
dados dispostos em tabelas. 
D40. Identificar dados apresentados por 
meio de gráficos. 
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). 
 
 (EF09LI04) Expor resultados de pesquisa 
ou estudo com o apoio de recursos, tais 

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

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

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

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



 

como notas, gráficos, tabelas, entre outros, 
adequando as estratégias de construção 
do texto oral aos objetivos de comunicação 
e ao contexto. 

problema 
apresentado.  

problema 
apresentado.  

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. 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Observação: Professor (a), a estrutura da língua (tempo verbal, pronomes, adjetivos e outros) pode e deve ser trabalhada de acordo com a 

necessidade do momento e do texto utilizado. Explorar as necessidades de cada turma e sanar as deficiências diagnosticadas. 

Língua Inglesa - CICLO 6 - 2ª e 3ª séries 
 

DESCRITOR/ HABILIDADE 
 

OBJETOS DE CONHECIMENTO 
 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

PORT 
D03.  Inferir uma informação implícita 
em um texto. 
D11.  Inferir o efeito de sentido 
decorrente das relações lógico-
discursivas em um texto. 
D22.  Inferir o efeito de sentido 
decorrente do uso de recursos 
morfossintáticos em um texto. 

 

 
 

ETAPA I 
 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

  
EM13LGG103 -  Analisar o funcionamento 
das diversas linguagens, para interpretar e 
produzir criticamente discursos em textos 
de diversas semioses (visuais, verbais, 
sonoras gestuais). 
 
EM13LGG104 - Utilizar as diferentes 
linguagens, levando em conta seus 
funcionamentos, para a compreensão e 
produção de textos e discursos em 
diversos campos de atuação social. 
 
EM13LGG403 – Fazer uso do inglês como 
língua de comunicação global, levando em 
conta a multiplicidade e variedade de usos, 

História em 
quadrinhos, 
placas, outdoors, 
etc; Interpretação 
Textual. 
Apreciação. 
Regularidades de 
composição e 
estilo em 
diferentes 
gêneros textuais 
(formato do texto 
´para identificar 
que tipo de texto 
é); 
Conhecimentos 
linguísticos 

Charge, história 
em quadrinhos, 
cartoon, 
linguagem 
cinematográfica, 
etc; Interpretação 
Textual. 
Apreciação. 
Regularidades de 
composição e 
estilo em 
diferentes 
gêneros textuais; 
Conhecimentos 
linguísticos 
(morfológicos, 
sintáticos de 

Charge, história em 
quadrinhos, 
linguagem 
cinematográfica, 
etc; Interpretação 
Textual. 
Apreciação e 
réplica.  
Regularidades de 
composição e estilo 
em diferentes 
gêneros textuais; 
Conhecimentos 
linguísticos 
(morfológicos, 
sintáticos de 
acordo com a 

- O professor poderá desenvolver 
várias descritores e habilidades 
num mesmo planejamento.  
- Ao definir o tema/gênero textual 
a ser trabalhado, as atividades 
deverão constar itens que 
desenvolvam os descritores 
propostos.  
- Direcione perguntas 
relacionadas ao texto que 
contemple os descritores.  
 
 - Trabalhe com a estrutura da 
língua presente no texto 
(identificar os pronomes, o tempo 
verbal principal, identificar os 
verbos de ação conhecidos, 



 

usuários e funções dessa língua no mundo 
contemporâneo. 

(morfológicos, 
sintáticos de 
acordo com a 
necessidade), 
paralinguísticos 
(entonação, ritmo 
etc.), 
multissemióticos 
(imagens etc.) e 
cinésicos 
(postura corporal, 
gestualidade etc.) 
 
 
 
 

acordo com a 
necessidade), 
paralinguísticos 
(entonação, ritmo 
etc.), 
multissemióticos 
(imagens etc.) e 
cinésicos (postura 
corporal, 
gestualidade etc.) 
 

necessidade), 
paralinguísticos 
(entonação, ritmo 
etc.), 
multissemióticos 
(imagens etc.) e 
cinésicos (postura 
corporal, 
gestualidade etc.) 
 
 
 

pesquisar os verbos 
desconhecidos e outras estruturas 
que julgar necessárias, sem 
necessidade de lista de pronomes 
e verbos para decorar). 
 
Obs. Ao definir o tema/texto a ser 
trabalhado, orienta-se, na primeira 
aula, desenvolver a estrutura da 
língua para uma melhor 
compreensão e na aula seguinte 
atividades para desenvolver os 
descritores: perguntas 
direcionados à compreensão e 
análise do texto.  
- Utilizar somente a estrutura 
linguística presentes no texto.  
- Desenvolver a pronúncia das 
palavras do texto com leitura 
compartilhada, repetição, etc. 
 

PORT 
D08 Identificar o objetivo comunicativo 
de um texto. 
 

 
ETAPA I 

 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

 
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

 
EM13LGG101 - Compreender e analisar 
processos de produção e circulação de 
discursos, nas diferentes linguagens, para 
fazer escolhas fundamentadas em função 
de interesses pessoais e coletivos. 
 
EM13LGG403 – Fazer uso do inglês como 
língua de comunicação global, levando em 
conta a multiplicidade e variedade de usos, 

 
Linguagem 
formal, informal; 
Contextos e 
práticas; 
Processos de 
criação (escolha 
do gênero/tipo 
textual, sujeitos 
de um texto, 

 
Linguagem 
formal, informal; 
Contextos e 
práticas;  
Meios de 
produção e 
difusão (suporte 
para circulação e 
divulgação. 

 
Linguagem formal, 
informal; Contextos 
e práticas; Meios 
de produção e 
difusão (suporte 
para circulação e 
divulgação 
Processos de 
criação (escolha do 

 
- Trabalhe com a estrutura da 
língua presente no texto 
(identificar os pronomes, o tempo 
verbal principal, identificar os 
verbos de ação conhecidos, 
pesquisar os verbos 
desconhecidos e outras estruturas 
que julgar necessárias, sem 



 

usuários e funções dessa língua no mundo 
contemporâneo. 
 

finalidade deste 
texto); 
 
 
  

 
 

gênero/tipo textual, 
sujeitos de um 
texto, finalidade 
deste texto); 
 
 
 

necessidade de lista de pronomes 
e verbos para decorar). 
 
Obs. Ao definir o tema/texto a ser 
trabalhado, orienta-se, na primeira 
aula, desenvolver a estrutura da 
língua para uma melhor 
compreensão e na aula seguinte 
atividades para desenvolver os 
descritores: perguntas 
direcionados à compreensão e 
análise do texto.  
 
- Utilizar somente a estrutura 
linguística presente no texto.  
- Desenvolver a pronúncia das 
palavras do texto com leitura 
compartilhada, repetição, etc. 
- Discorrer sobre a importância de 
saber o público alvo de um texto 
para definir o vocabulário a ser 
usado.  
- Reforçar a importância de utilizar 
o meio de circulação adequado 
para atingir a finalidade daquele 
texto e os recursos a serem 
utilizados, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

 
ETAPA I 

 
ETAPA II ETAPA III SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

 
EM13LGG102 - Analisar visões de mundo, 
conflitos de interesse, preconceitos e 
ideologias presentes nos discursos 
veiculados nas diferentes mídias, 
ampliando suas possibilidades de 
explicação, interpretação e intervenção 
crítica da/na realidade. 
 
 
EM13LGG403 – Fazer uso do inglês como 
língua de comunicação global, levando em 
conta a multiplicidade e variedade de usos, 
usuários e funções dessa língua no mundo 
contemporâneo. 
 

 
 Gêneros 
discursivos: 
notícias, com foco 
na parcialidade, 
imparcialidade e 
neutralidade.  
 
Curadoria. 
 
 

 
Gêneros 
discursivos: 
notícias, 
reportagem, 
entrevista, entre 
outros, e seus 
efeitos de sentido 
com foco na 
parcialidade, 
imparcialidade e 
neutralidade. 
Curadoria. 
 
 

 
Gêneros 
discursivos: 
notícias, 
reportagem, 
entrevista, entre 
outros, e seus 
efeitos de sentido 
com foco na 
parcialidade, 
imparcialidade e 
neutralidade.  
 
Apreciação e 
Réplica.  
 
Curadoria. 
 
 

 
- Trabalhar com mais de um texto 
que aborde a mesma temática 
para que haja comparação.  
  
- Além de utilizar as sugestões 
citadas acima, sugere-se como 
estratégia separar os estudantes 
em grupos para compreender o 
texto e posteriormente comparar 
as informações com os demais. 
 
- O professor poderá utilizar tanto 
textos de gêneros diferentes que 
apresentem a mesma temática, 
quanto textos do mesmo gênero 
que tratem de forma diversificada 
a informação.   
 
- Dê preferência a textos 
pequenos, resumos e acrescentar 
algumas palavras chaves 
traduzidas no final dos textos. 
 
 
 
 
 



 

 
PORT 

D04.  Inferir o tema ou o assunto de um 
texto. 
D05.   Distinguir um fato de uma opinião 
em um texto. 
 

 
 

ETAPA I 
 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

 
EM13LGG303 - Debater questões 
polêmicas de relevância social, analisando 
diferentes argumentos e opiniões, para 
formular, negociar e sustentar posições, 
frente à análise de perspectivas distintas. 
 
 
EM13LGG403 – Fazer uso do inglês como 
língua de comunicação global, levando em 
conta a multiplicidade e variedade de usos, 
usuários e funções dessa língua no mundo 
contemporâneo. 
 

Textos 
argumentativos e 
de opinião 
(Apreciação).  
 
Marcadores do 
discurso 
(Conjunções, 
preposições...).  
 
Leitura de 
resenhas, 
comentários de 
leitor, carta de 
leitor, etc. 

Textos 
argumentativos e 
de opinião 
(Apreciação).  
 
Marcadores do 
discurso. 
(Conjunções, 
preposições...). 
 
Produção de 
resenhas, 
comentário de 
leitor, etc.  
 
 

Textos 
argumentativos e 
de opinião  
 
(Apreciação e 
Réplica).  
 
Marcadores do 
discurso. 
(Conjunções, 
preposições...). 
 
Produção de 
resenhas, 
comentário de 
leitor, etc.  
 
 

- O professor poderá desenvolver 
várias descritores e habilidades 
num mesmo planejamento.  
- Direcione perguntas 
relacionadas ao texto que 
contemple os descritores.  
 
 - Trabalhe com a estrutura da 
língua presente no texto (Enfatize 
as expressões de opinião e 
expressões que indiquem fato e 
outras estruturas que julgar 
necessárias). 
 
Obs. Ao definir o tema/texto a ser 
trabalhado, orienta-se, na primeira 
aula, desenvolver a estrutura da 
língua para uma melhor 
compreensão e na aula seguinte 
atividades para desenvolver os 
descritores: perguntas 
direcionados à compreensão e 
análise do texto.  
- Utilizar somente a estrutura 
linguística presentes no texto.  
- Desenvolver a pronúncia das 
palavras do texto com leitura 
compartilhada, repetição, etc. 



 

PORT 
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 

 
EM13LGG201 - Utilizar as diversas 
linguagens (artísticas, corporais e verbal) 
em diferentes contextos, valorizando-as 
como fenômeno social, cultural, histórico, 
variável, heterogêneo e sensível aos 
contextos de uso. 
 

 
Inglês formal e 
informal. 
Compreensão 
das escolhas 
discursivas 
(lexical, nível de 
formalidade, 
postura e 
gestualidade).  
 
 
 

 
Inglês formal e 
informal. 
Compreensão e 
reflexão sobre as 
escolhas 
discursivas 
(lexical, nível de 
formalidade, 
postura e 
gestualidade).  
 
 
 

 
Inglês formal e 
informal.  
Compreender, 
reflexão e análise 
das escolhas 
discursivas (lexical, 
nível de 
formalidade, 
postura e 
gestualidade).  
 
 
  

 
- Utilizar expressões cotidianas 
em diferentes situações/contexto 
de uso da língua. 
 
- Letras de música. 
 
- Memes. 
 
- Reportagem, artigo cientifico, 
etc. 

PORT 
D24 Reconhecer marcas linguísticas em 
um texto. 
 

 
ETAPA I 

 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

 
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

 
 
EM13LGG401 - Analisar criticamente 
textos de modo a compreender e 
caracterizar as línguas como fenômeno 
(geo)político, histórico, social, cultural, 
variável, heterogêneo e sensível aos 
contextos de uso. 
 
EM13LGG402 - Empregar, nas interações 
sociais, a variedade e o estilo de língua 
adequados à situação comunicativa, ao(s) 

 
Contexto de 
circulação e 
recepção de 
textos. Variação 
linguística (os 
dialetos e 
registros ou 
estilos - dialeto 
regional ou 
territorial, – 
registro: grau de 

 
Contexto de 
circulação e 
recepção de 
textos. Variação 
linguística (os 
dialetos e 
registros ou 
estilos - dialeto 
regional ou 
territorial, – 
registro: grau de 

 
Contexto de 
produção, 
circulação e 
recepção de textos. 
Variação linguística 
(os dialetos e 
registros ou estilos 
- dialeto regional ou 
territorial, – 
registro: grau de 
formalidade do 

  
- Trabalhar com a estrutura da 
língua presente no texto; 
- Reconhecer as marcas 
linguísticas presentes o texto: os 
pronomes, o tempo verbal 
principal, o locutor. 
 
Ex: perguntar aos estudantes se 
conseguiram identificar se o texto 
está no presente, passado ou 



 

interlocutor(es) e ao gênero do discurso, 
respeitando os usos das línguas por 
esse(s) interlocutor(es) e sem preconceito 
linguístico. 
 
EM13LGG403 – Fazer uso do inglês como 
língua de comunicação global, levando em 
conta a multiplicidade e variedade de usos, 
usuários e funções dessa língua no mundo 
contemporâneo. 
 

formalidade do 
texto).  
 
 

formalidade do 
texto), social (as 
gírias, os jargões 
e o linguajar 
caipira e outros) e 
de situação 
comunicativa 
(formal / informal).  
 
 

texto), social (as 
gírias, os jargões e 
o linguajar caipira e 
outros) e de 
situação 
comunicativa 
(formal / informal). 
Adequação e 
pertinência; 
Apreciação e 
réplica.  
 
 

futuro e o que levou a chegar a 
essa conclusão. 
 
- Pesquisar as palavras 
desconhecidas e outras estruturas 
que julgar necessárias, sem 
necessidade de lista de pronomes 
e verbos para decorar.  
 
- Desenvolver a pronúncia das 
palavras do texto, leitura e 
repetição, utilização dos termos 
na oralidade, etc.  
 
- Discorrer sobre a importância de 
saber o público alvo de um texto 
para definir o vocabulário a ser 
usado. 

MAT 
D39. Identificar informações a partir de 
dados dispostos em tabelas. 
D40. Identificar dados apresentados por 
meio de gráficos. 
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). 
 
 (EF09LI04) Expor resultados de pesquisa 
ou estudo com o apoio de recursos, tais 

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

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

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

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



 

como notas, gráficos, tabelas, entre outros, 
adequando as estratégias de construção 
do texto oral aos objetivos de comunicação 
e ao contexto. 

problema 
apresentado.  

problema 
apresentado.  

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. 
. 
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DESCRITOR/ 

HABILIDADES 

 
OBJETOS DE CONHECIMENTO 

 
 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

D03  Inferir uma informação implícita 
em um texto. 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III - Sugere-se a leitura de textos de 
divulgação científica, 
compreendendo as informações 
solicitadas que estiver em partes 
do texto de mais difícil 
compreensão. 
Pode-se iniciar na Etapa I com 
verbete de dicionário, explorando 
sua organização. 
 Na Etapa II é possível aprofundar 
com artigo de divulgação 
científica, enfocando fontes 
tendenciosas.  
Na Etapa III, dar continuidade ao 
estudo de textos científicos, 
analisando o que deve ser 
absorvido ou não. 
 

(EM13LP31) Compreender criticamente 
textos de divulgação científica orais, 
escritos e multissemióticos de diferentes 
áreas do conhecimento, identificando 
sua organização tópica e a 
hierarquização das informações, 
identificando e descartando fontes não 
confiáveis e problematizando enfoques 
tendenciosos ou superficiais.  
 

Compreensão do 
contexto de 
produção, circulação 
e recepção de textos 
de divulgação 
científica.  
 

Análise crítica de 
textos de divulgação 
científica orais, 
escritos e 
multissemióticos de 
diferentes áreas do 
conhecimento. 
 

Organização tópico 
discursiva. Curadoria 
da informação. 
 

(EM13LP50) Analisar relações 
intertextuais e interdiscursivas entre 
obras de diferentes autores e gêneros 
literários de um mesmo momento 
histórico e de momentos históricos 
diversos, explorando os modos como a 
literatura e as artes em geral se 
constituem, dialogam e se 
retroalimentam. 

Análise da 
intertextualidade em 
textos literários. 
Escolas Literárias e 
Obras Literárias. 
 

Reconstrução das 
condições de 
produção, 
circulação e 
recepção de textos 
literários.  
Escolas Literárias e 
Obras Literárias 

Escolas Literárias e 
Obras Literárias. 
Dialogia e relações 
entre textos literários 
e/ou artísticos. 
Escolas Literárias e 
Obras Literárias 

Relações de intertextualidade 
entre poemas, músicas e textos 
epistolares. Nesses gêneros, 
podem-se explorar citações, 
paráfrases e paródias.  
Na Etapa I o professor pode iniciar 
o trabalho de intertextualidade 
usando as artes visuais. 
 
Na Etapa II, pode-se aprofundar a 
intertextualidade com texto poético 
de Camões, música Monte 



Castelo de Legião Urbana texto 
epistolar Coríntios 13 e outros. 
Na Etapa III, o professor pode 
apresentar a importância de fazer 
a citação de forma adequada. 

D04 Inferir o tema ou o assunto de um 
texto 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

(EM13LP01) - Relacionar o texto, tanto 
na produção como na leitura/escuta, 
com suas condições de produção e seu 
contexto sócio histórico de circulação 
(leitor/audiência, previstos, objetivos, 
ponto de vista e perspectivas, papel 
social do autor, época, gênero do 
discurso etc.), de forma a ampliar as 
possibilidades de construção de 
sentidos e de análise crítica e produzir 
textos adequados a diferentes 
situações. 

Leitura, escuta e 
apreciação de 
gêneros de 
diferentes autores e 
épocas. 

Reconhecimento do 
objetivo/finalidade, 
ponto de vista e 
papel social de 
diferentes autores e 
épocas. 

Processos de 
produção de textos 
orais e escritos. 
Práticas de 
multiletramento. 

Na Etapa I, aconselha-se a 
leitura/escuta de textos literários e 
não literários de diferentes épocas 
de forma a relacionar suas 
condições de produção. 
Na Etapa II, o docente aprofunda 
o trabalho com a apreciação de 
textos de diferentes épocas, 
reconhecendo o objetivo, ponto de 
vista e papel social. 
Na Etapa III, sugere-se a 
consolidação da habilidade com a 
produção de textos orais ou 
escritos, adequando-os a 
diferentes situações. 
 
 
 
 
 
 

D05 Distinguir um fato de uma 
opinião em um texto. 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

(EM13LP37) - Conhecer e analisar 
diferentes projetos editoriais - 
institucionais, privados, públicos, 
financiados, independentes etc. -, de 
forma a ampliar o repertório de escolhas 

Distinção entre fato e 
opinião em 
editoriais. 
 

Identificação de fato 
e opinião em 
editoriais, 
verificando 

Análise de fato e 
opinião em editoriais a 
fim de reconhecer o 
papel da grande 
mídia. 

Na Etapa I, sugere-se que o 
professor inicialmente apresente a 
diferença entre fato e opinião. 
Nessa etapa é necessário explorar 



possíveis de fontes de  informação e 
opinião, reconhecendo o papel da mídia 
plural para a consolidação da 
democracia. 

informações em 
fontes confiáveis. 

 o verbo em 1ª pessoa, adjetivo e 
advérbio. 
Na Etapa II, o estudante irá 
verificar as fontes em que os 
editoriais são veiculados. 
Na Etapa III, o professor poderá 
levar o estudante a refletir sobre o 
papel da grande mídia em fatos 
noticiosos. 

D08 Identificar o objetivo 
comunicativo de um texto. 
D39 MAT. Resolver problemas 
envolvendo informações apresentadas 
em tabelas e/ou gráficos. 

 
 

ETAPA I 

 
 

ETAPA II 

 
 

ETAPA III 

 
 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

(EM13LP28) - Organizar situações de 
estudo e utilizar procedimentos e 
estratégias de leitura adequada aos 
objetivos e à natureza do conhecimento 
em questão. 

Seleção de fontes 
confiáveis 
(localização e 
relação entre 
informações, 
inferência, 
apreciação ética, 
entre outras), uso de 
palavras-chave e 
filtro de resultados. 

Seleção de fontes 
confiáveis 
(localização e 
relação entre 
informações, inferir, 
apreciação ética, 
entre outras), uso de 
palavras-chave e 
filtro de resultados; 
cruzamento de 
informações, etc.  
Curadoria de 
informações. 
 

Seleção de fontes 
confiáveis (localização 
e relação entre 
informações, 
inferência, apreciação 
ética, entre outras), 
uso de palavras-chave 
e filtro de resultados; 
cruzamento de 
informações, etc.  
Curadoria de 
informações. 

Na Etapa I, sugere-se que o 
professor proponha atividade para 
que o estudante identifique 
palavras-chave nos textos de 
cunho midiático. 
Na Etapa II, o professor irá 
selecionar diferentes gêneros a 
função comunicativa de cada 
texto, cruzando as informações. 
Na Etapa III, sugere-se que os 
estudantes pesquisem e analisem 
a veracidade de informações nas 
fontes veiculadas. 
 
Sugestão de como trabalhar o 
descritor de matemática: 
Sugere-se que o professor 
selecione gêneros textuais que 
tenham gráficos e tabelas que 
complementem a informação do 



texto escrito, a fim de desenvolver 
o descritor 39 de Matemática. 
 

D9  Reconhecer diferentes formas de 
tratar uma informação a partir da 
comparação entre textos. 

 
ETAPA I 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

 
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

EM13LP38 - Analisar os diferentes 
graus de parcialidade/imparcialidade 
(no limite, a não neutralidade) em textos 
noticiosos, comparando relatos de 
diferentes fontes e analisando o recorte 
feito de fatos/dados e os efeitos de 
sentido provocados pelas escolhas 
realizadas pelo autor do texto, de forma 
a manter uma atitude crítica diante dos 
textos jornalísticos e tornar-se 
consciente das escolhas feitas como 
produtor. 

Gêneros discursivos: 
notícias, 
reportagem, 
entrevista, entre 
outros, e seus 
efeitos de sentido 
com foco na 
parcialidade, 
imparcialidade e 
neutralidade. 

Gêneros 
discursivos: 
notícias, 
reportagem, 
entrevista, entre 
outros, e seus 
efeitos de sentido 
com foco na 
parcialidade, 
imparcialidade e 
neutralidade. 
Realização de 
curadoria de textos 
de diferentes 
gêneros 
jornalísticos. 
 

Gêneros discursivos: 
notícias, reportagem, 
entrevista, entre 
outros, e seus efeitos 
de sentido com foco 
na parcialidade, 
imparcialidade e 
neutralidade. 
Realização de 
curadoria de textos de 
diferentes gêneros 
jornalísticos. 

Etapa I: professor, ofereça aos 
estudantes notícias sobre o 
mesmo tema de fontes variadas 
para que ele perceba como o 
veículo de comunicação trata cada 
informação. Introdução às 
palavras parcialidade e 
imparcialidade.  
Pode-se também realizar 
atividades para que o estudante 
identifique se o texto é parcial ou 
imparcial. 
Etapa II sugere-se que o professor 
avance do gênero notícia para 
reportagem, trabalhando a leitura, 
o efeito de sentido do texto e 
posteriormente a análise do grau 
de parcialidade e imparcialidade. 
A atividade proposta nessa etapa 
é propor aos estudantes que 
selecionem reportagens e 
identifiquem o grau de 
parcialidade e imparcialidade no 
texto. 
Etapa III sugere-se que o 
professor proponha um trabalho 
de pesquisa com os estudantes, 
orientando-os a selecionar e 
compartilhar textos do campo 



jornalístico-midiático de fontes 
confiáveis e façam a divulgação na 
comunidade escolar. 

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

ETAPA I ETAPA II ETAPA III SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

(EM13LP02) Estabelecer relações entre 
as partes do texto, tanto na produção 
como na leitura/escuta, considerando a 
construção composicional e o estilo do 
gênero, usando/reconhecendo 
adequadamente elementos e recursos 
coesivos diversos que contribuam para 
a coerência, a continuidade do texto e 
sua progressão temática, e organizando 
informações, tendo em vista as 
condições de produção e as relações 
lógico-discursivas envolvidas 
(causa/efeito ou consequência; 
tese/argumentos; problema/solução; 
definição/exemplos etc.). 

Identificação dos 
elementos de 
coesão referencial e 
sequencial em 
textos. 

Reconhecimento 
dos elementos de 
coesão referencial e 
sequencial na 
organização da 
progressão 
temática. 

Coesão e Coerência. 
Relações lógico 
discursivas. 
Construção de 
sentidos 
(pressuposição e 
inferência, anáfora, 
catáfora, elipse, 
substituição, lexical, 
referência e outros). 

Na Etapa I, sugere-se que o 
professor trabalhe a anáfora e a 
elipse, reforçando o efeito de 
sentido que provoca no texto. 
Na Etapa II, o professor pode 
oferecer textos para que o 
estudante reconheça elementos 
que servem para se referir a outra 
parte do texto ou para dar 
continuidade por meio do trabalho 
com as conjunções. 
Na Etapa III, o professor vai 
explorar os elementos de coesão e 
coerência por meio da produção 
de resumo para verificação da 
aplicabilidade de palavras que 
indicam início, meio e fim. 
 

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

 
ETAPA I 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

 
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

(EM13LP06) Analisar efeitos de sentido 
decorrentes de usos expressivos da 
linguagem, da escolha de determinadas 
palavras ou expressões e da 
ordenação, combinação e 
contraposição de palavras, dentre 
outros, para ampliar as possibilidades 
de construção de sentidos e de uso 
crítico da língua. 

Análise dos efeitos 
de sentido em 
decorrência dos 
usos expressivos da 
linguagem. 
 

Estudo lexical. 
Escolha vocabular. 
Aspectos 
semânticos de 
palavras (campo 
semântico) e efeitos 
de sentido. 
 

Estudo lexical. 
Escolha vocabular. 
Aspectos semânticos 
de palavras (campo 
semântico) e efeitos 
de sentido. 
 

Na Etapa I, o professor irá 
trabalhar com o estudante as 
funções da linguagem em 
diferentes gêneros textuais: 
poéticos, verbete, carta, música, 
diálogo, propaganda. 
Na Etapa II, sugere-se que o 
professor trabalhe o efeito de 
sentido provocado pela linguagem 



conotativa. Nessa etapa, sugerir a 
produção textual utilizando o 
sentido denotativo e conotativo. 
Na Etapa III, o professor pode 
trabalhar o debate em sala de aula 
para análise das palavras e 
expressões contidas nos gêneros 
textuais. 

D12  Identificar a tese de um texto. ETAPA I ETAPA II ETAPA III SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

(EM13LP02) Estabelecer relações entre 
as partes do texto, tanto na produção 
como na leitura/escuta, considerando a 
construção composicional e o estilo do 
gênero, usando/reconhecendo 
adequadamente elementos e recursos 
coesivos diversos que contribuam para 
a coerência, a continuidade do texto e 
sua progressão temática, e organizando 
informações, tendo em vista as 
condições de produção e as relações 
lógico-discursivas envolvidas 
(causa/efeito ou consequência; 
tese/argumentos; problema/solução; 
definição/exemplos etc.). 

Identificação de tese 
no texto 
Coesão e Coerência. 
Relações lógico 
discursivas. 
Construção de 
sentidos 
(pressuposição e 
inferência, anáfora, 
catáfora, elipse, 
substituição, lexical, 
referência e outros). 
 

Reconhecimento de 
tese em textos. 
Estratégias 
argumentativas 
 

Produção de tese e 
argumentos que 
sustentam a tese. 
Relação de 
causa/efeito, 
problema/solução. 
 

Etapa I é importante o professor 
apresentar vários textos 
argumentativos para que os 
estudantes façam a leitura e 
construam seus conceitos sobre 
esses textos. O professor irá 
explicar o que é uma tese e 
solicitar que os estudantes façam 
a identificação nos textos. 
Como ponto de partida para o 
estudo da coesão e coerência, 
pode-se por meio de exemplos 
exporem os termos anafóricos e 
catafóricos.  
Ex1: Ana comprou um cão, ele já 
conhece todos os cantos da casa. 
O termo “ele” faz referência ao 
vocábulo cão, mencionado 
anteriormente. Ex2: A verdade é 
esta: estou cansada de tanta 
confusão! O termo “esta” faz 
referência a estou cansada de 
tanta confusão! 
Etapa II é importante continuar 
com a identificação de teses em 



textos para que o estudante 
compreenda que o argumento irá 
sustentar a tese. Aqui o professor 
apresenta os tipos de argumentos 
que sustentam a tese. 
(Argumento por autoridade, 
comparação/exemplificação, 
alusão histórica). Após apresentar 
os tipos de argumentação, o 
professor pode pedir como 
atividade que o estudante volte 
aos textos em que foram 
estudadas as teses e destaque os 
argumentos. 
Etapa III, planejamento e 
produção de tese e dois 
argumentos para sustentação da 
tese. Reescrita e edição do texto. 
 

D13 Identificar um argumento usado 
para sustentar a tese em um texto. 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

(EM13LP05) Analisar, em textos 
argumentativos, os posicionamentos 
assumidos, os movimentos 
argumentativos (sustentação, 
refutação/contra argumentação e 
negociação) e os argumentos utilizados 
para sustentá-los, para avaliar sua força 
e eficácia, e posicionar-se criticamente 
diante da questão discutida e/ou dos 
argumentos utilizados, recorrendo aos 
mecanismos linguísticos necessários. 

Identificação de 
argumentos que 
sustentam a tese. 
 

Reconhecimento 
das estratégias 
argumentativas que 
sustentam a tese 
(Tipos de 
argumentos). 

Análise de contextos 
de produção de textos 
argumentativos, dos 
posicionamentos 
assumidos, dos 
movimentos 
argumentativos 
(sustentação, 
refutação/contra 
argumentação e 
negociação). 

Etapa I: fazer a análise de textos 
argumentativos. Leitura do texto, 
em seguida identificar a tese e os 
argumentos apresentados para 
sustentar a tese. 
Etapa II: professor explore as 
estratégias argumentativas em 
vários textos para que o estudante 
reconheça os argumentos com 
autonomia. 
Exemplo de texto “Autodestruição” 
Fonte: 
https://canal.cecierj.edu.br/01201

https://canal.cecierj.edu.br/012016/d1453fa93c1bf3198b841a0eb92e4b42.pdf


6/d1453fa93c1bf3198b841a0eb92
e4b42.pdf 
Etapa III: explorar os aspectos 
textuais dos textos argumentativos 
(contexto de produção, temática, 
circulação do gênero). Para 
consolidar o trabalho com a 
argumentação, sugere-se entregar 
um quadro contendo os tipos de 
argumentos estudados e a partir 
do texto dado pelo professor, o 
estudante encaixe casa 
argumento no quadro específico. 

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 

(EM13LP06) Analisar efeitos de sentido 
decorrentes de usos expressivos da 
linguagem, da escolha de determinadas 
palavras ou expressões e da 
ordenação, combinação e 
contraposição de palavras, dentre 
outros, para ampliar as possibilidades 
de construção de sentidos e de uso 
crítico da língua. 

Semântica. 
Identificação de 
recursos 
diferenciados de 
notações (escolha 
de palavras ou 
expressões). 

Semântica. 
Reconhecimento de 
elementos 
significativos para a 
construção de 
relações entre 
recursos 
expressivos e 
efeitos de sentidos 
(ambiguidade, 
conotação, 
denotação) nos 
gêneros 
propaganda, 
reportagens, 
quadrinhos e outros. 

Semântica. 
Análise dos recursos 
diferenciados de 
notações (escolha de 
palavras ou 
expressões), 
elementos 
significativos para a 
construção de 
relações entre 
recursos expressivos 
e efeitos de sentidos 
(ambiguidade, 
conotação, 
denotação) nos 
gêneros propaganda, 
reportagens, 
quadrinhos e outros. 

Etapa I: identificação do efeito de 
sentido de uma palavra provocado 
no texto. Explorar a polissemia 
que aparece em diferentes 
gêneros. Pode-se usar uma 
música para estudo da polissemia. 
Etapa II: reconhecimento em 
textos o sentido denotativo e 
conotativo das palavras, a 
ambiguidade em propaganda ou 
quadrinho. 
Etapa III: análise dos efeitos na 
construção de sentido do texto. 
Ex: Qual o efeito da homonímia 
numa propaganda? 
Nessa etapa, sugere-se que o 
estudante faça análise de 
períodos que causam confusão de 

https://canal.cecierj.edu.br/012016/d1453fa93c1bf3198b841a0eb92e4b42.pdf
https://canal.cecierj.edu.br/012016/d1453fa93c1bf3198b841a0eb92e4b42.pdf


compreensão em razão da 
ambiguidade. 

(EM13LP38) Analisar os diferentes 
graus de parcialidade/imparcialidade 
(no limite, a não neutralidade) em textos 
noticiosos, comparando relatos de 
diferentes fontes e analisando o recorte 
feito de fatos/dados e os efeitos de 
sentido provocados pelas escolhas 
realizadas pelo autor do texto, de forma 
a manter uma atitude crítica diante dos 
textos jornalísticos e tornar-se 
consciente das escolhas feitas como 
produtor. 

Contexto de 
produção, circulação 
e recepção de textos 
do campo 
jornalístico- 
Midiático. 

Análise e 
comparação de 
gêneros discursivos: 
notícias, 
reportagem, 
entrevista, entre 
outros, e seus 
efeitos de sentido 
com foco na 
parcialidade, 
imparcialidade e 
neutralidade. 

Realização de 
curadoria de textos de 
diferentes gêneros, 
veiculados em meios 
diversos do campo 
jornalístico- 
midiático. Usos de 
recursos linguísticos e 
multissemióticos. 

Na Etapa I: leitura e análise da 
neutralidade de textos jornalístico-
midiáticos como notícias, 
reportagens, entrevistas, dentre 
outros. 
Na Etapa II: o professor pode 
trabalhar a comparação de textos 
de diversas mídias sobre o mesmo 
assunto, avaliando a parcialidade 
ou imparcialidade por meio de 
palavras e expressões. 
Na Etapa III, sugere-se a seleção 
de publicação das mídias digitais 
ou, não para a construção de 
resenha baseada no texto 
selecionado. 

D21 Inferir o efeito de sentido 
decorrente do uso de recursos 
ortográficos em um texto. 

 
ETAPA I 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

 
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

(EM13LP15) - Planejar, produzir, 
revisar, editar, reescrever e avaliar 
textos escritos e multissemióticos, 
considerando sua adequação às 
condições de produção do texto, no que 
diz respeito ao lugar social a ser 
assumido e à imagem que se pretende 
passar a respeito de si mesmo, ao leitor 
pretendido, ao veículo e mídia em que o 
texto ou produção cultural vai circular, 
ao contexto imediato e sócio histórico 
mais geral, ao gênero textual em 
questão e suas regularidades, à 
variedade linguística apropriada a esse 

Efeitos de sentido 
dos recursos 
ortográficos. 
Planejamento do 
texto 
Produção de texto, 
revisão e reescrita e 
uso do 
conhecimento dos 
aspectos notacionais 
- Ortografia padrão, 
pontuação 
adequada. 

Efeitos de sentido 
dos recursos 
ortográficos. 
Planejamento e 
produção de texto, 
revisão e reescrita e 
uso do 
conhecimento dos 
aspectos 
notacionais - 
Ortografia padrão, 
pontuação e 
concordância 
nominal. 

Efeitos de sentido dos 
recursos ortográficos. 
Produção de texto, 
revisão, reescrita e 
edição. 
Uso do conhecimento 
dos aspectos 
notacionais - 
Ortografia padrão, 
pontuação adequada. 
Fonologia. 

Trabalho a ser realizado nas três 
etapas. 
No planejamento do texto é 
importante orientar os estudantes 
nos seguintes pontos: 
O que escrever? 
Para quem? 
Qual a finalidade do texto? 
Em que veículo de comunicação 
ele irá se apresentar? 
O professor deve explorar os 
aspectos notacional como negrito, 
itálico e interjeição, ressaltando o 
que o contexto exige. 



contexto e ao uso do conhecimento dos 
aspectos notacionais (ortografia padrão, 
pontuação adequada, mecanismos de 
concordância nominal e verbal, regência 
verbal etc.), sempre que o contexto o 
exigir. 

Na revisão do texto, trabalhar a 
concordância nominal e verbal. 
 
 
 
 
 

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

 
ETAPA I 

 
ETAPA II 

 
ETAPA III 

 
SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

(EM13LP07) Analisar, em textos de 
diferentes gêneros, marcas que 
expressam a posição do enunciador 
frente àquilo que é dito: uso de 
diferentes modalidades (epistêmica, 
deôntica e apreciativa) e de diferentes 
recursos gramaticais que operam como 
modalizadores (verbos modais, tempos 
e modos verbais, expressões modais, 
adjetivos, locuções ou orações 
adjetivas, advérbios, locuções ou 
orações adverbiais, entonação etc.), 
uso de estratégias de impessoalização 
(uso de terceira pessoa e de voz 
passiva etc.), com vistas ao incremento 
da compreensão e da criticidade e ao 
manejo adequado desses elementos 
nos textos produzidos, considerando os 
contextos de produção. 

Efeitos de sentido 
dos recursos 
morfossintáticos 
(repetição, 
diminutivos). 
Morfologia 
Análise de 
expressões e de 
diferentes recursos 
gramaticais que 
operam como 
modalizadores 
(verbos modais, 
tempos e modos 
verbais, expressões 
modais, adjetivos, 
locuções, advérbios, 
locuções ou 
entonação etc.). 

Efeitos de sentido 
dos recursos 
morfossintáticos 
(repetição, 
diminutivos). 
Morfologia e 
Sintaxe. 
Uso de estratégias 
de impessoalização 
(uso de terceira 
pessoa e de voz 
passiva etc.) 
Ortografia padrão, 
pontuação 
adequada, 
mecanismos de 
concordância 
nominal e verbal, 
regência verbal, etc. 
e escolha da 
linguística adequada 
ao contexto de 
produção. 

Efeitos de sentido dos 
recursos 
morfossintáticos 
(repetição, 
diminutivos). 
Morfologia e Sintaxe. 
Análise sintática 
Análise dos elementos 
e aspectos da sintaxe 
do português, usos e 
efeitos de sentido 
(sintagma nominal, 
categorias sintáticas, 
os processos de 
coordenação e 
subordinação e suas 
relações na 
estruturação e 
produção de sentido 
dos textos, sintaxe de 
concordância e de 
regências e seus 
complementos).  

Etapa I: promover um debate para 
análise coletiva de expressão, que 
evidenciam a posição do 
enunciador em diferentes gêneros 
textuais, reconhecendo os 
recursos gramaticais que operam 
como modalizadores (verbos 
modais, tempos e modos verbas, 
advérbios...). 
Etapa II: produção textual com 
foco no gênero jornalístico, 
utilizando os diferentes tipos de 
modalizadores e as estratégias de 
impessoalidade. 
Etapa III: analisar em textos 
jornalísticos midiáticos os 
processos de contexto de 
produção do texto, levando em 
conta os recursos gramaticais e 
concordância e regência nominal. 
 

(EM13LP08) Analisar elementos e 
aspectos da sintaxe do português, como 

Análise dos 
elementos e 

Análise dos 
elementos e 

Análise dos elementos 
e aspectos da sintaxe 

Etapa I: análise de textos 
organizadores em sequência 



a ordem dos constituintes da sentença 
(e os efeito que causam sua inversão), 
a estrutura dos sintagmas, as categorias 
sintáticas, os processos de 
coordenação e subordinação (e os 
efeitos de seus usos) e a sintaxe de 
concordância e de regência, de modo a 
potencializar os processos de 
compreensão e produção de textos e a 
possibilitar escolhas adequadas à 
situação comunicativa. 
 

aspectos da sintaxe 
do português, usos e 
efeitos de sentido 
(sintagma nominal, 
categorias sintáticas, 
os processos de 
coordenação).  

aspectos da sintaxe 
do português, usos e 
efeitos de sentido 
(sintagma nominal, 
categorias 
sintáticas, os 
processos de 
coordenação e 
subordinação e suas 
relações na 
estruturação e 
produção de 
sentido). 

do português, usos e 
efeitos de sentido 
(sintagma nominal, 
categorias sintáticas, 
os processos de 
coordenação) e 
subordinação e suas 
relações na 
estruturação e 
produção de sentido 
dos textos, sintaxe de 
concordância e de 
regências e seus 
complementos). 
Análise Sintática 

lógica (ordem de sentenças), 
verificando as diversas 
possibilidades de inversão das 
mesmas, comparando os efeitos 
ocasionados. 
Etapa II: produção de textos de 
cunho jornalístico-midiático, 
estabelecendo os efeitos de uso, 
através dos períodos de 
coordenação e subordinação 
textual. 
Etapa III: produção de texto 
pertencentes ao campo 
jornalístico-midiático, de modo a 
potencializar os processos de 
compreensão textual, através de 
uso de escrituras de sintagmas 
adequados à situação 
comunicativa. 

D24 Reconhecer marcas linguísticas 
em um texto 

ETAPA I ETAPA I ETAPA I SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

(EM13LP09) Comparar o tratamento 
dado pela gramática tradicional e pelas 
gramáticas de uso contemporâneas em 
relação a diferentes tópicos gramaticais, 
de forma a perceber as diferenças de 
abordagem e o fenômeno da variação 
linguística e analisar motivações que 
levam ao predomínio do ensino da 
norma-padrão na escola. 

Comparação da 
abordagem da 
Gramática 
tradicional com as 
Gramáticas 
descritivas da 
atualidade.  
Compreensão das 
variedades de 
prestígio e 
estigmatizadas e 
usos no contexto de 
produção, circulação 

Análise da 
abordagem da 
Gramática 
tradicional com as 
Gramáticas 
descritivas da 
atualidade.  
Reconhecimento 
dos recortes e 
abordagens da 
gramática 
prescritiva e da 
descritiva.  

Análise da abordagem 
da Gramática 
tradicional com as 
Gramáticas 
descritivas da 
atualidade.  
Reconhecimento dos 
recortes e abordagens 
da gramática 
prescritiva e da 
descritiva.  
Compreensão das 
variedades de 
prestígio e 

Etapa I: entrevistar pessoas de 
casa ou da comunidade e analisar 
as expressões, identificando-as na 
gramática descritiva, observando 
a variação linguística de cada 
falante. 
Etapa II: ouvir podcasts (Vênus, 
Flow...) e fazer uma análise da 
linguagem utilizada pelos 
entrevistadores e entrevistados e 
analisar a mudança da variedade 
entre os falantes. 
Etapa III: produzir podcasts com 
dois ou mais entrevistados e fazer 



e recepção de 
textos. 
 Variação 
Linguística. 
 

Compreensão das 
variedades de 
prestígio e 
estigmatizadas e 
usos no contexto de 
produção, 
circulação e 
recepção de textos. 
Variação 
Linguística. 

estigmatizadas e usos 
no contexto de 
produção, circulação e 
recepção de textos. 
Variação Linguística. 
 

a análise do entrevistado, 
analisando a linguagem utilizada, 
as gírias, as expressões sociais 
etc. 

(EM13LP10) - Analisar o fenômeno da 
variação linguística, em seus diferentes 
níveis (variações fonético fonológica, 
lexical, sintática, semântica e estilístico-
pragmática) e em suas diferentes 
dimensões (regional, histórica, social, 
situacional, ocupacional, etária etc.), de 
forma a ampliar a compreensão sobre a 
natureza viva e dinâmica da língua e 
sobre o fenômeno da constituição de 
variedades linguísticas de prestígio e 
estigmatizadas, e a fundamentar o 
respeito às variedades linguísticas e o 
combate a preconceitos linguísticos. 

Análise dos 
fenômenos de 
variações fonético-
fonológica, lexicais 
em suas diferentes 
dimensões (regional, 
histórica, social, 
situacional, 
ocupacional, etária 
etc.).  
 

Análise dos 
fenômenos de 
variações fonético-
fonológica, lexicais 
em suas diferentes 
dimensões 
(regional, histórica, 
social, situacional, 
ocupacional, etária 
etc.).  
 

Análise dos 
fenômenos de 
variações fonético-
fonológica, lexicais em 
suas diferentes 
dimensões (regional, 
histórica, social, 
situacional, 
ocupacional, etária 
etc.). Análise de 
situações de 
produção, circulação, 
recepção e de atos de 
linguagem utilizando 
as variedades da 
língua que marcam 
posicionamentos, 
preconceitos e 
relações de poder. 

Etapa I: ler um capítulo de dois 
romances de escritores regionais 
(Érico Veríssimo, Rachel de 
Queiroz...) e analisar a linguagem 
utilizada, identificando o 
regionalismo social, histórico, 
etário etc) e fazer um paralelo com 
as expressões atuais.  
Etapa II: ouvir músicas de Luís 
Gonzaga, Gabriel o Pensador, 
Skank e outros e analisar a 
variedade linguística, a fonologia, 
fazendo um paralelo nas obras 
analisadas, em relação ao som 
das palavras. 
Etapa III: realizar entrevistas com 
pessoas da comunidade de 
diferentes áreas para em seguida 
produzir uma resenha, 
observando às variações 
linguísticas, nos vieses sociais, 
regionais, etários, levando em 
consideração o respeito às 
diferenças. 
 



(EM13LP16) - Produzir e analisar textos 
orais, considerando sua adequação aos 
contextos de produção, à forma 
composicional e ao estilo do gênero em 
questão, à Produção de textos orais e 
multissemióticos (modulação de voz, 
entonação, ritmo, altura e intensidade, 
respiração etc.) e à cinestesia (postura 
corporal, movimentos e gestualidade 
clareza, à progressão temática e à 
variedade linguística empregada, como 
também aos elementos relacionados à 
fala (modulação de voz, entonação, 
ritmo, altura e intensidade, respiração 
etc.) e à cinestesia (postura corporal, 
movimentos e gestualidade 
significativa, expressão facial, contato 
de olho com plateia etc.). 

Produção de textos 
orais e 
multissemióticos 
(modulação de voz, 
entonação, ritmo, 
altura e intensidade, 
respiração etc.) e à 
cinestesia (postura 
corporal, 
movimentos e 
gestualidade 
significativa, 
expressão facial, 
contato de olho com 
plateia etc.). 

Produção de textos 
orais e 
multissemióticos 
(modulação de voz, 
entonação, ritmo, 
altura e intensidade, 
respiração etc.) e à 
cinestesia (postura 
corporal, 
movimentos e 
gestualidade 
significativa, 
expressão facial, 
contato de olho com 
plateia etc.). 

Produção de textos 
orais e 
multissemióticos 
(modulação de voz, 
entonação, ritmo, 
altura e intensidade, 
respiração etc.) e à 
cinestesia (postura 
corporal, movimentos 
e gestualidade 
significativa, 
expressão facial, 
contato de olho com 
plateia etc.). 

Etapa I: gravar um poema em 
algum aplicativo, levando em 
consideração a entonação da voz, 
o ritmo, a altura e intensidade, a 
respiração, a expressão corporal, 
os movimentos do corpo, o olhar, 
a expressão facial, para fruição de 
quem o recebe. 
Etapa II: produzir um slam 
levando em conta à temática, a 
entonação da voz, o ritmo, a altura 
e intensidade, a respiração, a 
expressão corporal, os 
movimentos do corpo, o olhar, a 
expressão facial, para fruição de 
quem o recebe. 
Etapa III: pesquisar slams na 
internet e fazer um trabalho de 
observação e análise no que se 
refere à temática, a entonação da 
voz, o ritmo, a altura e intensidade, 
a respiração, a expressão 
corporal, os movimentos do corpo, 
o olhar, a expressão facial e da 
variação linguística. 
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SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 
D03 Inferir uma informação implícita em 

um texto. 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

(EM13LP31) - Compreender criticamente 

textos de divulgação científica orais, escritos 

e multissemióticos de diferentes áreas do 

conhecimento, identificando sua 

organização tópica e a hierarquização das 

informações, identificando e descartando 

fontes não confiáveis e problematizando 

enfoques tendenciosos ou superficiais.  

Compreensão do 

contexto de produção, 

circulação e recepção 

de textos do campo 

prática de estudo e 

pesquisa como resumo 

e resenha. 

Inferência. 

Análise crítica de 

textos do campo 

prática de estudo e 

pesquisa como resenha 

e resumo.  

Análise crítica de textos 

do campo prática de 

estudo e pesquisa como 

resenha e resumo. 

Planejamento e 

produção de resenha ou 

resumo. 

Na Etapa I, o professor pode 

apresentar a resenha de série atual, 

como por exemplo, Round 6 e mostrar 

as características do gênero resenha. 

Nessa mesma etapa, explicar o gênero 

resumo e solicitar aos estudantes que 

façam o resumo oral de algum livro, 

filme ou série. 

Na Etapa II, sugere-se que seja 

disponibilizado ao estudante várias 

resenhas para apreciação e análise 

crítica. Nessa etapa, o professor pode 

solicitar aos estudantes que 

identifiquem a crítica contida na 

resenha. 

Na Etapa III, após o domínio das 

características da resenha, os 

estudantes serão orientados a planejar 

e produzir a resenha de um filme, série 

ou livro, expondo os pontos positivos 

e negativos no texto. 

(EM13LP50) Analisar relações intertextuais 

e interdiscursivas entre obras de diferentes 

autores e gêneros literários de um mesmo 

momento histórico e de momentos históricos 

Reconstrução das 

condições de produção, 

circulação e recepção 

de textos literários. 

Reconstrução das 

condições de 

produção, circulação e 

recepção de textos 

Escolas Literárias e 

Obras Literárias. 

Dialogia e relações entre 

textos literários e/ou 

Etapa I: o professor pode iniciar o 

trabalho de intertextualidade falando 

do contexto de produção das obras e 

como uma obra se relaciona com a 

outra. 



diversos, explorando os modos como a 

literatura e as artes em geral se constituem, 

dialogam e se retroalimentam. 

Escolas Literárias e 

Obras Literárias.  

literários. 

Estabelecimento de 

relações intertextuais 

em obras literárias. 

artísticos. 

Intertextualidade e 

interdiscursividade. 

Na Etapa II, pode-se aprofundar a 

intertextualidade com obras literárias. 

Ex: Chapeuzinho Vermelho, de 

Charles Perrault e Fita Verde no 

Cabelo, de Guimarães Rosa. 

Na Etapa III, continua-se a relação 

intertextual com obras literárias e o 

cinema. 

D04 Inferir o tema ou o assunto de um 

texto. 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

(EM13LP01) - Relacionar o texto, tanto na 

produção como na leitura/escuta, com suas 

condições de produção e seu contexto sócio 

histórico de circulação (leitor/audiência 

previstos, objetivos, pontos de vista e 

perspectivas, papel social do autor, época, 

gênero do discurso etc.), de forma a ampliar 

as possibilidades de construção de sentidos e 

de análise crítica e produzir textos 

adequados a diferentes situações. 

Leitura, escuta e 

apreciação de gêneros 

de diferentes autores e 

épocas. 

Reconhecimento do 

objetivo/finalidade, 

ponto de vista e papel 

social de diferentes 

autores e épocas. 

Processo de produção 

de textos orais e 

escritos. Práticas de 

multiletramento. 

Planejamento e 

produção. 

Processo de produção de 

textos orais e escritos. 

Práticas de 

multiletramento. 

Planejamento, 

produção, revisão e 

edição. 

Na etapa I, sugere-se a leitura de 

gêneros diversos, a fim de que o 

estudante reconheça que os gêneros 

textuais possuem finalidades 

diferentes e que o contexto de 

produção influencia a escrita e seus 

autores. 

Exemplo: Pode-se pegar um gênero do 

artístico-literário e outro do 

jornalístico midiático. 

Etapa II: antes de propor a produção 

textual, é importante realizar 

atividades de intepretação para que o 

estudante consiga visualizar as 

características distintas dos gêneros. 

Etapa III: Produção e revisão de 

textos orais, escritos e visuais. 

 

 

 

 



D05 Distinguir um fato de uma opinião 

em um texto. 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

(EM13LP37) - Conhecer e analisar 

diferentes projetos editorias - institucionais, 

privados, públicos, financiados, 

independentes etc. -, de forma a ampliar o 

repertório de escolhas possíveis de fontes de 

informação e opinião, reconhecendo o papel 

da mídia plural para a consolidação da 

democracia. 

Identificação de fato e 

opinião em editoriais, 

verificando 

informações em fontes 

confiáveis. 

Análise de fato e 

opinião em editoriais a 

fim de reconhecer o 

papel da grande mídia. 

Planejamento e 

produção de editorias 

Análise de fato e opinião 

em editoriais a fim de 

reconhecer o papel da 

grande mídia. 

Planejamento, 

produção, revisão e 

edição de editorias. 

Etapa I: sugere-se o trabalho com 

textos opinativos, inicialmente com a 

leitura e interpretação. Propor 

atividades de identificação de fatos e 

opinião. Pode-se reforçar o uso das 

aspas em alguns textos opinativos e 

sua função. 

Etapa II: ampliar o repertório do 

estudante oferecendo editoriais e 

reportagens da grande mídia para 

reconhecimento da opinião. 

Etapa III: produção de editorial ou 

reportagem sobre assunto local ou 

regional, evidenciando o fato e a 

opinião do produtor. 

D08 Identificar o objetivo comunicativo 

de um texto. 

D39 MAT - Resolver problemas envolvendo 

informações apresentadas em tabelas e/ou 

gráficos 

 

ETAPA I 

 

ETAPA II 

 

ETAPA III 

 

 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

(EM13LP28) - Organizar situações de 

estudo e utilizar procedimentos e estratégias 

de leitura adequada aos objetivos e à 

natureza do conhecimento em questão. 

Seleção e 

compartilhamento 

(Curadoria) de 

informações, 

cruzamento de dados e 

fontes confiáveis. 

Identificação da 

finalidade do texto. 

Seleção e 

compartilhamento 

(Curadoria) de 

informações, 

cruzamento de dados e 

fontes confiáveis. 

Produção de tutorial 

sobre fontes 

confiáveis. 

Identificação da 

finalidade do texto. 

Seleção e 

compartilhamento 

(Curadoria) de 

informações, 

cruzamento de dados e 

fontes confiáveis. 

Produção de tutorial 

sobre fontes confiáveis 

para compartilhamento e 

divulgação. 

Na Etapa I, sugere-se que o professor 

proponha atividade para que o 

estudante identifique palavras-chave 

nos textos de cunho midiático. 

Na Etapa II, o professor irá selecionar 

diferentes gêneros a função 

comunicativa de cada texto, cruzando 

as informações. 

Na Etapa III, sugere-se que os 

estudantes pesquisem e analisem a 



Identificação da 

finalidade do texto. 

veracidade de informações nas fontes 

veiculadas. 

 

Sugestão para trabalhar com o 

descritor de matemática: 

Sugere-se que o professor trabalhe a 

finalidade de todos os textos vistos em 

sala e que selecione gêneros textuais 

que tenham gráficos e tabelas que 

complementem a informação do texto 

escrito, a fim de desenvolver o 

descritor 39 de Matemática. 

 

(EM13LP01) - Relacionar o texto, tanto na 

produção como na leitura/escuta, com suas 

condições de produção e seu contexto sócio 

histórico de circulação (leitor/audiência 

previstos, objetivos, pontos de vista e 

perspectivas, papel social do autor, época, 

gênero do discurso etc.), de forma a ampliar 

as possibilidades de construção de sentidos e 

de análise crítica e produzir textos 

adequados a diferentes situações. 

Reconhecimento do 

objetivo/finalidade, 

ponto de vista e papel 

social de diferentes 

gêneros, autores e 

épocas. 

Processo de produção 

de textos orais e 

escritos. Práticas de 

multiletramento. 

(relato, debate, 

resumo, crônica, carta 

ao leitor, pesquisa, 

artigo de opinião). 

 

Processo de produção de 

textos orais e escritos. 

Práticas de 

multiletramento. 

(editorial, carta 

argumentativa, resenha 

crítica, artigos de leis, 

instruções e outros). 

Etapa I: sugere-se ao professor que 

ofereça aos estudantes gêneros 

textuais de todos os campos de 

atuação para que se explore a 

finalidade, o papel social que o gênero 

atende em determinada época. 

Etapa II: após o trabalho com as 

características dos gêneros, o 

professor pode selecionar um campo 

de atuação e iniciar o planejamento da 

produção. 

Etapa III: produção de texto 

adequado a diferentes situações 

comunicativas. 

 

 

 

 

 

 



D09 Reconhecer diferentes formas de 

tratar uma informação a partir da 

comparação entre textos. 

ETAPA I  

ETAPA II 

 

ETAPA III 

 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

(EM13LP42) Acompanhar, analisar e 

discutir a cobertura da mídia diante de 

acontecimentos e questões de relevância 

social, local e global, comparando diferentes 

enfoques e perspectivas, por meio do uso de 

ferramentas de curadoria (como agregadores 

de conteúdo) e da consulta a serviços e 

fontes de checagem e curadoria de 

informação, de forma a aprofundar o 

entendimento sobre um determinado fato ou 

questão, identificar o enfoque preponderante 

da mídia e manter-se implicado, de forma 

crítica, com os fatos e as questões que 

afetam a coletividade. 

Relação entre textos. 

Mídias jornalísticas/ 

veículos de 

informação: jornal 

impresso, rádio, 

televisão e internet 

(sites e redes sociais). 

Gêneros discursivos: 

notícias, reportagem, 

entrevista, entre outros.  

Parcialidade, 

imparcialidade e 

neutralidade. 

Relação entre textos. 

Análise da 

parcialidade, 

imparcialidade e 

neutralidade em textos 

jornalísticos 

 

Relação entre textos. 

Discussão/ debate da 

parcialidade, 

imparcialidade e 

neutralidade em textos 

jornalísticos 

 

Professor aposte nos textos de opinião 

que abordem temas para os quais não 

há uma resposta única. É possível 

selecionar alguns trechos e pedir que 

se destaquem as questões 

controversas. Outra opção é escolher 

artigos publicados em jornais que 

apresentam posicionamentos distintos 

em relação a um tema comum. As 

tarefas serão, entre outras, verificar as 

contradições e os argumentos mais 

convincentes. 

D10 Identificar o referente de um 

elemento coesivo em um texto. 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

(EM13LP02) Estabelecer relações entre as 

partes do texto, tanto na produção como na 

leitura/escuta, considerando a construção 

composicional e o estilo do gênero, 

usando/reconhecendo adequadamente 

elementos e recursos coesivos diversos que 

contribuam para a coerência, a continuidade 

do texto e sua progressão temática, e 

organizando informações, tendo em vista as 

condições de produção e as relações lógico-

discursivas envolvidas (causa/efeito ou 

Coesão e Coerência. 

Relação entre as partes 

de um texto 

Coesão e Coerência. 

Relação entre as partes 

de um texto. 

Progressão temática e 

o uso dos pronomes 

pessoais na construção 

do texto. 

Coesão e Coerência. 

Relação entre as partes 

de um texto. Progressão 

temática e o uso de 

conjunções, advérbio e 

pronomes). 

 

Na Etapa I: sugere-se que o professor 

trabalhe a anáfora e a elipse, 

reforçando o efeito de sentido que 

provoca no texto. 

Na Etapa II: o professor pode 

oferecer textos para que o estudante 

reconheça elementos que servem para 

se referir a outra parte do texto ou para 

dar continuidade por meio do trabalho 

com as conjunções. Pode-se realizar 

atividade de montagem de textos 



consequência; tese/argumentos; 

problema/solução; definição/exemplos etc.). 

opinativos para que o estudante 

perceba o sentido do texto. 

Na Etapa III: o professor vai explorar 

os elementos de coesão e coerência 

por meio da produção de resumo para 

verificação da aplicabilidade de 

palavras que indicam início, meio e 

fim. 

D11 Inferir o efeito de sentido decorrente 

das relações lógico-discursivas em um 

texto. 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

(EM13LP06) Analisar efeitos de sentido 

decorrentes de usos expressivos da 

linguagem, da escolha de determinadas 

palavras ou expressões e da ordenação, 

combinação e contraposição de palavras, 

dentre outros, para ampliar as possibilidades 

de construção de sentidos e de uso crítico da 

língua. 

Inferência do efeito de 

sentido decorrente da 

escolha lexical. 

Significação das 

palavras. 

Sinonímia, antonímia e 

paronímia. 

 

Inferência do efeito de 

sentido decorrente da 

escolha lexical. 

Estilística. 

Inferência do efeito de 

sentido decorrente da 

escolha lexical. 

Significação das 

palavras. 

Estilística, estrutura 

constituinte da frase 

(frase, oração, período). 

Em todas as etapas trabalhar a 

inferência decorrente da escolha de 

uma palavra 
Etapa I: o professor irá trabalhar com 

o estudante as funções da linguagem 

em diferentes gêneros textuais: 

poéticos, verbete, carta, música, 

diálogo, propaganda. Explorar os 

parônimos e homônimos. 

Na Etapa II, sugere-se que o 

professor trabalhe o efeito de sentido 

provocado pela linguagem conotativa. 

Nessa etapa, sugerir a produção 

textual utilizando o sentido denotativo 

e conotativo. 

Na Etapa III, o professor pode 

trabalhar o debate em sala de aula para 

análise das palavras e expressões 

contidas nos gêneros textuais. 

 

 



D12 Identificar a tese de um texto. ETAPA I ETAPA II ETAPA III SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

(EM13LP02) Estabelecer relações entre as 

partes do texto, tanto na produção como na 

leitura/escuta, considerando a construção 

composicional e o estilo do gênero, 

usando/reconhecendo adequadamente 

elementos e recursos coesivos diversos que 

contribuam para a coerência, a continuidade 

do texto e sua progressão temática, e 

organizando informações, tendo em vista as 

condições de produção e as relações lógico-

discursivas envolvidas (causa/efeito ou 

consequência; tese/argumentos; 

problema/solução; definição/exemplos etc.). 

Identificação de tese. 

Recursos coesivos, 

estabelecer relações 

entre as partes de um 

texto. 

 

Análise das estratégias 

de tese. Recursos 

coesivos e progressão 

temática 

Planejamento e 

produção de tese. 

 

Identificação de tese. 

Planejamento, 

produção, revisão e 

edição de tese. 

 

Em todas as etapas é importante 

exercitar a identificação da tese em 

textos argumentativos. 

Na Etapa I: sugere-se que o professor 

trabalhe a anáfora e a elipse, 

reforçando o efeito de sentido que 

provoca no texto. 

Na Etapa II: o professor pode 

oferecer textos para que o estudante 

reconheça elementos que servem para 

se referir a outra parte do texto ou para 

dar continuidade por meio do trabalho 

com as conjunções. 

Na Etapa III: o professor vai explorar 

os elementos de coesão e coerência 

por meio da produção de textos 

dissertativo-argumentativos para 

verificação da aplicabilidade de 

palavras que indicam início, meio e 

fim. 

(EM13LP05) Analisar, em textos 

argumentativos, os posicionamentos 

assumidos, os movimentos argumentativos 

(sustentação, refutação/contra argumentação 

e negociação) e os argumentos utilizados 

para sustentá-los, para avaliar sua força e 

eficácia, e posicionar-se criticamente diante 

da questão discutida e/ou dos argumentos 

Leitura e 

reconhecimento da 

estrutura de textos 

dissertativos 

argumentativos.  

 

Estratégias e análise 

argumentativa. 

(questão 

(Polêmica) argumento-

contra-argumento. 

Argumentação e contra-

argumentação. 

Ponto de vista com foco 
em posicionamentos 

enunciativos 

Relações lógico-

discursivas 

Na Etapa I, sugere-se que o professor 

apresente a estrutura do texto 

dissertativo argumentativo por partes: 

introdução, desenvolvimento e 

conclusão. 

Na Etapa II, o professor irá reforçar 

as estratégias na construção dos 

argumentos. 

Na Etapa III, o professor pode 

trabalhar os pontos de vistas que 



utilizados, recorrendo aos mecanismos 

linguísticos necessários. 

compõem os argumentos, analisando 

as relações lógicos discursivas. 

D13 Identificar um argumento usado 

para sustentar a tese em um texto. 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

(EM13LP05) Analisar, em textos 

argumentativos, os posicionamentos 

assumidos, os movimentos argumentativos 

(sustentação, refutação/contra argumentação 

e negociação) e os argumentos utilizados 

para sustentá-los, para avaliar sua força e 

eficácia, e posicionar-se criticamente diante 

da questão discutida e/ou dos argumentos 

utilizados, recorrendo aos mecanismos 

linguísticos necessários. 

 

Análise de contextos 

de produção de textos 

argumentativos, dos 

posicionamentos 

assumidos, dos 

movimentos 

argumentativos 

(sustentação, 

refutação/contra 

argumentação e 

negociação). 

Análise de contextos 

de produção de textos 

argumentativos, dos 

posicionamentos 

assumidos, dos 

movimentos 

argumentativos 

(sustentação, 

refutação/contra 

argumentação e 

negociação). 

Análise de contextos de 

produção de textos 

argumentativos, dos 

posicionamentos 

assumidos, dos 

movimentos 

argumentativos 

(sustentação, 

refutação/contra 

argumentação e 

negociação). 

Em todas as etapas é importante 

trabalhar o reconhecimento e 

análise de argumentos consistentes 

para sustentar a tese. 

Na Etapa I, sugere-se que o professor 

apresente a estrutura do texto 

dissertativo argumentativo e analise o 

contexto de produção. 

Na Etapa II, o professor irá reforçar 

as estratégias na construção dos 

argumentos e a sua consistência. 

Na Etapa III, o professor pode 

trabalhar os pontos de vistas que 

compõem os argumentos, analisando 

as relações lógicas discursivas por 

meio da produção do estudante. 

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 

(EM13LP06) Analisar efeitos de sentido 

decorrentes de usos expressivos da 

linguagem, da escolha de determinadas 

palavras ou expressões e da ordenação, 

combinação e contraposição de palavras, 

dentre outros, para ampliar as possibilidades 

Semântica. 

Recursos diferenciados 

de notações (escolha de 

palavras ou 

expressões), elementos 

significativos para a 

construção de relações 

entre recursos 

Semântica. 

Recursos 

diferenciados de 

notações (escolha de 

palavras ou 

expressões), elementos 

significativos para a 

construção de relações 

Semântica. 

Recursos diferenciados 

de notações (escolha de 

palavras ou expressões), 

elementos significativos 

para a construção de 

relações entre recursos 

expressivos e efeitos de 

Etapa I: identificação do efeito de 

sentido de uma palavra provocado no 

texto. Explorar a polissemia que 

aparece em diferentes gêneros. Pode-

se usar uma propaganda para estudo 

da polissemia. 

Etapa II: reconhecimento em textos o 

sentido denotativo e conotativo das 



de construção de sentidos e de uso crítico da 

língua. 

expressivos e efeitos de 

sentidos (ambiguidade, 

conotação, denotação) 

nos gêneros 

propaganda, 

reportagens, 

quadrinhos e outros. 

entre recursos 

expressivos e efeitos 

de sentidos 

(ambiguidade, 

conotação, denotação) 

nos gêneros 

propaganda, 

reportagens, 

quadrinhos e outros. 

sentidos (ambiguidade, 

conotação, denotação) 

nos gêneros propaganda, 

reportagens, quadrinhos 

e outros. 

palavras, a ambiguidade em charge ou 

memes. 

Etapa III: análise dos efeitos na 

construção de sentido do texto. 

Ex: Qual o efeito da homonímia numa 

propaganda, charge ou memes? 

Nessa etapa, sugere-se que o estudante 

faça análise de períodos que causam 

dificuldade de compreensão em razão 

da ambiguidade. 

(EM13LP38) Analisar os diferentes graus de 

parcialidade/imparcialidade (no limite, a não 

neutralidade) em textos noticiosos, 

comparando relatos de diferentes fontes e 

analisando o recorte feito de fatos/dados e os 

efeitos de sentido provocados pelas escolhas 

realizadas pelo autor do texto, de forma a 

manter uma atitude crítica diante dos textos 

jornalísticos e tornar-se consciente das 

escolhas feitas como produtor. 

Contexto de produção, 

circulação e recepção 

de textos do campo 

jornalístico- 

Midiático. 

Análise de gêneros 

discursivos: notícias, 

reportagem, entrevista, 

entre outros, e seus 

efeitos de sentido com 

foco na parcialidade, 

imparcialidade e 

neutralidade.  

Realização de curadoria 

de textos de diferentes 

gêneros, veiculados em 

meios diversos do 

campo jornalístico-. 

midiático. Usos de 

recursos linguísticos e  

multissemióticos. 

Na Etapa I: leitura e análise da 

neutralidade de textos jornalísticos-

midiáticos como notícias, reportagens, 

entrevistas e seus contextos de 

produção. 

Na Etapa II, o professor pode 

trabalhar a comparação de textos de 

diversas mídias sobre o mesmo 

assunto, avaliando a parcialidade ou 

imparcialidade por meio de palavras e 

expressões. Realizar curadoria de 

informações distorcidas ou falsas. 

Na Etapa III, sugere-se a seleção de 

publicação das mídias digitais ou não 

para a construção de resenha baseada 

no texto selecionado. 

 

 

 

 

 



D21 Inferir o efeito de sentido decorrente 

do uso de recursos ortográficos em um 

texto. 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

(EM13LP15) - Planejar, produzir, revisar, 

editar, reescrever e avaliar textos escritos e 

multissemióticos, considerando sua 

adequação às condições de produção do 

texto, no que diz respeito ao lugar social a 

ser assumido e à imagem que se pretende 

passar a respeito de si mesmo, ao leitor 

pretendido, ao veículo e mídia em que o 

texto ou produção cultural vai circular, ao 

contexto imediato e sócio histórico mais 

geral, ao gênero textual em questão e suas 

regularidades, à variedade linguística 

apropriada a esse contexto e ao uso do 

conhecimento dos aspectos notacionais 

(ortografia padrão, pontuação adequada, 

mecanismos de concordância nominal e 

verbal, regência verbal etc.), sempre que o 

contexto o exigir. 

 Inferências de 

recursos ortográficos 

Produção de texto, 

revisão e reescrita e uso 

do conhecimento dos 

aspectos notacionais - 

Ortografia padrão, 

pontuação adequada. 

Fonologia. 

Inferências de recursos 

ortográficos 

Produção de texto, 

revisão e reescrita e 

uso do conhecimento 

dos aspectos 

notacionais - 

Ortografia padrão, 

pontuação adequada. 

Fonologia. 

Aplicação de recursos 

ortográficos em textos. 

Produção de texto, 

revisão e reescrita e uso 

do conhecimento dos 

aspectos notacionais - 

Ortografia padrão, 

pontuação adequada. 

Fonologia. 

Em todas as etapas consolidar a 

inferência do efeito de sentido dos 

recursos ortográficos do texto. 

Trabalho a ser realizado nas três 

etapas. 

No planejamento do texto é 

importante orientar os estudantes nos 

seguintes pontos: 

O que escrever? 

Para quem? 

Qual a finalidade do texto? 

Em que veículo de comunicação ele 

irá se apresentar? 

O professor deve explorar os aspectos 

notacionais como negrito, itálico e 

interjeição, ressaltando o que o 

contexto exige. 

Na revisão do texto, trabalhar a 

concordância nominal e verbal. 

D22 Inferir o efeito de sentido decorrente 

do uso de recursos morfossintáticos em 

um texto. 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

(EM13LP07) Analisar, em textos de 

diferentes gêneros, marcas que expressam a 

posição do enunciador frente àquilo que é 

dito: uso de diferentes modalidades 

(epistêmica, deôntica e apreciativa) e de 

Análise em contextos 

de produção dos 

diferentes gêneros, de 

diferentes modalidades 

(epistêmica, deôntica e 

Análise de expressões 

e de diferentes recursos 

gramaticais que 

operam como 

modalizadores (verbos 

Análise de expressões e 

de diferentes recursos 

gramaticais que operam 

como modalizadores 

(verbos modais, tempos 

Etapa I: promover um debate para 

análise coletiva de expressão, que 

evidenciam a posição do enunciador 

em diferentes gêneros textuais, 

reconhecendo os recursos gramaticais 



diferentes recursos gramaticais que operam 

como modalizadores (verbos modais, 

tempos e modos verbais, expressões modais, 

adjetivos, locuções ou orações adjetivas, 

advérbios, locuções ou orações adverbiais, 

entonação etc.), uso de estratégias de 

impessoalização (uso de terceira pessoa e de 

voz passiva etc.), com vistas ao incremento 

da compreensão e da criticidade e ao manejo 

adequado desses elementos nos textos 

produzidos, considerando os contextos de 

produção. 

apreciativa) elementos 

linguísticos que 

marcam a posição do 

enunciador. 

modais, tempos e 

modos verbais, 

expressões modais, 

adjetivos, locuções ou 

orações adjetivas, 

advérbios, locuções ou 

orações adverbiais, 

entonação etc.), uso de 

estratégias de 

impessoalização (uso 

da terceira pessoa e de 

voz passiva etc.). 

Morfologia. 

e modos verbais, 

expressões modais, 

adjetivos, locuções ou 

orações adjetivas, 

advérbios, locuções ou 

orações adverbiais, 

entonação etc.), uso de 

estratégias de 

impessoalização (uso da 

terceira pessoa e de voz 

passiva etc.). 

Morfologia. 

que operam como modalizadores 

(verbos modais, tempos e modos 

verbas, advérbios...). 

Etapa II: produção textual com foco 

no gênero jornalístico, utilizando os 

diferentes tipos de modalizadores e as 

estratégias de impessoalidade. 

Etapa III: analisar em textos 

jornalísticos-midiáticos os processos 

de contexto de produção do texto, 

levando em conta os recursos 

gramaticais e concordância e regência 

nominal. 

 

(EM13LP08) Analisar elementos e aspectos 

da sintaxe do português, como a ordem dos 

constituintes da sentença (e os efeito que 

causam sua inversão), a estrutura dos 

sintagmas, as categorias sintáticas, os 

processos de coordenação e subordinação (e 

os efeitos de seus usos) e a sintaxe de 

concordância e de regência, de modo a 

potencializar os processos de compreensão e 

produção de textos e a possibilitar escolhas 

adequadas à situação comunicativa. 

Análise dos elementos 

e aspectos da sintaxe 

do português, usos e 

efeitos de sentido 

(sintagma nominal, 

categorias sintáticas, os 

processos de 

coordenação e 

subordinação e suas 

relações na 

estruturação e 

produção de sentido 

dos textos, sintaxe de 

concordância e de 

regências e seus 

complementos). 

Análise Sintática. 

Análise dos elementos 

e aspectos da sintaxe 

do português, usos e 

efeitos de sentido 

(sintagma nominal, 

categorias sintáticas, 

os processos de 

coordenação e 

subordinação e suas 

relações na 

estruturação e 

produção de sentido 

dos textos, sintaxe de 

concordância e de 

regências e seus 

complementos). 

Análise Sintática. 

Análise dos elementos e 

aspectos da sintaxe do 

português, usos e efeitos 

de sentido (sintagma 

nominal, categorias 

sintáticas, os processos 

de coordenação e 

subordinação e suas 

relações na estruturação 

e produção de sentido 

dos textos, sintaxe de 

concordância e de 

regências e seus 

complementos). Análise 

Sintática. 

Em todas as etapas explorar os 

recursos morfossintáticos no texto. 

Etapa I: análise de textos 

organizadores em sequência lógica 

(ordem de sentenças), verificando as 

diversas possibilidades de inversão 

das mesmas, comparando os efeitos 

ocasionados. 

Etapa II: produção de textos de cunho 

jornalístico-midiático, estabelecendo 

os efeitos de uso, através dos períodos 

de coordenação e subordinação 

textual. 

Etapa III: produção de texto 

pertencentes ao campo jornalístico-

midiático, de modo a potencializar os 

processos de compreensão textual, 

através de uso de escrituras de 



sintagmas adequados à situação 

comunicativa. 

(EM13LP15) Planejar, produzir, revisar, 

editar, reescrever e avaliar textos escritos e 

multissemióticos, considerando sua 

adequação às condições de produção do 

texto, no que diz respeito ao lugar social a 

ser assumido e à imagem que se pretende 

passar a respeito de si mesmo, ao leitor 

pretendido, ao veículo e mídia em que o 

texto ou produção cultural vai circular, ao 

contexto imediato e sócio histórico mais 

geral, ao gênero textual em questão e suas 

regularidades, à variedade linguística 

apropriada a esse contexto e ao uso do 

conhecimento dos aspectos notacionais 

(ortografia padrão, pontuação adequada, 

mecanismos de concordância nominal e 

verbal, regência verbal etc.), sempre que o 

contexto o exigir. 

Produção de texto, 

revisão e reescrita e uso 

do conhecimento dos 

aspectos notacionais 

Ortografia padrão, 

pontuação adequada, 

mecanismos de 

concordância nominal 

e verbal, regência 

verbal, etc. e escolha da 

variável linguística 

adequada ao contexto 

de produção. 

Fonologia. Morfologia. 

Sintaxe. 

Produção de texto, 

revisão e reescrita e 

uso do conhecimento 

dos aspectos 

notacionais Ortografia 

padrão, pontuação 

adequada, mecanismos 

de concordância 

nominal e verbal, 

regência verbal, etc. e 

escolha da variável 

linguística adequada 

ao contexto de 

produção. Fonologia. 

Morfologia. Sintaxe. 

Produção de texto, 

revisão e reescrita e uso 

do conhecimento dos 

aspectos notacionais 

Ortografia padrão, 

pontuação adequada, 

mecanismos de 

concordância nominal e 

verbal, regência verbal, 

etc. e escolha da variável 

linguística adequada ao 

contexto de produção. 

Fonologia. Morfologia. 

Sintaxe. 

Trabalho a ser realizado nas três 

etapas. 

No planejamento do texto é 

importante orientar os estudantes nos 

seguintes pontos: 

O que escrever? 

Para quem? 

Qual a finalidade do texto? 

Em que veículo de comunicação ele 

irá se apresentar? 

O professor deve explorar os aspectos 

notacionais como negrito, itálico e 

interjeição, ressaltando o que o 

contexto exige. 

Na revisão do texto, trabalhar a 

concordância nominal e verbal. 

Caso haja necessidade revisar 

morfologia e sintaxe. 

D24 Reconhecer marcas linguísticas em 

um texto. 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

(EM13LP09) Comparar o tratamento dado 

pela gramática tradicional e pelas gramáticas 

de uso contemporâneas em relação a 

diferentes tópicos gramaticais, de forma a 

perceber as diferenças de abordagem e o 

Análise da abordagem 

da Gramática 

tradicional com as 

Gramáticas descritivas 

da atualidade.  

Análise da abordagem 

da Gramática 

tradicional com as 

Gramáticas descritivas 

da atualidade. 

Análise da abordagem 

da Gramática tradicional 

com as Gramáticas 

descritivas da 

atualidade. 

Reconhecimento das marcas 

linguísticas em um texto. Por 

exemplo: Quem é o locutor e o 

interlocutor no texto, precisa ser 

trabalhado em todas as etapas, assim 



fenômeno da variação linguística e analisar 

motivações que levam ao predomínio do 

ensino da norma-padrão na escola. 

Compreensão das 

variedades de prestígio 

e estigmatizadas e usos 

no contexto de 

produção, circulação e 

recepção de textos. 

Variação Linguística. 

 

Reconhecimento dos 

recortes e abordagens 

da gramática 

prescritiva e da 

descritiva.  

Compreensão das 

variedades de prestígio 

e estigmatizadas e usos 

no contexto de 

produção, circulação e 

recepção de textos. 

Variação Linguística. 

Reconhecimento dos 

recortes e abordagens da 

gramática prescritiva e 

da descritiva.  

Compreensão das 

variedades de prestígio e 

estigmatizadas e usos no 

contexto de produção, 

circulação e recepção de 

textos. 

Variação Linguística 

como a variação linguística regional, 

histórica, geográfica e social. 

Levar para a sala de aula textos antigos 

em que se perceba a evolução da 

língua. 

Falar sobre o jargão e a gíria como 

expressões informais típicas de 

determinados públicos. 

(EM13LP10) - Analisar o fenômeno da 

variação linguística, em seus diferentes 

níveis (variações fonético fonológica, 

lexical, sintática, semântica e estilístico-

pragmática) e em suas diferentes dimensões 

(regional, histórica, social, situacional, 

ocupacional, etária etc.), de forma a ampliar 

a compreensão sobre a natureza viva e 

dinâmica da língua e sobre o fenômeno da 

constituição de variedades linguísticas de 

prestígio e estigmatizadas, e a fundamentar 

o respeito às variedades linguísticas e o 

combate a preconceitos linguísticos. 

Análise dos fenômenos 

de variações fonético-

fonológica, lexicais em 

suas diferentes 

dimensões (regional, 

histórica, social, 

situacional, 

ocupacional, etária 

etc.).  

 

Análise dos fenômenos 

de variações fonético-

fonológica, lexicais em 

suas diferentes 

dimensões (regional, 

histórica, social, 

situacional, 

ocupacional, etária 

etc.).  

 

Análise dos fenômenos 

de variações fonético-

fonológica, lexicais em 

suas diferentes 

dimensões (regional, 

histórica, social, 

situacional, 

ocupacional, etária etc.). 

Análise de situações de 

produção, circulação, 

recepção e de atos de 

linguagem utilizando as 

variedades da língua que 

marcam 

posicionamentos, 

preconceitos e relações 

de poder. 

Etapa I: ler um capítulo de dois 

romances de escritores regionais 

(Érico Veríssimo, Rachel de 

Queiroz...) e analisar a linguagem 

utilizada, identificando o regionalismo 

social, histórico, etário etc) e fazer um 

paralelo com as expressões atuais.  

Etapa II: ouvir músicas de Luís 

Gonzaga, Gabriel o Pensador, Skank e 

outros e analisar a variedade 

linguística, a fonologia, fazendo um 

paralelo nas obras analisadas, em 

relação ao som das palavras. 

Etapa III: realizar entrevistas com 

pessoas da comunidade de diferentes 

áreas, para em seguida produzir uma 

resenha, observando às variações 

linguísticas, nos vieses sociais, 

regionais, etários, levando em 

consideração o respeito às diferenças. 



 (EM13LP16) - Produzir e analisar textos 

orais, considerando sua adequação aos 

contextos de produção, à forma 

composicional e ao estilo do gênero em 

questão, à Produção de textos orais e 

multissemióticos (modulação de voz, 

entonação, ritmo, altura e intensidade, 

respiração etc.) e à cinestesia (postura 

corporal, movimentos e gestualidade 

clareza, à progressão temática e à variedade 

linguística empregada, como também aos 

elementos relacionados à fala (modulação de 

voz, entonação, ritmo, altura e intensidade, 

respiração etc.) e à cinestesia (postura 

corporal, movimentos e gestualidade 

significativa, expressão facial, contato de 

olho com plateia etc.). 

Produção de textos 

orais e 

multissemióticos 

(modulação de voz, 

entonação, ritmo, 

altura e intensidade, 

respiração etc.) e à 

cinestesia (postura 

corporal, movimentos 

e gestualidade 

significativa, expressão 

facial, contato de olho 

com plateia etc.). 

Produção de textos 

orais e 

multissemióticos 

(modulação de voz, 

entonação, ritmo, 

altura e intensidade, 

respiração etc.) e à 

cinestesia (postura 

corporal, movimentos 

e gestualidade 

significativa, 

expressão facial, 

contato de olho com 

plateia etc.). 

Produção de textos orais 

e multissemióticos 

(modulação de voz, 

entonação, ritmo, altura 

e intensidade, respiração 

etc.) e à cinestesia 

(postura corporal, 

movimentos e 

gestualidade 

significativa, expressão 

facial, contato de olho 

com plateia etc.). 

Etapa I: gravar um poema em algum 

aplicativo, levando em consideração a 

entonação da voz, o ritmo, a altura e 

intensidade, a respiração, a expressão 

corporal, os movimentos do corpo, o 

olhar, a expressão facial, para fruição 

de quem o recebe. 

Etapa II: produzir um slam levando 

em conta a temática, a entonação da 

voz, o ritmo, a altura e intensidade, a 

respiração, a expressão corporal, os 

movimentos do corpo, o olhar, a 

expressão facial, para fruição de quem 

o recebe. 

Etapa III: pesquisar slams na internet 

e fazer um trabalho de observação e 

análise no que se refere a temática, a 

entonação da voz, o ritmo, a altura e 

intensidade, a respiração, a expressão 

corporal, os movimentos do corpo, o 

olhar, a expressão facial e da variação 

linguística. 

 



MATEMÁTICA E
SUAS

TECNOLOGIAS



 

 

Matemática - CICLO 5 -  1ª série 

DESCRITORES: D01- Executar cálculos com números reais. D02- Utilizar números reais, inclusive em notação científica, envolvendo 

diferentes operações, na resolução de problemas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

HABILIDADE(S): (EF08MA01) Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de números 

em notação científica.  (EF08MA02) Resolver e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e radiciação, para representar uma raiz 

como potência de expoente fracionário.  

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

Números Naturais, Inteiros, Racionais, 

Irracionais e Reais:                                              

- Reta numérica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Potências: Propriedades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Radicais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Expressões numéricas (adição, subtração, 

multiplicação, divisão, potenciação e 

radiciação).                                                             

- Resolução de problemas simples envolvendo 

números reais utilizando as operações (adição, 

subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 

radiciação).      

Notação Científica:                                                 

- Expressão de quantidades maiores que 1 por 

meio de notação científica.                                     

- Resolução de problemas simples com 

diferentes operações usando a notação 

científica. 

Números Naturais, Inteiros, Racionais, 

Irracionais e Reais: 

- Reta numérica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Potências: Propriedades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Radicais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Expressões numéricas (adição, subtração, 

multiplicação, divisão, potenciação e 

radiciação). 

- Resolução de problemas simples envolvendo 

números reais utilizando as operações 

(adição, subtração, multiplicação, divisão, 

potenciação e radiciação). 

           

Notação Científica: 

- Expressão de quantidades maiores que 1 por 

meio de notação científica. 

- Operações com Notação Científica.                                                                                                                                                                                                                 

- Resolução de problemas com diferentes 

operações usando a notação científica. 

 

Números Naturais, Inteiros, Racionais, 

Irracionais e Reais: 

- Reta numérica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Potências: Propriedades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Radicais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Expressões numéricas (adição, subtração, 

multiplicação, divisão, potenciação e 

radiciação). 

- Resolução de problemas simples envolvendo 

números reais utilizando as operações 

(adição, subtração, multiplicação, divisão, 

potenciação e radiciação). 

                                                                    

Notação Científica: 

- Expressar quantidades maiores que 1 por 

meio de notação científica. 

- Operações com Notação Científica. 

- Resolução de problemas com diferentes 

operações usando a notação científica. 

- Algarismos Significativos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Importante lembrar: 

 A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes. 

 Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem. 

 Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra. 

                                                                                                                                                                                                                                            

- Realizar uma atividade que mostre que os números podem ser ordenados, quantificados.  Essa atividade pode ser uma pesquisa realizada na 

própria sala de aulas, considerando a idade dos estudantes, por exemplo.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Solicitar que coloquem os números (positivos e negativos) em ordem crescente utilizando a reta numérica.                                                                                                                                                  

- Propor aos estudantes que construam uma reta numerada localizando números naturais, mostrando que estes serão os mesmos números 

inteiros positivos, evoluindo para os números inteiros negativos, em seguida trabalhe a localização de números racionais na forma decimal e por 

fim na forma fracionária.                                                                                                                                                                                                                                                                

- Realizar experimentos onde o estudante possa descobrir os números irracionais (cálculo do π, cálculo da hipotenusa de um triângulo com 

catetos de medida 1u, entre outros).                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Apresentar a história de alguns números irracionais famosos: O número pi, o número de Euler e a razão áurea e, nesse momento, realizar 

inferências no texto com questionamentos orais e/ou escritos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Formalizar as convenções para a escrita de um número na notação científica. Exemplifique e disponibilize textos que mostram números muito 

“grandes” ou muito “pequenos”, momento oportuno para trabalhar a interdisciplinaridade (Física, Química, Biologia, Geografia).                                                                                                                                                                                                                                              

- Apresentar aos estudantes uma tabela que expresse com o símbolo, prefixo, escrita na base 10 e o número, as grandezas que vão do hexa, 

peta, tera, ..., femto, atto.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Disponibilizar problemas com números reais em notação científica envolvendo diferentes operações.                                                                          

- Formalizar o conceito de algarismos significativos. 

Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 
 

 Desenvolver atividades que oportunizem contato com textos científicos publicados em revistas, jornais, canais de divulgação, etc., 
promovendo o uso de habilidades já adquiridas para interpretá-los e deles extrair conhecimentos 

 Apresentar situações-problema contextualizadas de forma que demonstre o uso dos números reais e realize a inferência no texto por meio 
de questionamentos orais ou escritos (Exemplo: Tratar sobre tema Alimentação Saudável, abordando de forma interdisciplinar a alimentação 
saudável, mudanças na alimentação, cálculo de calorias por dia, cálculo do IMC, entre outros). 

 Promover leitura de textos informativos com os estudantes sobre o uso da notação científica. Neste momento Professor, podemos relatar 
situações presentes em outras áreas de conhecimento para que os estudantes compreendam o objetivo da notação científica, além de realizar 
inferências no texto por meio de perguntas orais e/ou escritas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 



 

 

Matemática - CICLO 5 -  1ª série 

DESCRITORES:  D04- Utilizar porcentagem na resolução de problemas.   D05- 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(S): (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. 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

- Porcentagem como fração e decimal. 

- Cálculo de porcentagem de um valor 

desconhecido. 

- Resolução de problemas envolvendo 

porcentagem no cálculo de acréscimos e 

descontos simples. 

- Resolução de problemas envolvendo 
porcentagem no cálculo de acréscimos e 
descontos. 
- Cálculo de uma porcentagem para analisar 
uma situação de lucro ou prejuízo. 
- Resolução de problemas que envolvam 

cálculo de percentuais sucessivos. 

 

- Resolução de problemas envolvendo 
porcentagem no cálculo de acréscimos e 
descontos. 
- Usar o cálculo de uma porcentagem para 
analisar uma situação de lucro ou prejuízo. 
- Resolução de problemas que envolvam 

cálculo de percentuais sucessivos                    

(acréscimos e descontos) mais complexos. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Importante lembrar: 

 A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes 

 Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem 

 Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra. 

- Iniciar a aula perguntando aos estudantes em quais situações do dia a dia eles se deparam com o uso de porcentagem (alguns exemplos: no ato 

da compra de algum produto na comparação de preço à vista ou a prazo, o contracheque com o percentual de taxas e impostos cobrados, entre 

outros).                                                                                                                                                                                                                                       

- Apresentar situações em que precisamos definir quantos por cento um valor representa de outro.                                                                               

- Promover atividades contextualizadas que subsidiem o trabalho com cálculo de porcentagens que envolva acréscimo, desconto, lucro e prejuízo.                                      

Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 
 

 Promover a leitura e a interpretação de textos jornalísticos, inferindo junto aos estudantes informações implícitas e explícitas por meio de 
questionamentos orais e/ou escritos sobre inflação, aumento do valor da cesta básica, por exemplo. 

 Apresentar uma situação real de compra conforme anúncio nas mídias ou material impresso, onde apresenta o preço de um produto e o 
percentual de desconto se a compra for à vista, e por meio desses anúncios identificar o objetivo comunicativo de um texto.  

 Disponibilizar textos que abordem o tema Educação Financeira    
                                                                                                                                                                                                                                           



 

 

Matemática - CICLO 5 -  1ª série 

DESCRITORES: D06 - Resolver problemas envolvendo juros simples.       D07 - Resolver problemas envolvendo juros compostos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

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

HABILIDADE(S): (EM13MAT303) Interpretar e comparar situações que envolvam juros simples com as que envolvem juros compostos, por meio 

de representações gráficas ou análise de planilhas, destacando o crescimento linear ou exponencial de cada caso. 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

- Conceito de Juros Simples e Compostos. 

- Resolução de problemas envolvendo Juros 

Simples e Juros Compostos com situações 

simples. 

- Conceito de Juros Simples e Compostos. 

- Resolução de problemas envolvendo Juros 

Simples e Juros Compostos com situações 

simples. 

- Conceito de Juros Simples e Compostos. 

- Resolução de problemas envolvendo Juros 

Simples e Juros Compostos com situações 

simples. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Importante lembrar: 

 A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes 

 Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem 

 Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra. 

 

- Formalizar o conceito de juros simples e compostos por meio de algumas situações práticas do dia a dia.                                                                            

- Apresentar situações na qual o estudante deverá comparar e tomar decisões a partir dos conhecimentos adquiridos sobre juros simples e 

compostos.   

Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 
 

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

 

 

 

 



 

 

 

Matemática - CICLO 5 -  1ª série 

DESCRITORES: D24 - Reconhecer polígonos semelhantes usando os critérios de semelhança.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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

HABILIDADE(S): (EM13MAT201) Propor ou participar de ações adequadas às demandas da região, preferencialmente para sua comunidade, 

envolvendo medições e cálculos de perímetro, de área, de volume, de capacidade ou de massa. 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

- Classificação e identificação de figuras 

poligonais que tenham lados correspondentes 

proporcionais e ângulos correspondentes 

congruentes, com ou sem uso de malha 

quadriculada ou recursos tecnológicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Determinação das medidas de lados e 

ângulos desconhecidos em pares de figuras 

poligonais semelhantes simples. 

- Classificação e identificação de figuras 

poligonais que tenham lados correspondentes 

proporcionais e ângulos correspondentes 

congruentes, com ou sem uso de malha 

quadriculada ou recursos tecnológicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Determinação das medidas de lados e 

ângulos desconhecidos em pares de figuras 

poligonais semelhantes simples. 

- Classificação e identificação de figuras 

poligonais que tenham lados correspondentes 

proporcionais e ângulos correspondentes 

congruentes, com ou sem uso de malha 

quadriculada ou recursos tecnológicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Determinação das medidas de lados e ângulos 

desconhecidos em pares de figuras poligonais 

semelhantes simples. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Importante lembrar: 

 A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes 

 Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem 

 Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra. 

- Desenvolver atividades que identifiquem figuras poligonais semelhantes usando critérios de semelhança.                                                                      

- Resolver atividades contextualizadas para calcular a medida de lado de triângulos e quadriláteros utilizando as propriedades da 

proporcionalidade.  

Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 

 Realizar inferência no enunciado de uma questão que solicita o reconhecimento de polígonos semelhantes, ou seja, ler o enunciado, 

identificar palavras ou expressões que necessitam do entendimento do estudante para responder à questão.       

 

 



 

 

 

Matemática - CICLO 5 -  1ª série 

DESCRITORES: D25 - Utilizar as relações métricas do triângulo retângulo para resolver problemas significativos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

HABILIDADE(S): (EM13MAT308) Aplicar as relações métricas, incluindo as leis do seno e do cosseno ou as noções de congruência e semelhança, 

para resolver e elaborar problemas que envolvem triângulos, em variados contextos. 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

- Identificação dos elementos de um triângulo 

retângulo associando cada um à sua medida; 

- Estabelecimento das relações métricas a 

partir da semelhança de triângulos. 

- Resolução de problemas simples utilizando 

as relações métricas no triângulo retângulo. 

- Estabelecimento das relações métricas a 

partir da semelhança de triângulos. 

- Resolução de problemas utilizando as 

relações métricas no triângulo retângulo. 

 

- Estabelecimento das relações métricas a partir 

da semelhança de triângulos. 

- Resolução de problemas utilizando as relações 

métricas no triângulo retângulo. 

 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Importante lembrar: 

 A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes 

 Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem 

 Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra. 

 

- Mostrar aos estudantes que desde a antiguidade, as relações métricas em figuras geométricas despertam interesse do homem, particularmente os 

triângulos, pois desempenham um papel importante em diversas áreas do conhecimento humano como engenharia, arquitetura, artes, dentre outras.  

- Retomar o conceito de triângulo retângulo e seus elementos (arestas, ângulos, soma dos ângulos internos, ângulo reto, catetos, hipotenusa). 

- Desenvolver atividades experimentais para se chegar ao conceito do Teorema de Pitágoras. 

- Exemplificar por meio de situações contextualizadas a aplicação do Teorema de Pitágoras. 

- Estabelecer as relações métricas a partir da semelhança de triângulos. 

 

Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 

 

 Disponibilizar atividades onde o estudante resolva problemas significativos utilizando as relações métricas no triângulo retângulo, realizando 

inferências no enunciado de uma questão, ou seja, ler o enunciado, identificar palavras ou expressões que necessitam do entendimento do estudante 

para responder à questão. 

 

 

 



 

 

Matemática - CICLO 5 -  1ª série 

DESCRITORES: D26 - Resolver problemas envolvendo o Teorema de Tales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

HABILIDADE(S): (EF09MA14) Resolver e elaborar problemas de aplicação do teorema de Pitágoras ou das relações de proporcionalidade 

envolvendo retas paralelas cortadas por secantes. 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

Teorema de Tales:  

- Razão entre duas grandezas. 

- Cálculo da razão entre as medidas de dois 

segmentos de reta. 

- Significado de proporcionalidade e cálculo da 

medida de segmentos proporcionais. 

- Resolução de problemas envolvendo o 

Teorema de Tales. 

 

Teorema de Tales:  

- Relações de proporcionalidade entre 

segmentos de retas formados por retas 

paralelas cortadas por transversais. 

- Cálculo de medidas desconhecidas de 

segmentos de reta, com o uso do Teorema de 

Tales. 

- Resolução de problemas envolvendo o 

Teorema de Tales. 

 

Teorema de Tales: 

- Resolução de problemas envolvendo Teorema 

de Tales. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Importante lembrar: 

 A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes 

 Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem 

 Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra. 

 

- Realizar uma conversa com os estudantes para que percebam o que eles reconhecem ou lembram sobre o significado de razão entre duas 

grandezas e após isso mostrar o significado de grandezas trabalhando de forma interdisciplinar com os componentes de Física e Química. Estenda 

essa atividade para o significado de proporção. 

- Explorar o significado de Teorema de Tales retomando os conceitos de reta, segmento de reta, retas transversais e feixe de retas paralelas que 

podem ser realizados por meio de experimentos. 

- Retomar os cálculos de razão de dois segmentos de reta e cálculo de segmentos proporcionais. 

 

Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 

 

 Exemplificar com problemas contextualizados em diferentes níveis de dificuldades, para aí sim os estudantes resolverem os problemas 

propostos, realizando inferências no enunciado de uma questão, ou seja, ler o enunciado, identificar palavras ou expressões que necessitam do 

entendimento do estudante para responder à questão. 



 

 

Matemática - CICLO 5 -  1ª série 

DESCRITORES: D36 - Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

HABILIDADE(S): (EM13MAT307) Empregar diferentes métodos para a obtenção da medida da área de uma superfície (reconfigurações, 

aproximação por cortes etc.) e deduzir expressões de cálculo para aplicá-las em situações reais (como o remanejamento e a distribuição de 

plantações, entre outros), com ou sem apoio de tecnologias digitais. 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

Geometria Plana: 

- Áreas de figuras geométricas (cálculo por 

decomposição, composição ou aproximação).                                                                                                                                                                               

- Expressões algébricas que representam 

áreas. 

- Resolução de problemas envolvendo cálculo 

de área de figuras planas simples. 

Geometria Plana: 

- Áreas de figuras geométricas (cálculo por 

decomposição, composição ou aproximação).                                                                                                                                                                               

- Expressões algébricas que representam 

áreas. 

- Resolução de problemas envolvendo cálculo 

de área de figuras planas. 

Geometria Plana: 

- Áreas de figuras geométricas (cálculo por 

decomposição, composição ou aproximação).                                                                                                                                                                               

- Expressões algébricas que representam áreas. 

- Resolução de problemas envolvendo cálculo de 

área de figuras planas. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Importante lembrar: 

 A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes 

 Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem 

 Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra. 

- Solicitar aos estudantes que pesquisem sobre quais profissionais se utilizam dessa grandeza para realizar o seu trabalho (topógrafos, arquitetos, 

engenheiros, pedreiros, entre outros) e produzam relatório e socializem com os demais estudantes.                                                                                                   

- Matemática e Arte: Solicitar que os estudantes pesquisem, ou o próprio Professor poderá disponibilizar a projeção de obras de arte em 

diferentes linguagens (quadros, gravuras, fotografias e escultura), para interpretar uma informação (figuras geométricas) implícita e/ou explícita, 

aguçando a curiosidade e ampliando a visão de mundo do estudante.                                                                                                                                    

- Retomar conceitos e fórmulas de área, das principais figuras geométricas, ajudando o estudante a prosseguir em seu entendimento na dedução 

de fórmulas.  

Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa:   

 

 Disponibilizar atividades que mostrem diversas figuras planas das simples às mais complexas (com composição) para a resolução de 

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 5 -  1ª série 

DESCRITORES: D37 - Resolver problema envolvendo volume de um sólido geométrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

HABILIDADE(S): (EM13MAT309) Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides e 

corpos redondos em situações reais (como o cálculo do gasto de material para revestimento ou pinturas de objetos cujos formatos sejam  

composições dos sólidos estudados), com ou sem apoio de tecnologias digitais. 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

Geometria Espacial:  

- Volume dos sólidos geométricos (prismas, 

pirâmides e corpos redondos). 

- Expressões algébricas que representam 

volumes. 

- Resolução de problemas simples 

envolvendo cálculo de volume de sólidos 

geométricos. 

 

Geometria Espacial:  

- Volume dos sólidos geométricos (prismas, 

pirâmides e corpos redondos). 

- Expressões algébricas que representam 

volumes. 

- Resolução de problemas envolvendo cálculo 

de volume de sólidos geométricos. 

Geometria Espacial: 

- Volume dos sólidos geométricos (prismas, 

pirâmides e corpos redondos). 

- Expressões algébricas que representam 

volumes. 

- Resolução de problemas envolvendo cálculo de 

volume de sólidos geométricos. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Importante lembrar: 

 A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes 

 Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem 

 Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra. 

 

- O professor poderá levar um conjunto de sólidos geométricos ou solicitar que os estudantes confeccionem os sólidos geométricos para mostrar 

concretamente características dos sólidos (faces, vértices, arestas, base, altura) e classificá-los. 

- Matemática e Arte: Solicitar que os estudantes pesquisem, ou o próprio Professor poderá disponibilizar a projeção de obras de arte em 

diferentes linguagens (quadros, gravuras, fotografias e escultura), para interpretar uma informação (figuras geométricas) implícita e/ou explícita, 

aguçando a curiosidade e ampliando a visão de mundo do estudante.  

- Retomar os conceitos e fórmulas para o cálculo de volume de prismas, pirâmides e corpos redondos.  

 

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 o enunciado, identificar palavras ou 

expressões que necessitam do entendimento do estudante para responder à questão. 



 

 

Matemática - CICLO 5 -  1ª série 

DESCRITORES: D40 - Resolver problemas que envolvam as medidas de tendência central.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(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(S): (EM13MAT316) Resolver e elaborar problemas, em diferentes contextos, que envolvem cálculo e interpretação das medidas de 

tendência central (média, moda, mediana) e das medidas de dispersão (amplitude, variância e desvio-padrão). 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

Estatística:  

- Conceitos simples de Estatística Descritiva 

(Média, Moda e Mediana).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Resolução de problemas envolvendo 

medidas de tendência central: média, moda e 

mediana, com até 5 amostras. 

Estatística:  

- Conceitos simples de Estatística Descritiva 

(Média, Moda e Mediana).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Resolução de problemas envolvendo 

medidas de tendência central: média, moda e 

mediana, com até 10 amostras. 

 

Estatística: 

- Conceitos simples de Estatística Descritiva 

(Média, Moda e Mediana).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Resolução de problemas envolvendo medidas 

de tendência central: média, moda e mediana, a 

partir de gráficos e tabelas de frequência. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Importante lembrar: 

 A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes 

 Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem 

 Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra. 

 

- Apresentar como a Estatística está presente em nosso dia a dia na mídias (jornais, revistas, internet) por meio de tabelas, gráficos, infográficos.          

- Analisar e interpretar dados em uma tabela e em gráficos.                                                                                                                                                      

- Resolver de problemas envolvendo medidas de tendência central: média, moda e mediana, a partir de dados demonstrados em tabela ou 

gráficos. 

Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa:   

 

 Inferir com questionamentos orais e/ou escritos, as informações, tema ou assunto apresentadas em tabelas e gráficos dentro do contexto 
de temas nas áreas de Ciências da Natureza e Ciências Humanas. 

 Identificar o objetivo comunicativo apresentado em tabelas e gráficos. 

 

 



 

 

Matemática - CICLO 5 -  1ª série 

DESCRITORES: D42 - Resolver problema envolvendo probabilidade de um evento.   
(PORT) D03 - Inferir uma informação implícita em um texto.                                                                                                                                                            

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

HABILIDADE(S): (EM13MAT311) Identificar e descrever o espaço amostral de eventos aleatórios, realizando contagem das possibilidades, para 

resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo da probabilidade. 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

Probabilidade: 

- Espaço amostral e evento. 

- Evento aleatório (equiprovável).                         

- Contagem de possibilidades (espaço 

amostral) por meio direto ou por meio indireto.                                                                                                                               

- Cálculo de probabilidades simples. 

Probabilidade: 
- Espaço amostral e evento. 

- Evento aleatório (equiprovável).                      

- Contagem de possibilidades (espaço 

amostral) por meio direto ou por meio indireto.                                                                                                                               

- Cálculo de probabilidades. 

Probabilidade: 
- Espaço amostral e evento. 

- Evento aleatório (equiprovável).                          

- Contagem de possibilidades (espaço amostral) 

por meio direto ou por meio indireto.                                                                                                                               

- Cálculo de probabilidades. 

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 

Importante lembrar: 

 A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes 

 Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem 

 Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra. 

 
- Solicitar aos estudantes que escrevam situações ou eventos que, apesar de prováveis e reais, são incertos (não há certeza de que acontecerão) 

ou aleatório (qualquer experiência que o resultado não seja conhecido) e só depois das discussões formalizar o conceito. 

- Realizar experimento com o jogo de moedas para a concretização das aprendizagens do conceito de Probabilidade. 

- A partir de experimentos realizados em sala, formalize o conceito de experimento probabilístico e espaço amostral, eventos dependentes ou 

independentes. 

 

Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 

 

 Disponibilizar textos sobre Educação para o trânsito: usar dados reais obtidos dos órgãos de trânsito para montar teorias que minimizem as 

mortes no trânsito, baseadas em estatísticas e probabilidades, inferindo informações implícitas e explícitas, tema ou assunto abordado. 

 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 o enunciado, identificar palavras ou 

expressões que necessitam do entendimento do estudante para responder a questão. 

 

 

  



 

 

Matemática - CICLO 6 -  2ª e 3ª séries 

DESCRITORES: D01 - Executar cálculos com números reais. D02 - Utilizar números reais, inclusive em notação científica, envolvendo 

diferentes operações, na resolução de problemas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

HABILIDADE(S): (EF08MA01) Efetuar cálculos com potências de expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de números 

em notação científica. (EF08MA02) Resolver e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e radiciação, para representar uma raiz como 

potência de expoente fracionário.  

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

Números Naturais, Inteiros, Racionais, 

Irracionais e Reais:                                             

- Reta numérica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Potências: Propriedades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Radicais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- Expressões numéricas (adição, subtração, 

multiplicação, divisão, potenciação e 

radiciação);                                                          

- Resolução de problemas simples envolvendo 

números reais utilizando as operações (adição, 

subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 

radiciação).      

Notação Científica:                                                 

- Expressão de quantidades maiores que 1 por 

meio de notação científica.                                  

- Resolução de problemas simples com 

diferentes operações usando a notação 

científica. 

Números Naturais, Inteiros, Racionais, 

Irracionais e Reais: 

- Reta numérica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Potências: Propriedades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Radicais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Expressões numéricas (adição, subtração, 

multiplicação, divisão, potenciação e 

radiciação). 

- Resolução de problemas simples envolvendo 

números reais utilizando as operações 

(adição, subtração, multiplicação, divisão, 

potenciação e radiciação).  

           

Notação Científica: 

- Expressão de quantidades maiores que 1 por 

meio de notação científica. 

- Operações com Notação Científica.                                                                                                                                                                                                                 

- Resolução de problemas com diferentes 

operações usando a notação científica. 

 

Números Naturais, Inteiros, Racionais, 

Irracionais e Reais: 

- Reta numérica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Potências: Propriedades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Radicais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Expressões numéricas (adição, subtração, 

multiplicação, divisão, potenciação e 

radiciação). 

- Resolução de problemas simples envolvendo 

números reais utilizando as operações 

(adição, subtração, multiplicação, divisão, 

potenciação e radiciação). 

                                                                    

Notação Científica: 

- Expressar quantidades maiores que 1 por 

meio de notação científica. 

- Operações com Notação Científica. 

- Resolução de problemas com diferentes 

operações usando a notação científica. 

- Algarismos Significativos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Importante lembrar: 

 A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes. 

 Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem. 

 Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra. 

 

- Realizar uma atividade que mostre que os números podem ser ordenados, quantificados.  Essa atividade pode ser uma pesquisa realizada na 

própria sala de aulas, considerando a idade dos estudantes, por exemplo.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Solicitar que coloquem os números (positivos e negativos) em ordem crescente utilizando a reta numérica.                                                                                                                                                  

- Propor aos estudantes que construam uma reta numerada localizando números naturais, mostrando que estes serão os mesmos números 

inteiros positivos, evoluindo para os números inteiros negativos, em seguida trabalhe a localização de números racionais na forma decimal e por 

fim na forma fracionária.                                                                                                                                                                                                                                                                

- Realizar experimentos onde o estudante possa descobrir os números irracionais (cálculo do π, cálculo da hipotenusa de um triângulo com 

catetos de medida 1u, entre outros).                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Apresentar a história de alguns números irracionais famosos: O número pi, o número de Euler e a razão áurea e, nesse momento, realizar 

inferências no texto com questionamentos orais e/ou escritos.                                                                                                                                         

- Formalizar as convenções para a escrita de um número na notação científica. Exemplifique e disponibilize textos que mostram números muito 

“grandes” ou muito “pequenos”, momento oportuno para trabalhar a interdisciplinaridade (Física, Química, Biologia, Geografia).                                                                                                                                                                                                                                              

- Apresentar aos estudantes uma tabela que expresse com o símbolo, prefixo, escrita na base 10 e o número, as grandezas que vão do hexa, 

peta, tera, ..., femto, atto.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Disponibilizar problemas com números reais em notação científica envolvendo diferentes operações.                                                                        

- Formalizar o conceito de algarismos significativos. 

Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 

 

 Desenvolver atividades que oportunizem contato com textos científicos publicados em revistas, jornais, canais de divulgação, etc., 

promovendo o uso de habilidades já adquiridas para interpretá-los e deles extrair conhecimentos.  

 Apresentar situações-problema contextualizadas de forma que demonstre o uso dos números reais e realize a inferência no texto por meio 

de questionamentos orais ou escritos (Exemplo: Tratar sobre tema Alimentação Saudável, abordando de forma interdisciplinar a alimentação 

saudável, mudanças na alimentação, cálculo de calorias por dia, cálculo do IMC, entre outros).  

 Promover leitura de textos informativos com os estudantes sobre o uso da notação científica. Neste momento Professor, podemos relatar 

situações presentes em outras áreas de conhecimento para que os estudantes compreendam o objetivo da notação científica, além de realizar 

inferências no texto por meio de perguntas orais e/ou escritas.  

 



 

 

Matemática - CICLO 6 -  2ª e 3ª séries 

DESCRITORES:  D04 - Utilizar porcentagem na resolução de problemas.   D05- 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(S): (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. 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

- Porcentagem como fração e decimal. 

- Cálculo de porcentagem de um valor 

desconhecido. 

- Resolução de problemas envolvendo 

porcentagem no cálculo de acréscimos e 

descontos simples. 

- Resolução de problemas envolvendo 
porcentagem no cálculo de acréscimos e 
descontos. 
- Cálculo de uma porcentagem para analisar 
uma situação de lucro ou prejuízo. 
- Resolução de problemas que envolvam 

cálculo de percentuais sucessivos. 

 

- Resolução de problemas envolvendo 
porcentagem no cálculo de acréscimos e 
descontos. 
- Usar o cálculo de uma porcentagem para 
analisar uma situação de lucro ou prejuízo. 
- Resolução de problemas que envolvam 

cálculo de percentuais sucessivos                    

(acréscimos e descontos) mais complexos. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Importante lembrar: 

 A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes 

 Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem 

 Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra. 

- Iniciar a aula perguntando aos estudantes em quais situações do dia a dia eles se deparam com o uso de porcentagem (alguns exemplos: no ato 
da compra de algum produto na comparação de preço à vista ou a prazo, o contracheque com o percentual de taxas e impostos cobrados, entre 
outros).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- Apresentar situações em que precisamos definir quantos por cento um valor representa de outro.                                                                               
- Promover atividades contextualizadas que subsidiem o trabalho com cálculo de porcentagens que envolva acréscimo, desconto, lucro e prejuízo. 

Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 
 

 Disponibilizar textos que abordem o tema Educação Financeira.     

 Promover a leitura e a interpretação de textos jornalísticos, inferindo junto aos estudantes informações implícitas e explícitas por meio de 
questionamentos orais e/ou escritos sobre inflação, aumento do valor da cesta básica, por exemplo.  

 Apresentar uma situação real de compra conforme anúncio nas mídias ou material impresso, onde apresenta o preço de um produto e o 
percentual de desconto se a compra for à vista, e por meio desses anúncios identificar o objetivo comunicativo de um texto.  



 

 

Matemática - CICLO 6 -  2ª e 3ª séries 

DESCRITORES: D06 - Resolver problemas envolvendo juros simples.       D07 - Resolver problemas envolvendo juros compostos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

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

 

HABILIDADE(S): (EM13MAT303) Interpretar e comparar situações que envolvam juros simples com as que envolvem juros compostos, por meio 

de representações gráficas ou análise de planilhas, destacando o crescimento linear ou exponencial de cada caso. 

 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

- Conceito de Juros Simples e Compostos. 

- Resolução de problemas envolvendo Juros 

Simples e Juros Compostos com situações 

simples. 

- Conceito de Juros Simples e Compostos. 

- Resolução de problemas envolvendo Juros 

Simples e Juros Compostos com situações 

simples. 

- Conceito de Juros Simples e Compostos. 

- Resolução de problemas envolvendo Juros 

Simples e Juros Compostos com situações 

simples. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Importante lembrar: 

 A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes 

 Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem 

 Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra. 

 

- Formalizar o conceito de juros simples e compostos por meio de algumas situações práticas do dia a dia.                                                                            

- Apresentar situações na qual o estudante deverá comparar e tomar decisões a partir dos conhecimentos adquiridos sobre juros simples e 

compostos.   

Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 
 

 Disponibilizar textos voltados para a Matemática Financeira onde os estudantes juntamente com o Professor possam inferir informações 

implícitas no texto, o tema ou assunto por meio de questionamentos orais e/ou escritos. 

 

  



 

 

Matemática - CICLO 6 -  2ª e 3ª séries 

DESCRITORES: D27 - Resolver problema envolvendo semelhança de triângulo.                                                                                         

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

 

HABILIDADE(S): (EM13MAT308) Aplicar as relações métricas, incluindo as leis do seno e do cosseno ou as noções de congruência e semelhança, 

para resolver e elaborar problemas que envolvem triângulos, em variados contextos. 

 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

Semelhança de triângulos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Conceito, identificação e resolução de 

problemas envolvendo semelhança de 

triângulos. 

Semelhança de triângulos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Conceito, identificação e resolução de 

problemas envolvendo semelhança de 

triângulos. 

Semelhança de triângulos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Conceito, identificação e resolução de 

problemas envolvendo semelhança de triângulos. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Importante lembrar: 

 A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes 

 Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem 

 Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra. 

- Proporcionar atividades aos estudantes na qual eles possam identificar triângulos semelhantes.     

Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 

 Disponibilizar atividades onde o estudante resolva problemas utilizando o conceito de semelhança de triângulos, 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 6 -  2ª e 3ª séries 

DESCRITORES: D28 - Reconhecer o seno, cosseno e a tangente como razões entre os lados de um triângulo retângulo. 
D29- Resolver problemas que envolvam razões trigonométricas no triângulo retângulo. 
(PORT) D03 - Inferir uma informação implícita em um texto. 

  

HABILIDADE(S): (EM13MAT306) Resolver e elaborar problemas em contextos que envolvem fenômenos periódicos reais (ondas sonoras, fases 

da lua, movimentos cíclicos, entre outros) e comparar suas representações com as funções seno e cosseno, no plano cartesiano, com ou sem apoio 

de aplicativos de álgebra e geometria. 

 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

Triângulo retângulo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Conceito e identificação das razões 

trigonométricas. 

- Resolução de problemas simples que 

envolvam razões trigonométricas no 

triângulo retângulo. 

Triângulo retângulo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Conceito e identificação das razões 

trigonométricas. 

- Resolução de problemas simples que 

envolvam razões trigonométricas no triângulo 

retângulo. 

Triângulo retângulo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Conceito e identificação das razões 

trigonométricas. 

- Resolução de problemas simples que envolvam 

razões trigonométricas no triângulo retângulo. 

 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Importante lembrar: 

 A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes 

 Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem 

 Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra. 

 

- Solicitar aos estudantes que realizem uma pesquisa e identifiquem triângulos discrimine as suas características, dentre os triângulos pesquisados 

realize a formalização do conceito de triângulo retângulo. 

- Identificar os elementos que compõe o triângulo retângulo (cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa). 

- Estabelecer as razões trigonométrica (seno, cosseno e tangente) tendo como ponto de partida a resolução de problemas contextualizados.             

- Realização de pesquisa e confecção de relatório, sobre quais profissionais necessitam desse conhecimento em suas atribuições. 

 

Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 

 

 Propor atividades das mais simples as mais complexas para a resolução de problemas envolvendo as razões estudadas, realizando 

inferências no enunciado de uma questão, ou seja, ler o enunciado, identificar palavras ou expressões que necessitam do entendimento do 

estudante para responder à questão.                                                                                                                                                                                                                                                    

 



 

 

Matemática - CICLO 6 -  2ª e 3ª séries 

DESCRITORES: D30 - Relacionar diferentes poliedros ou corpos redondos com suas planificações ou vistas.   
D37- Resolver problema envolvendo volume de um sólido geométrico.   
D38- Resolver problema envolvendo medida da área total e/ou lateral de um sólido. 
(PORT) D03 - Inferir uma informação implícita em um texto.   

HABILIDADE(S): (EM13MAT309) Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides e 

corpos redondos em situações reais (como o cálculo do gasto de material para revestimento ou pinturas de objetos cujos formatos sejam 

composições dos sólidos estudados), com ou sem apoio de tecnologias digitais. 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

Geometria Espacial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Planificação de poliedros ou corpos 

redondos.                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Cálculo do volume dos sólidos geométricos 

(prismas, pirâmides e corpos redondos). 

- Cálculo da área total e/ou lateral dos sólidos 

geométricos (prismas, pirâmides e corpos 

redondos). 

- Resolução de problemas envolvendo 

volume, área total e/ou lateral de um sólido. 

Geometria Espacial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Planificação de poliedros ou corpos 

redondos.                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Cálculo do volume dos sólidos geométricos 

(prismas, pirâmides e corpos redondos). 

- Cálculo da área total e/ou lateral dos sólidos 

geométricos (prismas, pirâmides e corpos 

redondos). 

- Resolução de problemas envolvendo 

volume, área total e/ou lateral de um sólido. 

Geometria Espacial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Planificação de poliedros ou corpos redondos.                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Cálculo do volume dos sólidos geométricos 

(prismas, pirâmides e corpos redondos). 

- Cálculo da área total e/ou lateral dos sólidos 

geométricos (prismas, pirâmides e corpos 

redondos). 

- Resolução de problemas envolvendo volume, 

área total e/ou lateral de um sólido. 

 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Importante lembrar: 

 A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes 

 Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem 

 Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- O professor poderá levar um conjunto de sólidos geométricos ou solicitar que os estudantes confeccionem os sólidos geométricos para mostrar 
concretamente características dos sólidos (faces, vértices, arestas, base, altura), classificá-los e identificar sua planificação ao sólido estudado.                                                                                                                                                                                                                                      
- Matemática e Arte: Solicitar que os estudantes pesquisem, ou o próprio Professor poderá disponibilizar a projeção de obras de arte em 
diferentes linguagens (quadros, gravuras, fotografias e escultura), para interpretar uma informação (figuras geométricas) implícita e/ou explícita, 
aguçando a curiosidade e ampliando a visão de mundo do estudante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- Retomar os conceitos e fórmulas para o cálculo de áreas totais e/ou laterais e volume de prismas, pirâmides e corpos redondos. 
 
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 o enunciado, identificar palavras ou 
expressões que necessitam do entendimento do estudante para responder a questão. 



 

 

Matemática - CICLO 6 -  2ª e 3ª séries 

DESCRITORES: D39 - Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou gráficos.                                                                                                                                                         
D40 - Resolver problemas que envolvam as medidas de tendência central. 
(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(S): (EM13MAT102) Analisar tabelas, gráficos e amostras de pesquisas estatísticas apresentadas em relatórios divulgados por 
diferentes meios de comunicação, identificando, quando for o caso, inadequações que possam induzir a erros de interpretação, como escalas e 
amostras não apropriadas.  (EM13MAT316) Resolver e elaborar problemas, em diferentes contextos, que envolvem cálculo e interpretação das 
medidas de tendência central (média, moda, mediana) e das medidas de dispersão (amplitude, variância e desvio-padrão). 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

- Resolução de problemas envolvendo 

informações apresentadas em tabelas e/ou 

gráfico.                                                                

- Conceitos simples de Estatística Descritiva 

(Média, Moda e Mediana).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Resolução de problemas envolvendo 

medidas de tendência central: média, moda e 

mediana, com até 5 amostras. 

 

- Resolução de problemas envolvendo 

informações apresentadas em tabelas e/ou 

gráfico.                                                                

- Conceitos simples de Estatística Descritiva 

(Média, Moda e Mediana).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Resolução de problemas envolvendo 

medidas de tendência central: média, moda e 

mediana, com até 10 amostras. 

 

- Resolução de problemas envolvendo 

informações apresentadas em tabelas e/ou 

gráfico.                                                                - 

Conceitos simples de Estatística Descritiva 

(Média, Moda e Mediana).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Resolução de problemas envolvendo medidas 

de tendência central: média, moda e mediana, , a 

partir de gráficos e tabelas de frequência. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Importante lembrar: 

 A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes 

 Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem 

 Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra.                                                                                                       

- Apresentar como a Estatística está presente em nosso dia a dia nas mídias (jornais, revistas, internet) por meio de tabelas, gráficos, infográficos.                                                                                                                                                                                                                          

- Analisar e interpretar dados em uma tabela e em gráficos.                                                                                                                                              

- Resolver de problemas envolvendo medidas de tendência central: média, moda e mediana, a partir de dados demonstrados em tabela ou gráficos. 

                                                                                                                                                                                                                           

Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa:  

 Inferir com questionamentos orais e/ou escritos, as informações, tema ou assunto apresentadas em tabelas e gráficos dentro do contexto 

de temas nas áreas de Ciências da Natureza e Ciências Humanas. 

 Identificar o objetivo comunicativo apresentado em tabelas e gráficos. 

 



 

 

Matemática - CICLO 6 -  2ª e 3ª séries 

DESCRITORES: D37 - Resolver problema envolvendo volume de um sólido geométrico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

HABILIDADE(S): (EM13MAT309) Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides e 

corpos redondos em situações reais (como o cálculo do gasto de material para revestimento ou pinturas de objetos cujos formatos sejam  

composições dos sólidos estudados), com ou sem apoio de tecnologias digitais. 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

Geometria Espacial:  

- Volume dos sólidos geométricos (prismas, 

pirâmides e corpos redondos). 

- Expressões algébricas que representam 

volumes. 

- Resolução de problemas simples 

envolvendo cálculo de volume de sólidos 

geométricos. 

Geometria Espacial:  

- Volume dos sólidos geométricos (prismas, 

pirâmides e corpos redondos). 

- Expressões algébricas que representam 

volumes. 

- Resolução de problemas envolvendo cálculo 

de volume de sólidos geométricos. 

Geometria Espacial: 

- Volume dos sólidos geométricos (prismas, 

pirâmides e corpos redondos). 

- Expressões algébricas que representam 

volumes. 

- Resolução de problemas envolvendo cálculo de 

volume de sólidos geométricos. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Importante lembrar: 

 A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes 

 Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem 

 Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra. 

 

- O professor poderá levar um conjunto de sólidos geométricos ou solicitar que os estudantes confeccionem os sólidos geométricos para mostrar 

concretamente características dos sólidos (faces, vértices, arestas, base, altura) e classificá-los. 

- Matemática e Arte: Solicitar que os estudantes pesquisem, ou o próprio Professor poderá disponibilizar a projeção de obras de arte em 

diferentes linguagens (quadros, gravuras, fotografias e escultura), para interpretar uma informação (figuras geométricas) implícita e/ou explícita, 

aguçando a curiosidade e ampliando a visão de mundo do estudante.  

- Retomar os conceitos e fórmulas para o cálculo de volume de prismas, pirâmides e corpos redondos. 

 

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 o enunciado, identificar palavras ou 

expressões que necessitam do entendimento do estudante para responder à questão. 

 



 

 

Matemática - CICLO 6 -  2ª e 3ª séries 

DESCRITORES: D41- Resolver problemas envolvendo noções de análise combinatória.                                

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

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

HABILIDADE(S): (EM13MAT310) Resolver e elaborar problemas de contagem envolvendo agrupamentos ordenáveis ou não de elementos, por 

meio dos princípios multiplicativo e aditivo, recorrendo a estratégias diversas, como o diagrama de árvore. 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

Análise Combinatória: 

- Princípio da multiplicação ou princípio 

fundamental da contagem. 

- Permutação simples e fatorial de um 

número. 

- Permutação com repetição. 

- Arranjos e combinação simples. 

Análise Combinatória: 

- Princípio da multiplicação ou princípio 

fundamental da contagem. 

- Permutação simples e fatorial de um 

número. 

- Permutação com repetição. 

- Arranjos e combinação simples. 

Análise Combinatória: 

- Princípio da multiplicação ou princípio 

fundamental da contagem. 

- Permutação simples e fatorial de um número. 

- Permutação com repetição. 

- Arranjos e combinação simples. 

SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

Importante lembrar: 

 A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes 

 Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem 

 Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra. 

 

- Promover uma atividade introdutória simples (Exemplo: Uma pessoa tem três camisetas de cores diferentes e quer saber de quantas maneiras 

distintas ela poderá usar em três dias da semana) para que seja abordada diferentes tipos de resolução: listagem, diagrama de árvore e tabela de 

dupla entrada. Com isso o estudante poderá formalizar o raciocínio combinatório utilizando fórmulas em atividades mais complexas.                                  

- Formalizar os conceitos: Principio Fundamental da Contagem; Permutação Simples e com repetição; Fatorial; Arranjo e Combinação simples, 

resolvendo exemplos de situações-problema de menor para maior complexidade.                                                                                                                 

- Analisar problemas que envolvam contagem indireta induzindo a percepção de que um vasto campo de problemas de probabilidade necessita de 

conhecimentos a respeito de contagens de agrupamentos para serem resolvidos. Assim, permitindo o acesso a conceitos de combinatória que 

oportunizam maior êxito nas resoluções dos problemas.   

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 o enunciado, identificar palavras ou 
expressões que necessitam do entendimento do estudante para responder à questão. 



 

 

Matemática - CICLO 6 -  2ª e 3ª séries 

DESCRITORES: D42 - Resolver problema envolvendo probabilidade de um evento.   
(PORT) D03 - Inferir uma informação implícita em um texto.                                                                                                                                                            

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

HABILIDADE(S): (EM13MAT311) Identificar e descrever o espaço amostral de eventos aleatórios, realizando contagem das possibilidades, para 

resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo da probabilidade. 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

Probabilidade: 

- Espaço amostral e evento. 

- Evento aleatório (equiprovável).                               

- Contagem de possibilidades (espaço 

amostral) por meio direto ou por meio indireto.                                                                                                                               

- Cálculo de probabilidades simples. 

Probabilidade: 
- Espaço amostral e evento. 

- Evento aleatório (equiprovável).                             

- Contagem de possibilidades (espaço 

amostral) por meio direto ou por meio indireto.                                                                                                                               

- Cálculo de probabilidades. 

Probabilidade: 
- Espaço amostral e evento; 

- Evento aleatório (equiprovável).                          

- Contagem de possibilidades (espaço amostral) 

por meio direto ou por meio indireto.                                                                                                                               

- Cálculo de probabilidades. 

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS 

Importante lembrar: 

 A área de matemática deve contribuir com o desenvolvimento da leitura e escrita dos estudantes 

 Promover sempre a leitura e a escrita dos estudantes para verificar se há deficiências na área de linguagem 

 Deve haver sempre uma progressão da habilidade de uma etapa para a outra. 

 
- Solicitar aos estudantes que escrevam situações ou eventos que, apesar de prováveis e reais, são incertos (não há certeza de que acontecerão) 

ou aleatório(qualquer experiência que o resultado não seja conhecido) e só depois das discussões formalizar o conceito. 

- Realizar experimento com o jogo de moedas para a concretização das aprendizagens do conceito de Probabilidade. 

- A partir de experimentos realizados em sala, formalize o conceito de experimento probabilístico e espaço amostral, eventos dependentes ou 

independentes. 

 

Sugestão para trabalhar os descritores de Língua Portuguesa: 

 

 Disponibilizar textos sobre Educação para o trânsito: usar dados reais obtidos dos órgãos de trânsito para montar teorias que minimizem as 

mortes no trânsito, baseadas em estatísticas e probabilidades, inferindo informações implícitas e explicitas, tema ou assunto abordado. 

 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 o enunciado, identificar palavras ou 

expressões que necessitam do entendimento do estudante para responder à questão. 

 

 

 



CIÊNCIAS DA NATUREZA
E SUAS TECNOLOGIAS



CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS - Ciclo 5 – 1ª Série E.M 
Descritores  

(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. 

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

(MAT) D07 -Utilizar porcentagem na resolução de problemas. 

(MAT) D08 -Utilizar porcentagem, com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos, na resolução de problemas. 

*(MAT) D13 - Identificar a representação algébrica ou gráfica de uma função polinomial do 1º grau. 

*(MAT) D12 - Identificar a representação algébrica ou gráfica de uma função polinomial do 2º grau. 

(MAT) D06  – Utilizar números racionais na representação decimal, envolvendo diferentes significados das operações, na 
resolução de problemas. 

*(MAT) D17 - Resolver problema envolvendo uma função polinomial do 1º grau. 

*(MAT) D18 - Resolver problema envolvendo uma função polinomial do 2º grau. 

(MAT) D39 - Resolver problemas envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou gráficos. 

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

(EM13CNT101) Analisar 
e representar, com ou 
sem o uso de dispositivos 
e de aplicativos digitais 
específicos, as 
transformações e 
conservações em 
sistemas que envolvam 
quantidade de matéria, 
de energia e de 
movimento para realizar 
previsões sobre seus 
comportamentos em 
situações cotidianas e em 
processos produtivos que 
priorizem o 
desenvolvimento 
sustentável, o uso 
consciente dos recursos 
naturais e a preservação 

Reprodução / 
Reconhecimento 

  

BIOLOGIA - (Fluxo 
de energia e 
matéria nos 
ecossistemas, 
metabolismo 
energético, 
transformações e 
conservação de 
energia, 
preservacionismo, 
conservacionismo e 
tecnologia) 

  

Execução / Ilustração 

  

BIOLOGIA - (Fluxo de 
energia e matéria nos 
ecossistemas, 
metabolismo 
energético, 
transformações e 
conservação de 
energia, 
preservacionismo, 
conservacionismo e 
tecnologia) 

  

 

Solução / Utilização 

  

BIOLOGIA - (Fluxo de 
energia e matéria nos 
ecossistemas, metabolismo 
energético, transformações 
e conservação de energia, 
preservacionismo, 
conservacionismo e 
tecnologia) 

  

 

 

 

Pesquise textos a partir do objeto de 
conhecimento utilizando conceitos como: 

- As interações complexas nos ecossistemas 
mantêm inúmeros tipos de organismos 
relativamente consistentes em condições estáveis 
e que condições variáveis podem resultar em um 
novo ecossistema. De forma que o estudante 
possa concluir uma informação implícita, tema ou 
assunto. 

Busque textos com formas de visão diferentes 
para que os estudantes consigam distinguir um 
fato de uma opinião num texto e reconhecer 
diferentes formas de tratar a informação a partir 
da comparação. 

Procure as resoluções de problemas recorrendo 
aos objetos de conhecimento, bem como à 
porcentagem das matrizes energéticas do Brasil, 



da vida em todas as suas 
formas. 

*FÍSICA - Tipos de 
Energias (Cinética, 
potencial 
gravitacional, 
mecânica, 
elásticas, elétrica e 
outras) 

  

QUÍMICA - 
(Conceitos 
químicos, a matéria 
e suas 
representações, 
Transformações e 
conservação, 
sistemas químicos, 
substâncias 
químicas, 
fenômenos 
químicos e físicos, 
substâncias e 
misturas, 
separação de 
misturas, entre 
outros) 

*FÍSICA - Tipos de 
Energias (Cinética, 
potencial gravitacional, 
mecânica, elástica, 
elétrica s e outras) 

 

  

QUÍMICA - (Conceitos 
químicos, a matéria e 
suas representações, 
Transformações e 
conservação, sistemas 
químicos, substâncias 
químicas, fenômenos 
químicos e físicos, 
substâncias e misturas, 
separação de misturas, 
entre outros) 

*FÍSICA - Tipos de 
Energias (Cinética, 
potencial gravitacional, 
mecânica, elásticas, elétrica 
e outras) 

 

  

QUÍMICA - (Conceitos 
químicos, a matéria e suas 
representações, 
Transformações e 
conservação, sistemas 
químicos, substâncias 
químicas, fenômenos 
químicos e físicos, 
substâncias e misturas, 
separação de misturas, 
entre outros) 

metabolismo energético ou separação de mistura. 
Com o intuito de que os estudantes possam 
utilizar a quantia correspondente a partir de outra, 
para desenvolver porcentagens na resolução. 

Em biologia, o fluxo de energia e matérias nos 
ecossistemas pode ser um objeto de 
conhecimento utilizado para trabalhar, por 
exemplo, tabelas e gráficos na resolução de 
problemas. 

Procure utilizar a expressão algébrica ou gráfica 
de objetos de conhecimentos, que utilizem de 
uma função polinomial de 1º grau, tal como a 
equação da: 

- Física da energia potencial gravitacional 

- Química a expressão da concentração simples, 

Já na função polinomial de 2º grau, como por 
exemplo na Física, pode utilizar a expressão da 
energia cinética, energia elástica e entre outros. A 
fim de resolver problemas que contém 
informações apresentadas em tabelas e/ou 
gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS – Ciclo 5 – 1ª Série E.M 
Descritores  

(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. 

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

(MAT) D07 -Utilizar porcentagem na resolução de problemas. 

*(MAT) D13 - Identificar a representação algébrica ou gráfica de uma função polinomial do 1º grau. 

*(MAT) D12 - Identificar a representação algébrica ou gráfica de uma função polinomial do 2º grau. 

(MAT) D06  – Utilizar números racionais na representação decimal, envolvendo diferentes significados das 
operações, na resolução de problemas. 

*(MAT) D17 - Resolver problema envolvendo uma função polinomial do 1º grau. 

*(MAT) D18 - Resolver problema envolvendo uma função polinomial do 2º grau. 

(MAT) D39 - Resolver problemas envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou gráficos. 

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

(EM13CNT204) Elaborar explicações, 
previsões e cálculos a respeito dos 
movimentos de objetos na Terra, no 
Sistema Solar e no Universo com base 
na análise das interações gravitacionais, 
com ou sem o uso de dispositivos e 
aplicativos digitais (como softwares de 
simulação e de realidade virtual, entre 
outros). 

Reprodução / 
Reconhecimento 

BIOLOGIA - (Força 
Gravitacional: Fases 
da Lua e 
Astrobiologia e 
ecossistemas 
marítimos). 

*FÍSICA - 
Cinemática 
(Movimento 
Uniforme, 
Movimento 
Uniformemente 
variado, Movimento 
de Projéteis e 
outros) 

 

Desenvolvimento / 
Ilustração 

BIOLOGIA - (Força 
Gravitacional: Fases 
da Lua e 
Astrobiologia e 
ecossistemas 
marítimos). 

*FÍSICA - 
Cinemática 
(Movimento 
Uniforme, 
Movimento 
Uniformemente 
variado, Movimento 
de Projéteis e 
outros) 

 

Solução / Utilização 

BIOLOGIA - (Força 
Gravitacional: Fases 
da Lua e 
Astrobiologia e 
ecossistemas 
marítimos). 

*FÍSICA - 
Cinemática 
(Movimento 
Uniforme, 
Movimento 
Uniformemente 
variado, Movimento 
de Projéteis e 
outros) 

 

 

Em Biologia, as forças gravitacionais pode 
ser um objeto de conhecimento utilizado 
para trabalhar, por exemplo: 

-  O calendário biodinâmico que está 
baseado na movimentação da Lua ao redor 
do planeta Terra. Utilizar de tabelas e 
gráficos na resolução de problemas. 

Pesquise textos a partir do objeto de 
conhecimento utilizando conceitos como por 
exemplo: 

-  Os elementos e substâncias Químicas 
procuradas por cientistas durante 
investigações de vida fora da Terra. De 
forma que o estudante possa concluir uma 
informação implícita, tema ou assunto.  

 Busque textos com visões diferentes para 
que os estudantes consigam distinguir um 
fato de uma opinião. E reconheçam  
diferentes formas de tratar a informação a 



 

QUÍMICA - 
(Distribuição 
eletrônica, tabela 
periódica, Campo 
magnético, entre 
outros) 

 

QUÍMICA - 
(Distribuição 
eletrônica, tabela 
periódica, Campo 
magnético, entre 
outros) 

 

QUÍMICA - 
(Distribuição 
eletrônica, tabela 
periódica, Campo 
magnético, entre 
outros) 

partir da comparação. 

Procure utilizar a expressão algébrica ou 
gráfica de objetos de conhecimentos, que 
utilizem de uma função polinomial de 1º 
grau, tal como a equação da: 

- Física do movimento uniforme. 

Já na função polinomial de 2º grau, como 
por exemplo: 

- Na Física pode utilizar a expressão do 
movimento uniformemente variado, corpos 
em queda livre e entre outros. 

A fim de resolver problemas que contém 
informações apresentadas em tabelas e/ou 
gráficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS – Ciclo 5 – 1ª Série E.M 
Descritores  

(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. 

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

(MAT) D07 -Utilizar porcentagem na resolução de problemas. 

*(MAT) D13 - Identificar a representação algébrica ou gráfica de uma função polinomial do 1º grau. 

*(MAT) D12 - Identificar a representação algébrica ou gráfica de uma função polinomial do 2º grau. 

(MAT) D06  – Utilizar números racionais na representação decimal, envolvendo diferentes significados das operações, na 
resolução de problemas. 

*(MAT) D17 - Resolver problema envolvendo uma função polinomial do 1º grau. 

*(MAT) D18 - Resolver problema envolvendo uma função polinomial do 2º grau. 

(MAT) D39 - Resolver problemas envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou gráficos. 

HABILIDADE OBJETOS DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

(EM13CNT307) Analisar as 
propriedades dos materiais 
para avaliar a adequação de 
seu uso em diferentes 
aplicações (industriais, 
cotidianas, arquitetônicas ou 
tecnológicas) e/ou propor 
soluções seguras e 
sustentáveis considerando 
seu contexto local e cotidiano. 

Reprodução / 
Reconhecimento 

BIOLOGIA -  
(Compostagem, 
biofertilizante, 
produção de biogás, 
sacolas 
biodegradáveis de 
amido, telhados 
verdes, arquitetura 
sustentável, 
aproveitamento de 
água da chuva, 
tecnologia assistiva, 
dispositivos industriais 
no corpo humano) 

  

 

Desenvolvimento / 
Ilustração 

BIOLOGIA -  
(Compostagem, 
biofertilizante, 
produção de biogás, 
sacolas 
biodegradáveis de 
amido, telhados 
verdes, arquitetura 
sustentável, 
aproveitamento de 
água da chuva, 
tecnologia assistiva, 
dispositivos industriais 
no corpo humano) 

  

 

Solução / Utilização 

BIOLOGIA -  
(Compostagem, 
biofertilizante, 
produção de biogás, 
sacolas 
biodegradáveis de 
amido, telhados 
verdes, arquitetura 
sustentável, 
aproveitamento de 
água da chuva, 
tecnologia assistiva, 
dispositivos industriais 
no corpo humano) 

  

 

Pesquise textos utilizando conceitos como: 

- A respiração celular. 

De forma que o estudante possa concluir uma 
informação implícita, tema ou assunto. 

  

Busque textos com visões diferentes para que os 
estudantes consigam distinguir um fato de uma 
opinião. E reconheçam diferentes formas de tratar 
a informação a partir da comparação. Como por 
exemplo: 

- Os efeitos das diferentes frequências de 
radiação eletromagnética têm quando absorvidas 
pela matéria. 

Procure as resoluções de problemas recorrendo 
aos objetos de conhecimento, bem como as 
propriedades físicas (elétricas, mecânicas, 



 

*FÍSICA - 
(Eletricidade e 
Magnetismos: Curto -
circuito; Radiação; 
Calorimetria) 

  

QUÍMICA - 
(Propriedades da 
Matéria, Reações de 
Oxirredução (redox), 
normas de 
biossegurança, 
compostos químicos, 
química orgânica e 
inorgânica). 

 

*FÍSICA - 
(Eletricidade e 
Magnetismos: Curto -
circuito; Radiação; 
Calorimetria) 

  

QUÍMICA - 
(Propriedades da 
Matéria, Reações de 
Oxirredução (redox), 
normas de 
biossegurança, 
compostos químicos, 
química orgânica e 
inorgânica). 

 

*FÍSICA - 
(Eletricidade e 
Magnetismos: Curto -
circuito; Radiação; 
Calorimetria) 

  

QUÍMICA - 
(Propriedades da 
Matéria, Reações de 
Oxirredução (redox), 
normas de 
biossegurança, 
compostos químicos, 
química orgânica e 
inorgânica). 

térmicas) dos materiais. Com o intuito de que os 
estudantes possam utilizar a quantia 
correspondente a partir de outra, para 
desenvolver porcentagens na resolução. 

Monte uma situação problema com os alunos 
utilizando a realidade da própria escola (merenda 
escolar) ou um estabelecimento hipotético, para 
trabalhar porcentagens de componentes na 
montagem de um projeto de compostagem. Pode-
se também trabalhar equações de 1° e 2 ° grau no 
tempo de decomposição de sacolas 
biodegradáveis e aproveitamento de águas da 
chuva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS – Ciclo 6 – 2ª e 3ª Série E.M 
Descritores 

(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. 

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

(MAT) D07 -Utilizar porcentagem na resolução de problemas. 

(MAT) D08 -Utilizar porcentagem, com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos, na resolução de problemas. 

*(MAT) D13 - Identificar a representação algébrica ou gráfica de uma função polinomial do 1º grau. 

*(MAT) D12 - Identificar a representação algébrica ou gráfica de uma função polinomial do 2º grau. 

(MAT) D06  – Utilizar números racionais na representação decimal, envolvendo diferentes significados das 
operações, na resolução de problemas. 

*(MAT) D17 - Resolver problema envolvendo uma função polinomial do 1º grau. 

*(MAT) D18 - Resolver problema envolvendo uma função polinomial do 2º grau. 

(MAT) D39 - Resolver problemas envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou gráficos. 

HABILIDADE OBJETOS DE CONHECIMENTO SUGESTÕES PEDAGÓGICAS 

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

(EM13CNT101) Analisar e representar, 
com ou sem o uso de dispositivos e de 
aplicativos digitais específicos, as 
transformações e conservações em 
sistemas que envolvam quantidade de 
matéria, de energia e de movimento 
para realizar previsões sobre seus 
comportamentos em situações 
cotidianas e em processos produtivos 
que priorizem o desenvolvimento 
sustentável, o uso consciente dos 
recursos naturais e a preservação da 
vida em todas as suas formas. 

Reprodução / 
Reconhecimento 

  

BIOLOGIA - (Fluxo 
de energia e matéria 
nos ecossistemas, 
metabolismo 
energético, 
transformações e 
conservação de 
energia, 
preservacionismo, 
conservacionismo e 
tecnologia) 

  

 

Execução / 
Ilustração 

  

BIOLOGIA - (Fluxo 
de energia e matéria 
nos ecossistemas, 
metabolismo 
energético, 
transformações e 
conservação de 
energia, 
preservacionismo, 
conservacionismo e 
tecnologia) 

  

 

Solução / 
Utilização 

  

BIOLOGIA - (Fluxo 
de energia e 
matéria nos 
ecossistemas, 
metabolismo 
energético, 
transformações e 
conservação de 
energia, 
preservacionismo, 
conservacionismo 
e tecnologia) 

  

 

Pesquise textos a partir do objeto de 
conhecimento utilizando conceitos como: 

- As interações complexas nos ecossistemas 
mantêm inúmeros tipos de organismos 
relativamente consistentes em condições 
estáveis e que condições variáveis podem 
resultar em um novo ecossistema. De forma 
que o estudante possa concluir uma 
informação implícita, tema ou assunto. 

Busque textos com formas de visão diferentes 
para que os estudantes consigam distinguir um 
fato de uma opinião num texto e reconhecer 
diferentes formas de tratar a informação a 
partir da comparação. 

Procure as resoluções de problemas 
recorrendo aos objetos de conhecimento, bem 
como à porcentagem das matrizes energéticas 
do Brasil, metabolismo energético ou 



 

*FÍSICA - Tipos de 
Energias (Cinética, 
potencial 
gravitacional, 
mecânica, elásticas, 
elétrica e outras) 

  

QUÍMICA - 
(Conceitos 
químicos, a matéria 
e suas 
representações, 
Transformações e 
conservação, 
sistemas químicos, 
substâncias 
químicas, 
fenômenos químicos 
e físicos, 
substâncias e 
misturas, separação 
de misturas, entre 
outros) 

 

*FÍSICA - Tipos de 
Energias (Cinética, 
potencial 
gravitacional, 
mecânica, elástica, 
elétrica s e outras) 

  

QUÍMICA - 
(Conceitos 
químicos, a matéria 
e suas 
representações, 
Transformações e 
conservação, 
sistemas químicos, 
substâncias 
químicas, 
fenômenos químicos 
e físicos, 
substâncias e 
misturas, separação 
de misturas, entre 
outros) 

 

*FÍSICA - Tipos de 
Energias (Cinética, 
potencial 
gravitacional, 
mecânica, 
elásticas, elétrica e 
outras) 

  

QUÍMICA - 
(Conceitos 
químicos, a 
matéria e suas 
representações, 
Transformações e 
conservação, 
sistemas químicos, 
substâncias 
químicas, 
fenômenos 
químicos e físicos, 
substâncias e 
misturas, 
separação de 
misturas, entre 
outros) 

separação de mistura. Com o intuito de que os 
estudantes possam utilizar a quantia 
correspondente a partir de outra, para 
desenvolver porcentagens na resolução. 

Em biologia, o fluxo de energia e matérias nos 
ecossistemas pode ser um objeto de 
conhecimento utilizado para trabalhar, por 
exemplo, tabelas e gráficos na resolução de 
problemas. 

Procure utilizar a expressão algébrica ou 
gráfica de objetos de conhecimentos, que 
utilizem de uma função polinomial de 1º grau, 
tal como a equação da: 

- Física da energia potencial gravitacional 

- Química a expressão da concentração 
simples, 

Já na função polinomial de 2º grau, como por 
exemplo na Física, pode utilizar a expressão 
da energia cinética, energia elástica e entre 
outros. A fim de resolver problemas que 
contém informações apresentadas em tabelas 
e/ou gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS – Ciclo 6 – 2ª e 3ª Série E.M 
Descritores 

(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. 

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

(MAT) D07 -Utilizar porcentagem na resolução de problemas. 

*(MAT) D13 - Identificar a representação algébrica ou gráfica de uma função polinomial do 1º grau. 

*(MAT) D12 - Identificar a representação algébrica ou gráfica de uma função polinomial do 2º grau. 

(MAT) D06  – Utilizar números racionais na representação decimal, envolvendo diferentes significados das 
operações, na resolução de problemas. 

*(MAT) D17 - Resolver problema envolvendo uma função polinomial do 1º grau. 

*(MAT) D18 - Resolver problema envolvendo uma função polinomial do 2º grau. 

(MAT) D39 - Resolver problemas envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou gráficos. 

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

(EM13CNT204) Elaborar explicações, 
previsões e cálculos a respeito dos 
movimentos de objetos na Terra, no 
Sistema Solar e no Universo com base 
na análise das interações 
gravitacionais, com ou sem o uso de 
dispositivos e aplicativos digitais (como 
softwares de simulação e de realidade 
virtual, entre outros). 

Reprodução / 
Reconhecimento 

BIOLOGIA - (Força 
Gravitacional: Fases 
da Lua e 
Astrobiologia e 
ecossistemas 
marítimos). 

*FÍSICA - 
Cinemática 
(Movimento 
Uniforme, 
Movimento 
Uniformemente 
variado, Movimento 
de Projéteis e 
outros) 

Desenvolvimento / 
Ilustração 

BIOLOGIA - (Força 
Gravitacional: Fases 
da Lua e 
Astrobiologia e 
ecossistemas 
marítimos). 

*FÍSICA - 
Cinemática 
(Movimento 
Uniforme, 
Movimento 
Uniformemente 
variado, Movimento 
de Projéteis e 
outros) 

Solução / 
Utilização 

BIOLOGIA - (Força 
Gravitacional: 
Fases da Lua e 
Astrobiologia e 
ecossistemas 
marítimos). 

*FÍSICA - 
Cinemática 
(Movimento 
Uniforme, 
Movimento 
Uniformemente 
variado, 
Movimento de 
Projéteis e outros) 

Em Biologia, as forças gravitacionais pode ser 
um objeto de conhecimento utilizado para 
trabalhar, por exemplo: 

-  O calendário biodinâmico que está baseado 
na movimentação da Lua ao redor do planeta 
Terra. Utilizar de tabelas e gráficos na 
resolução de problemas. 

Pesquise textos a partir do objeto de 
conhecimento utilizando conceitos como por 
exemplo: 

-  Os elementos e substâncias Químicas 
procuradas por cientistas durante 
investigações de vida fora da Terra. De forma 
que o estudante possa concluir uma 
informação implícita, tema ou assunto.  

 Busque textos com visões diferentes para que 
os estudantes consigam distinguir um fato de 



 

QUÍMICA - 
(Distribuição 
eletrônica, tabela 
periódica, Campo 
magnético, entre 
outros) 

 

QUÍMICA - 
(Distribuição 
eletrônica, tabela 
periódica, Campo 
magnético, entre 
outros) 

 

QUÍMICA - 
(Distribuição 
eletrônica, tabela 
periódica, Campo 
magnético, entre 
outros) 

uma opinião. E reconheçam  diferentes formas 
de tratar a informação a partir da comparação. 

Procure utilizar a expressão algébrica ou 
gráfica de objetos de conhecimentos, que 
utilizem de uma função polinomial de 1º grau, 
tal como a equação da: 

- Física do movimento uniforme. 

Já na função polinomial de 2º grau, como por 
exemplo: 

- Na Física pode utilizar a expressão do 
movimento uniformemente variado, corpos em 
queda livre e entre outros. 

A fim de resolver problemas que contém 
informações apresentadas em tabelas e/ou 
gráficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS – Ciclo 6 – 2ª e 3ª Série E.M 
Descritores 

(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. 

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

(MAT) D07 -Utilizar porcentagem na resolução de problemas. 

*(MAT) D13 - Identificar a representação algébrica ou gráfica de uma função polinomial do 1º grau. 

*(MAT) D12 - Identificar a representação algébrica ou gráfica de uma função polinomial do 2º grau. 

(MAT) D06  – Utilizar números racionais na representação decimal, envolvendo diferentes significados das 
operações, na resolução de problemas. 

*(MAT) D17 - Resolver problema envolvendo uma função polinomial do 1º grau. 

*(MAT) D18 - Resolver problema envolvendo uma função polinomial do 2º grau. 

(MAT) D39 - Resolver problemas envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou gráficos. 

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

(EM13CNT307) Analisar as 
propriedades dos materiais para 
avaliar a adequação de seu uso em 
diferentes aplicações (industriais, 
cotidianas, arquitetônicas ou 
tecnológicas) e/ou propor soluções 
seguras e sustentáveis considerando 
seu contexto local e cotidiano. 

Reprodução / 
Reconhecimento 

BIOLOGIA -  
(Compostagem, 
biofertilizante, 
produção de biogás, 
sacolas 
biodegradáveis de 
amido, telhados 
verdes, arquitetura 
sustentável, 
aproveitamento de 
água da chuva, 
tecnologia assistiva, 
dispositivos 
industriais no corpo 
humano) 

  

 

Desenvolvimento / 
Ilustração 

BIOLOGIA -  
(Compostagem, 
biofertilizante, 
produção de 
biogás, sacolas 
biodegradáveis de 
amido, telhados 
verdes, arquitetura 
sustentável, 
aproveitamento de 
água da chuva, 
tecnologia 
assistiva, 
dispositivos 
industriais no corpo 
humano) 

  

Solução / Utilização 

BIOLOGIA -  
(Compostagem, 
biofertilizante, 
produção de biogás, 
sacolas 
biodegradáveis de 
amido, telhados 
verdes, arquitetura 
sustentável, 
aproveitamento de 
água da chuva, 
tecnologia assistiva, 
dispositivos industriais 
no corpo humano) 

  

 

 

Pesquise textos utilizando conceitos como: 

- A respiração celular. 

De forma que o estudante possa concluir uma 
informação implícita, tema ou assunto. 

  

Busque textos com visões diferentes para que 
os estudantes consigam distinguir um fato de 
uma opinião. E reconheçam diferentes formas 
de tratar a informação a partir da comparação. 
Como por exemplo: 

- Os efeitos das diferentes frequências de 
radiação eletromagnética têm quando 
absorvidas pela matéria. 

Procure as resoluções de problemas 
recorrendo aos objetos de conhecimento, bem 
como as propriedades físicas (elétricas, 
mecânicas, térmicas) dos materiais. Com o 



 

FÍSICA - 
(Eletricidade e 
Magnetismos: Curto 
-circuito; Radiação; 
Calorimetria) 

  

 

QUÍMICA - 
(Propriedades da 
Matéria, Reações de 
Oxirredução (redox), 
normas de 
biossegurança, 
compostos 
químicos, química 
orgânica e 
inorgânica). 

 

FÍSICA - 
(Eletricidade e 
Magnetismos: 
Curto -circuito; 
Radiação; 
Calorimetria) 

  

QUÍMICA - 
(Propriedades da 
Matéria, Reações 
de Oxirredução 
(redox), normas de 
biossegurança, 
compostos 
químicos, química 
orgânica e 
inorgânica). 

 

FÍSICA - (Eletricidade 
e Magnetismos: Curto 
-circuito; Radiação; 
Calorimetria) 

  

 

QUÍMICA - 
(Propriedades da 
Matéria, Reações de 
Oxirredução (redox), 
normas de 
biossegurança, 
compostos químicos, 
química orgânica e 
inorgânica). 

intuito de que os estudantes possam utilizar a 
quantia correspondente a partir de outra, para 
desenvolver porcentagens na resolução. 

Monte uma situação problema com os alunos 
utilizando a realidade da própria escola 
(merenda escolar) ou um estabelecimento 
hipotético, para trabalhar porcentagens de 
componentes na montagem de um projeto de 
compostagem. Pode-se também trabalhar 
equações de 1° e 2 ° grau no tempo de 
decomposição de sacolas biodegradáveis e 
aproveitamento de águas da chuva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIÊNCIAS HUMANAS
E SOCIAIS

APLICADAS



 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas – CICLO 5 – 1ª série 

Descritores 

(PORT) D03 Inferir uma informação implícita em um texto. 
(PORT) D04 Inferir o tema ou o assunto de um texto. 
(MAT) D08 Utilizar porcentagem, com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos, na resolução de problemas.  
(MAT) D39 Resolver problemas envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou gráficos.  

 

 
HABILIDADES 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

(EM13CHS101) Analisar e 
comparar diferentes fontes e 
narrativas expressas em 
diversas linguagens, com vistas 
à compreensão e à crítica de 
ideias filosóficas e processos e 
eventos históricos, geográficos, 
políticos, econômicos, sociais, 
ambientais e culturais. 
 
(EM13CHS104) Analisar objetos 
e vestígios da cultura material e 
imaterial de modo a identificar 
conhecimentos, valores, 
crenças e práticas que 
caracterizam a identidade e a 
diversidade cultural de 
diferentes sociedades inseridas 
no tempo e no espaço. 
 
 
 

GEO - Estudo dos conceitos 
de espaço geográfico.   
 
GEO - As características 
culturais, econômicas dos 
espaços rurais e urbanos do 
Brasil.  
 
 
 
 
FIL - Compreensão das fontes 
históricas da Filosofia de forma 
crítica. 
 
 
FIL - Estudo da estética e da 
arte, arte como forma de 
pensamento e produção de 
significados. 
 
HIS - Formação dos diferentes 

GEO - Estudo do espaço 
geográfico no contexto 
brasileiro.  
 
GEO - As características 
culturais, econômicas dos 
espaços rurais e urbanos do 
Brasil.  
 
 
 
FIL - Compreensão das ideias 
filosóficas e dos processos 
históricos, geográficos, políticos, 
econômicos, sociais, ambientais 
e culturais. 
 
FIL - Concepções estéticas 
como demarcação do tempo e 
espaço. 
 
HIS - Formação dos diferentes 

GEO - Estudo do espaço geográfico no 
contexto mundial.  
 
GEO - As características culturais, 
econômicas dos espaços rurais e 
urbanos no mundo.   
 
GEO - A cultura Tocantinense, como a 
gastronomia e a música. 
 
 
FIL - Processos históricos que marcaram 
o surgimento da Filosofia no tempo e 
espaço geográfico. 
 
 
 
FIL - A estética na cultura, na sociedade 
e nos discursos ideológicos. 
 
 
HIS - Formação dos diferentes povos do 



povos do Estado do Tocantins 
(indígena e Quilombolas). 
 
HIS - Patrimônio histórico 
cultural e a preservação da 
memória.  
 
 
 

 
SOC - O que é Sociologia?   
Definição de Sociologia. 
As Ciências Sociais: 
epistemologia, métodos e 
técnicas. 
 
SOC - Conceitos de 
aculturação e assimilação: nos 
grupos sociais. 
 

 
 

povos do Estado do Tocantins 
(indígena e Quilombolas). 
 
HIS - Patrimônio histórico 
cultural e a preservação da 
memória.  
 
 

 
 
SOC - Padrões e normas 
distintas sociedades: na cultura, 
no poder, na cidadania e no 
trabalho. 
 
SOC - Conceito Antropológico 
de Cultura.    

Estado do Tocantins (indígena e 
Quilombolas). 
 
HIS - Patrimônio histórico cultural e a 
preservação da memória.  
 
HIS - História e origem da diversidade 
cultural do Tocantins.  

 
 
SOC - Compreensão da diferença entre 
a abordagem sociológica e o senso 
comum. 
 
SOC - Desenvolvimento antropológico 
do conceito de cultura. Noção de 
Diversidade Cultural. Noção de 
Relativismo Cultural. Noção de 
Alteridade. 

Sugestões pedagógicas 

Propor situações didáticas que exploram as linguagens e representações visuais cartográficas, imagéticas e artísticas nas representações das 
sociedades, do mundo do trabalho e dos distintos povos. 
  
Garantir formas de acesso a textos históricos, jornalísticos e/ou hipertextos, que contenham dados e informações sobre os povos quilombolas e 
indígena no processo de formação do Estado do Tocantins, além de questões sobre patrimônio material e imaterial e diversidade cultural. 
Utilizar mapa ou projetar imagens que identifiquem a localização territorial e municípios dos povos indígenas e quilombolas no Estado do 
Tocantins. 
 
Desenvolver discussões sobre fenômenos presentes no cotidiano do jovem estudante, a partir das contribuições das ciências sociais e a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

filosofia sobre grupos sociais, cultura, estética, política, poder e cidadania. 
 
Realizar pesquisa com os estudantes sobre a situação dos familiares quanto ao emprego e desemprego no contexto da pandemia e representar 
os dados em forma de tabela e/ou porcentagem.  
 
Realizar produção textual a partir de um assunto identificado em um texto motivador, atividades com charges e/ou tirinhas com objetivo de 
inferir informações implícitas, dentro do objeto de conhecimento do componente curricular. 
 
Etapa 1: Trabalhar habilidade de maneira conceitual. 
Etapa 2: Trabalhar habilidade de maneira procedimental. 
Etapa 3: Trabalhar habilidade de maneira atitudinal. 
 
 



Ciências Humanas e Sociais Aplicadas – CICLO 5 – 1ª série 

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) D39 Resolver problemas envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou gráficos. 
 

 
HABILIDADES 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

(EM13CHS205) Analisar a 
produção de diferentes 
territorialidades em suas 
dimensões culturais, 
econômicas, ambientais, 
políticas e sociais, no Brasil e 
no mundo contemporâneo, com 
destaque para as culturas 
juvenis. 
 
 
(EM13CHS206) Analisar a 
ocupação humana e a produção 
do espaço em diferentes 
tempos, aplicando os princípios 
de localização, distribuição, 
ordem, extensão, conexão, 
arranjos, casualidade, entre 
outros que contribuem para o 
raciocínio geográfico. 
 
 

GEO - As regiões brasileiras e 
as suas identidades culturais.  

 
 

 

GEO - Transição demográfica, 
Estruturas etárias, etc.  
 
 
 
 
FIL - Estudo da ética e da 
conduta moral. 
 
 
FIL - A Influência do 
pensamento científico na 
organização dos espaços 
contemporâneos. 
 
 
HIS - A juventude após 
Segunda Guerra Mundial, os 
movimentos estudantis da 

GEO - Identificação dos 
aspectos sócio político e 
econômico na formação das 
regiões brasileiras. 
 
 
GEO - Transição demográfica, 
Estruturas etárias, etc.  
 
 
 
 
FIL - Reflexões da 
complexidade e fragilidade da 
dualidade bem e mal. 
 
FIL - O pensamento científico e 
a garantia dos Direitos 
Humanos e Sociais. 
 
 
 
HIS - A juventude após 
Segunda Guerra Mundial, os 

GEO - Compreensão dos processos de 
formação do estado do Tocantins, com 
realidades diferentes entre o Norte e o 
Sul do Estado. 
 
GEO - Transição demográfica, 
Estruturas etárias, etc.  
 
GEO - Crescimento demográfico no 
mundo.  
 
 
FIL - Práticas juvenis e o avanço 
tecnológico. 
 
 
FIL - Direitos Humanos e Sociais no 
contexto contemporâneo. 
 
 
 
 
HIS - A juventude após Segunda Guerra 
Mundial, os movimentos estudantis da 



década de 1960 no Brasil e 
movimento dos caras pintadas 
na década de 1990. 
 
 
 
HIS - A construção da BR 
Belém - Brasília, migrações e 
desenvolvimento do 
Agronegócio, Tocantinense. 
 
 
 
 
SOC - O papel da juventude 
em contextos territoriais: 
central e periférico. 
 
SOC - Compreensão das 
disputas acerca do uso e 
ocupação de territórios 

movimentos estudantis da 
década de 1960 no Brasil, maio 
de 1968 na França e movimento 
dos caras pintadas na década 
de 1990). 
 
HIS - A construção da BR 
Belém – Brasília: migrações, o 
surgimento de cidades 
brasileiras e no estado do 
Tocantins e o desenvolvimento 
do Agronegócio, Tocantinense. 
 
 
SOC – Relações socioespaciais 
entre grupos sociais 
antagônicos. 
 
SOC - Compreensão de como a 
política de Estado influencia na 
ocupação de espaços urbanos e 
rurais 

década de 1960, movimento dos caras 
pintadas na década de 1990 e 
manifestações sociais em junho de 2013 
no Brasil. 
 
 
HIS - A construção da BR Belém - 
Brasília, migrações, a influência no 
desenvolvimento das cidades 
tocantinenses e o desenvolvimento do 
Agronegócio, Tocantinense. 
 
 
 
SOC - Análise dos conflitos urbanos e 
suas manifestações, como a violência e 
a segregação. 
 
SOC - Análise da importância dos 
movimentos sociais para a diminuição 
das desigualdades no que tange a 
ocupação da terra. 
 
 

Sugestões pedagógicas 

Propor confecção de maquetes, desenhos e/ou painel do bairro, pirâmide etária da escola, cidade, estado e/ou país, para favorecer a 
compreensão das organizações urbanas e o desenvolvimento do raciocínio geográfico, explorando diferentes contextos espaciais e sócio 
históricos.  
 
Garantir formas de acesso à diferentes textos históricos, jornalísticos e/ou hipertextos, vídeos, filmes, reportagens e/ou imagens projetadas 
sobre a juventude no contexto da Segunda Guerra Mundial e os movimentos estudantis no maio de 1968. Trabalhar com textos, hipertextos, 
mapas e/ou reportagens sobre a influência da construção da BR-153 no desenvolvimento de cidades tocantinenses (Araguaína, Paraíso e 
Gurupi) e o declínio político-econômico de cidades ligadas ao transporte hidroviário (Porto Nacional e Pedro Afonso). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por meio de leitura de textos, hipertextos, reportagens e/ou vídeos, discutir com os estudantes as tensões e possibilidades que permeiam o 
debate sobre o papel da juventude frente aos desafios do mundo contemporâneo: ética e conduta moral, pensamento científico e direitos 
humanos; disputas em torno da ocupação dos territórios; conflitos urbanos, violência e segregação social; movimentos sociais; o agravamento 
da pobreza, e desigualdade social no contexto da pandemia da Covid-19. 
 
Apresentar, analisar e comparar os diferentes espaços utilizados pela juventude na década de 1960 e nos dias atuais, de modo a identificar 
semelhanças e diferenças.  
 
Apresentar dois ou mais textos sobre a relação entre juventude e tecnologia, com objetivo de reconhecer diferentes formas de tratar uma 
informação a partir da comparação entre textos. Também é sugerido o uso de tirinhas. 
 
Etapa 1: Trabalhar habilidade de maneira conceitual. 
Etapa 2: Trabalhar habilidade de maneira procedimental. 
Etapa 3: Trabalhar habilidade de maneira atitudinal. 
 
 



Ciências Humanas e Sociais Aplicadas – CICLO 5 – 1ª série 

Descritores 

(PORT) D09 Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação a partir da comparação entre textos. 
(PORT) D08 Identificar o objetivo comunicativo de um texto. 
(MAT) D39 Resolver problemas envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou gráficos. 
 

 
HABILIDADES 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

(EM13CHS305) Analisar e 
discutir o papel e as 
competências legais dos 
organismos nacionais e 
internacionais de regulação, 
controle e fiscalização ambiental 
e dos acordos internacionais 
para a promoção e a garantia 
de práticas ambientais 
sustentáveis. 
 
 
(EM13CHS306) Contextualizar, 
comparar e avaliar os impactos 
de diferentes modelos 
socioeconômicos no uso dos 
recursos naturais e na 
promoção da sustentabilidade 
econômica e socioambiental do 
planeta (como a adoção dos 
sistemas da agro biodiversidade 
e agroflorestal por diferentes 
comunidades, entre outros). 
 

GEO - Conhecimento dos 
acordos, tratados e protocolos 
internacionais que regem as 
questões ambientais, 
identificando conflitos de 
interesses nacionais e acordos 
globais.  
 
GEO - Identificação dos 
impactos ambientais causados 
pelas diferentes formas de 
produção de energia.  
 
 
 
 
 
 
FIL - As possibilidades e os 
limites da ação individual e 
coletiva sobre a relação da 
sociedade com a natureza. 
FIL - Produção econômica, 
cooperativismo. 

GEO - Análise do papel dos 
organismos nacionais de 
regulação, controle e 
fiscalização ambiental (por 
exemplo, o IBAMA e órgãos 
estaduais.  
 
 
GEO - Identificação dos 
impactos causados com a 
construção das usinas 
hidrelétricas no Brasil e no 
estado do Tocantins. Fontes de 
energias renováveis e não 
renováveis; O potencial 
energético do Tocantins. 
 
 
FIL - A preservação inteligente 
das condições para a 
manutenção da vida. 
 
FIL - A questão do indivíduo, da 
coletividade, da ética. 

GEO - Análise dos órgãos internacionais 
(Órgãos de proteção ao meio ambiente: 
O Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente (Pnuma) e o 
fortalecimento das instituições mundiais 
para o desenvolvimento sustentável). 
 
 
GEO - Reflexão sobre a relação entre 
desenvolvimento econômico e 
preservação do meio ambiente a partir 
das demandas por justiça ambiental em 
vários lugares do mundo. 
 
 
 
 
 
FIL - Processo individual e coletivo da 
sociedade com o cuidado da vida. 
 
 
FIL - solidariedade como prática da vida 
humana. 



  
 
HIS - Contexto histórico dos 
Acordos e tratados 
internacionais para Meio 
Ambiente, Rio 92, Rio+ 20, 
Políticas em defesa da 
Floresta Amazônica, Fóruns 
em defesa do Meio Ambiente 
no estado do Tocantins, 
Ativismo juvenil nas práticas 
ambientais sustentáveis. 
 
 
HIS - A história da agricultura 
familiar no Brasil, Tocantins e 
cooperativismo. 
 
 
SOC - Questão ambiental e a 
justiça. Direitos e Deveres. 
 
 
 
SOC - Questão ambiental e a 
justiça. Direitos e Deveres 

 
 
HIS - Contexto histórico dos 
Acordos e tratados 
internacionais para Meio 
Ambiente, Rio 92, Rio+ 20, 
Políticas em defesa da Floresta 
Amazônica, Fóruns em defesa 
do Meio Ambiente e Unidades 
de Conservação no estado do 
Tocantins. 
 
 
 
HIS - A história da agricultura 
familiar no Brasil, Tocantins e 
cooperativismo e projeto Rio 
Formoso. 
 
SOC - Avanços e retrocessos 
rumo a sociedade sustentável. 
 
 
 
SOC - Compreensão de que a 
finitude dos recursos naturais é 
uma realidade. 
 

 
 
HIS - Contexto histórico dos Acordos e 
tratados internacionais para Meio 
Ambiente, Rio 92, Rio+20, Políticas em 
defesa da Floresta Amazônica, Fóruns 
em defesa do Meio Ambiente no estado 
do Tocantins e Amazônia Legal. 
 
 
 
 
 
 
HIS - A história da agricultura familiar no 
Brasil, Tocantins e cooperativismo e 
projeto Manuel Alves. 
 
 
SOC - Avaliação das iniciativas globais e 
nacionais voltadas para o agir sobre 
problemas socioambientais e/ou para 
promover a justiça ambiental. 
 
SOC - Compreensão de que a lógica de 
produção capitalista, baseada na 
sociedade de consumo, se mostra 
incompatível com a ideia de 
sustentabilidade.  

Sugestões pedagógicas 

Propor situações didáticas onde seja trabalhada a temática em questão, explorado vários textos de diferentes gêneros textuais para que o 
estudante compreenda um mesmo assunto com diferentes pontos de vista.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Garantir formas de acesso à textos, reportagens, hipertextos, mapa, imagens projetadas, filmes e/ou vídeos do ponto de vista histórico, acerca 
de acordos e tratados internacionais sobre o meio ambiente, Rio 92, Rio+ 20, Floresta Amazônica; atos e formas de organização da juventude 
em defesa do meio ambiente; a relevância da agricultura familiar para a segurança alimentar do estado do Tocantins. Propor pesquisa aos 
estudantes quem são os fornecedores da alimentação escolar e se a escola recebe produtos provenientes da agricultura familiar. Discutir a 
relação entre produtos industrializados e da agricultura família no cardápio da alimentação escolar. 
 
Por meio de leitura de textos, hipertextos, reportagens e/ou vídeos, discutir com os estudantes as causas e os efeitos de diferentes desastres 
ambientais e relacioná-los à dimensão econômica, política e social, problematizando o uso de termos como “acidente” e avaliando as 
transformações no modo de vida da população afetada e seu entorno; formas de organização: a questão do indivíduo, coletividade, 
cooperativismo e solidariedade.  
 
Apresentar diferentes textos sobre queimadas e desmatamento no estado do Tocantins e no Brasil, com mapas, gráficos e/ou tabelas, com 
objetivo de reconhecer diferentes formas de tratar uma informação. 
 
Etapa 1: Trabalhar habilidade de maneira conceitual. 
Etapa 2: Trabalhar habilidade de maneira procedimental. 
Etapa 3: Trabalhar habilidade de maneira atitudinal. 
 
 
 



Ciências Humanas e Sociais Aplicadas – CICLO 5 – 1ª série 

Descritores 

(PORT) D12 Identificar a tese de um texto. 
(PORT) D13 Identificar um argumento usado para sustentar a tese em um texto. 
(MAT) D39 Resolver problemas envolvendo informações apresentada sem tabelas e/ou gráficos.  

 
HABILIDADES 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

(EM13CHS403) Caracterizar e 
analisar os impactos das 
transformações tecnológicas 
nas relações sociais e de 
trabalho próprias da 
contemporaneidade, 
promovendo ações voltadas à 
superação das desigualdades 
sociais, da opressão e da 
violação dos Direitos Humanos. 
 
(EM13CHS404) Identificar e 
discutir os múltiplos aspectos do 
trabalho em diferentes 
circunstâncias e contextos 
históricos e/ou geográficos e 
seus efeitos sobre as gerações, 
em especial, os jovens, levando 
em consideração, na atualidade, 
as transformações técnicas, 
tecnológicas e informacionais. 
 
 

GEO - Análise do processo de 
reorganização produtiva e 
suas consequências para as 
relações de trabalho, 
relacionando a flexibilização, 
terceirização e precarização 
do trabalho.  
 
 
 
GEO - Análise do 
envelhecimento da população 
frente à demanda por 
ocupação de postos de 
trabalho e a importância dos 
trabalhos e das profissões 
“invisíveis”.   
 
 
FIL - Reflexões críticas sobre 
os impactos das 
transformações tecnológicas. 
 
FIL - Relações entre os seres 
humanos e o mundo.  

GEO - Análise do fenômeno, 
globalização: a produção de 
riquezas e pobreza, 
desigualdades 
socioeconômicas, os direitos 
trabalhistas na lógica dos 
países 
pobres e ricos, no Brasil.   
 
 
GEO - Análise sobre a oferta de 
trabalho, emprego e o 
surgimento de novas profissões 
no Brasil, bem como a realidade 
do estado do Tocantins; 
(População economicamente 
ativa). 
 
 
FIL - Transformações 
tecnológicas nas relações 
sociais e de trabalho. 
 
FIL - Formas de produção e seu 
desenvolvimento. 

GEO - Análise do fenômeno, 
globalização: a produção de riquezas e 
pobreza, desigualdades 
socioeconômicas, os direitos trabalhistas 
na lógica dos países pobres e ricos, no 
mundo.    
 
 
 
 
GEO - Análise sobre a oferta de 
trabalho, emprego e o surgimento de 
novas profissões no mundo. 
(Desemprego estrutural).  
 
 
 
 
 
FIL - O uso da tecnologia para 
superação das desigualdades sociais e 
dos desrespeitos aos Direitos Humanos. 
 
FIL - Limites impostos ao 
desenvolvimento da produção. 



 
HIS - Trabalho escravo na 
lógica Capitalista e a 
legislação de amparo ao 
trabalhador. 
 
 
HIS - A juventude nos vários 
contextos Históricos e suas 
relações com o mundo do 
trabalho e questões 
ambientais. 
 
 
 
 
SOC - A noção de trabalho 
 
 
 
 
SOC - Análise das várias 
formas de relação com o mundo 
do trabalho em diferentes 
tempos e espaços. 
 
 
 
 
 

 
HIS - Trabalho escravo na 
lógica Capitalista e a legislação 
de amparo ao trabalhador. 
 
 
 
HIS - A juventude nos vários 
contextos Históricos e suas 
relações com o mundo do 
trabalho: conquista da 
autonomia e modalidades de 
trabalho. 
 
 
 
SOC - O trabalho nas diferentes 
sociedades. 
 
 
 
SOC - Reconhecimento da 
necessidade de políticas que 
assegurem a jovens, mulheres, 
negros e demais minorias 
sociais acesso igualitário ao 
mercado de trabalho. 
 

 
HIS - Trabalho escravo na lógica 
Capitalista e a legislação de amparo ao 
trabalhador sobre: trabalho infantil, 
assédio moral e sexual, discriminação de 
gênero, raça e tráfico humano. 
 
HIS - A juventude nos vários contextos 
Históricos e suas relações com o mundo 
do trabalho: tecnologia no campo e na 
cidade. 
 
 
 
 
 
SOC - Reconhecimento das lutas e 
conquistas dos movimentos sociais 
acerca do mundo do trabalho e sua 
precarização na contemporaneidade. 
 
SOC - Compreensão dos processos 
históricos e políticos que levaram a 
constituição da garantia de direitos 
trabalhistas 
 

Sugestões pedagógicas 

Explorar a temática utilizando mapas, gráficos e tabelas, para que os estudantes conheçam o processo produtivo no mundo globalizado sob 
diferentes óticas, tais como a flexibilização, a terceirização e consequente precarização do trabalho no mundo globalizado.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Garantir formas de acesso a diferentes textos históricos, jornalísticos e/ou hipertextos, vídeos, filmes, reportagens e/ou imagens projetadas 
sobre trabalho escravo na lógica do capitalismo e as transformações na legislação de amparo ao trabalhador ao longo dos séculos XX e XXI no 
Brasil; discutir e identificar práticas de assédio moral, discriminação racial e de gênero no ambiente de trabalho; e os desafios da juventude no 
mundo do trabalho na era da indústria 4.0. Discutir com os estudantes sobre os desafios do primeiro emprego e surgimento das novas 
profissões do século XXI. 
 
Por meio de leitura de textos, hipertextos, reportagens e/ou vídeos, discutir com os estudantes a necessidade do ócio, do lazer e da cultura; 
propor reflexões sobre as novas profissões relacionadas aos avanços das tecnologias, direitos trabalhistas; desemprego, trabalho informal, 
envelhecimento e aposentadoria; e as desigualdades de gênero e raça no mercado trabalho: salário e cargos de chefia e do poder público. 
 
Discutir e realizar atividades com objetivo de identificar a tese e os argumentos utilizados sobre: os desafios da inclusão do idoso no mercado 
de trabalho; a prática do trabalho escravo no século XXI; e o impacto da tecnologia nas relações sociais e de trabalho. 
 
Etapa 1: Trabalhar habilidade de maneira conceitual. 
Etapa 2: Trabalhar habilidade de maneira procedimental. 
Etapa 3: Trabalhar habilidade de maneira atitudinal. 
 
 
 



Ciências Humanas e Sociais Aplicadas – CICLO 5 – 1ª série 

Descritores 

(PORT) D03 Inferir uma informação implícita em um texto. 
(PORT) D04 Inferir o tema ou o assunto de um texto. 
(MAT) D08 Utilizar porcentagem, com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos, na resolução de problemas.  
 

 
HABILIDADES 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

(EM13CHS501) Analisar os 
fundamentos da ética em 
diferentes culturas, tempos e 
espaços, identificando 
processos que contribuem para 
a formação de sujeitos éticos 
que valorizem a liberdade, a 
cooperação, a autonomia, o 
empreendedorismo, a 
convivência democrática e a 
solidariedade. 
 
(EM13CHS503) Identificar 
diversas formas de violência 
(física, simbólica, psicológica 
etc.), suas principais vítimas, 
suas causas sociais, 
psicológicas e afetivas, seus 
significados e usos políticos, 
sociais e culturais, discutindo e 
avaliando mecanismos para 
combatê-las, com base em 
argumentos éticos. 
 

GEO - Análise do modo diversificado 
como se vivencia e se estrutura a 
dimensão ética da vida humana. 
(Ética e a responsabilidade 
ambiental). 
 
 
 
GEO - Pesquisa sobre os 
fenômenos espaciais 
decorrentes de perseguições 
religiosas e políticas, como os 
fenômenos sociais da migração, 
pobreza, exclusão e vulnerabilidade 
social, comparando a condição 
socioeconômica, direitos políticos e 
religiosos. 
 
 
FIL - Processos históricos marcados 
pela ética; justiça social, igualdade e 
equidade em diferentes períodos 
históricos. 
 

GEO - Análise do modo diversificado 
como se vivencia e se estrutura a 
dimensão ética da vida humana. 
(Ética e a responsabilidade 
ambiental, no Brasil). 
 
 
 
GEO - Identificação dos 
fenômenos sociais da migração, 
pobreza, exclusão e vulnerabilidade 
social, no Brasil.   
 
 
 
 
 
 
 
FIL - Valores democráticos e 
solidários. 
 
 
 

GEO - Análise do modo 
diversificado como se vivencia e 
se estrutura a dimensão ética 
da vida humana. (Ética e a 
responsabilidade ambiental, no 
mundo). 
 
 
GEO - Análise dos fenômenos 
decorrentes de perseguições 
religiosas e políticas no mundo 
(Terrorismo e formas de 
repressão; Apartheid na África 
do Sul e a segregação étnico-
racial nos EUA; Refugiados de 
guerras, pobreza, exclusão e 
vulnerabilidade social).  
 
 
FIL - Ética global e moral local. 
 
 
 
 



 FIL - As ações de regimes ditatoriais 
e totalitários. 
 
 
 
HIS - As constituições brasileiras 
desde o primeiro reinado até a 
construção da constituição cidadã 
de 1988 e suas emendas; direito das 
mulheres ontem e hoje. 
 
 
 
 
 
 
HIS - Os instrumentos de poder nos 
processos Históricos do mundo e do 
Brasil: modo de produção primitivo, 
escravismo, feudalismo e 
mercantilismo; a violência nas 
relações escravistas na América 
portuguesa. 
 
 
 
 
 
SOC - Pesquisar a realidade 
brasileira a partir da noção de 
diversidade sociocultural. 
 
 

FIL - golpes de Estado, terrorismo e 
formas de repressão: física, 
psicológica e simbólica. 
 
 
HIS - As constituições brasileiras 
desde o primeiro reinado até a 
construção da constituição cidadã 
de 1988 e suas emendas; 
desigualdade racial e o direito à 
vida. 
 
 
 
 
 
HIS - Os instrumentos de poder nos 
processos Históricos do mundo e 
do Brasil: modo de produção 
primitivo, escravismo, feudalismo, 
mercantilismo, capitalismo e 
socialismo. 
 
 
 
 
 
 
SOC - Diferentes concepções de 
liberdade na sociedade. 
 
 
 

FIL - Questões étnico-raciais, 
de gênero, sexo e religião. 
 
 
 
HIS - As constituições 
brasileiras desde o primeiro 
reinado até a construção da 
constituição cidadã de 1988 e 
suas emendas; a Evolução da 
educação brasileira e a 
contribuição para uma 
sociedade democrática. Direito 
à moradia e segregação urbana. 
 
 
HIS - Os instrumentos de poder 
nos processos Históricos do 
mundo e 
do Brasil: modo de produção 
primitivo, escravismo, 
feudalismo, mercantilismo, 
capitalismo e socialismo, 
regimes ditatoriais e terrorismo; 
Violência no Trabalho; Violência 
doméstica; Violência 
psicológica. 
 
SOC - Reconhecimento a partir 
de estudos do campo das 
Ciências sociais das  
diversidades ligadas às 
questões de gênero e raça. 



 

 

 

SOC - Compreensão das teorias 
sociológicas ligadas às diferentes 
formas de violência presentes na 
sociedade. 
 

SOC - Reconhecimento das 
relações entre discriminação e 
formas de manifestação de 
violência. 
 

SOC - Aplicação dos conceitos 
sociológicos para a 
compreensão do fenômeno da 
violência e criminalidade, 
ligadas a questão de gênero e 
as maneiras de superá-las. 
 

Sugestões pedagógicas 

Realizar fóruns sobre a temática em estudo, utilizando diferentes gêneros textuais.  
 
Garantir formas de acesso a diferentes textos históricos, jornalísticos e/ou hipertextos, vídeos, filmes, reportagens e/ou imagens projetadas sobre 
a história das Constituições brasileiras, destacando particularidades, conforme o contexto histórico, por exemplo, a elaboração da Constituição de 
1988, também conhecida como “Constituição Cidadã”, destacando seus principais líderes e impactos em nossos dias – direito à vida, saúde e 
educação; identificar ao longo da história distintas formas de produção material e econômica: primitivismo, escravismo, feudalismo, 
mercantilismo, capitalismo e socialismo. 
 
Por meio de leitura de textos, hipertextos, reportagens e/ou vídeos, discutir com os estudantes sobre os limites da liberdade, o que é tolerância, 
empatia, discriminação e formas de violência; ações de regimes ditatórias e totalitários; discutir sobre valores democráticos e solidários, ética 
global e moral local. 
 
Analisar dados em gráficos e/ou tabelas sobre o Atlas da Violência (Ipea), destacando homicídio, mortes violentas, faixa etária e/ou grupo étnico-
social. 
 
Realizar pesquisas entre os estudantes e representar os dados em gráficos e/ou tabelas sobre o que é ética e moral. 
 
Etapa 1: Trabalhar habilidade de maneira conceitual. 
Etapa 2: Trabalhar habilidade de maneira procedimental. 
Etapa 3: Trabalhar habilidade de maneira atitudinal. 



Ciências Humanas e Sociais Aplicadas – CICLO 5 – 1ª série 

Descritores 

(PORT) D12 Identificar a tese de um texto. 
(PORT) D13 Identificar um argumento usado para sustentar a tese em um texto. 
(MAT) D39 Resolver problemas envolvendo informações apresentada sem tabelas e/ou gráficos.  
 

 
HABILIDADES 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

(EM13CHS601) Identificar e 
analisar as demandas e os 
protagonismos políticos, sociais 
e culturais dos povos indígenas 
e das populações 
afrodescendentes (incluindo os 
quilombolas) no Brasil 
contemporâneo considerando a 
história das Américas e o 
contexto de exclusão e inclusão 
precária desses grupos na 
ordem social e econômica atual, 
promovendo ações para a 
redução das desigualdades 
étnico-raciais no país. 
 
 
(EM13CHS602) Identificar e 
caracterizar a presença do 
paternalismo, do autoritarismo e 
do populismo na política, na 
sociedade e nas culturas 
brasileira e latino-americana, 
em períodos ditatoriais e 

GEO - Reflexão sobre a 
desigualdade no acesso a 
diferentes tipos de direitos e 
às questões territoriais e 
identitárias dos grupos 
indígenas. Território e 
identidade: a territorialização 
de grupos indígenas.   
 
 
 
GEO - Pesquisa sobre as 
questões territoriais 
fronteiriças na América Latina 
para compreensão de 
divergências políticas, 
históricas e geográficas que 
envolvem países latino 
americanos. (Países do 
Continente Americano; 
América Latina e América 
Anglo-Saxônica). 
 
 

GEO - Reflexão sobre a 
desigualdade no acesso a 
diferentes tipos de direitos e as 
questões territoriais e 
identitárias dos grupos 
indígenas e afrodescendentes, 
no Brasil. 
 
 
 
 
  GEO - Identificação sobre as 
questões territoriais fronteiriças 
na América Latina para 
compreensão de divergências 
políticas, históricas e 
geográficas que envolvem 
países latino americanos. 
Países do Continente 
Americano; América Latina e 
América Anglo-Saxônica. 
 
 
 

GEO - Reflexão sobre a desigualdade no 
acesso a diferentes tipos de direitos e as 
questões territoriais e identitárias dos 
grupos indígenas, no mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
GEO - Análise sobre as questões 
territoriais fronteiriças na América Latina 
para compreensão de divergências 
políticas, históricas e geográficas que 
envolvem países latino americanos. 
Países do Continente Americano; 
América Latina e América Anglo-
Saxônica. 
 
 
 
 
 



democráticos, relacionando-os 
com as formas de organização 
e de articulação das sociedades 
em defesa da autonomia, da 
liberdade, do diálogo e da 
promoção da democracia, da 
cidadania e dos direitos 
humanos na sociedade atual. 
 
 

FIL - As questões de políticas 
sociais. 
 
FIL - Argumentação crítica 
sobre conceitos e valores  
 
 
 
HIS - O papel dos movimentos 
sociais na luta pela redução 
das desigualdades étnico- 
raciais e equidade social no 
Brasil: Legislação de amparo 
aos povos indígenas e 
afrodescendentes.  
 
 
HIS - Períodos ditatoriais e 
democráticos no Brasil e na 
América Latina no século XX: 
Era Vargas e Populismo.  
 
 
 
SOC - O conceito de 
movimento social e os 
Movimentos Sociais. 
 
 
 
SOC - Conceito de cidadania e 
direitos. 

FIL - A política no combate às 
desigualdades. 
 
FIL - Argumentação crítica 
sobre política, e o Estado  
 
 
 
HIS - O papel dos movimentos 
sociais na luta pela redução das 
desigualdades étnico-raciais e 
equidade social no Brasil: 
Legislação de amparo aos 
povos indígenas e 
afrodescendentes. 
 
 
HIS - Períodos ditatoriais e 
democráticos no Brasil e na 
América Latina no século XX: 
Era Vargas e Populismo. 
 
 
 
SOC - Movimentos sociais 
urbanos: grupos 
marginalizados: indígenas, 
afrodescendentes, deficientes, 
entre outros. 
 
SOC - Democracia no Brasil: 
Poder; dominação e controle 
social. 

FIL - A política e a exclusão dos 
indivíduos na ordem econômica atual. 
 
FIL - A ética nos espaços públicos e 
privados 
  
 
 
HIS - O papel dos movimentos sociais na 
luta pela redução das desigualdades 
étnico-raciais e equidade social no 
Brasil: Legislação de amparo aos povos 
indígenas e afrodescendentes.  
 
 
 
 
HIS - Períodos ditatoriais e democráticos 
no Brasil e na América Latina no século 
XX: Era Vargas, Populismo. 
 
HIS - Ditadura Militar no Brasil e na 
América Latina. 
 
SOC - Análise dos movimentos sociais 
contemporâneos, os movimentos sociais 
no Brasil. A trajetória da cidadania no 
Brasil.  
 
 
SOC - Compreensão das dimensões 
civil, política e social do exercício da 
cidadania. 



 

Sugestões pedagógicas 

Propor atividades onde sejam criados painéis com infográficos dos povos indígenas e afrodescendentes na América Latina, relacionando-os 
com as informações sobre acesso aos direitos básicos. 
 
Garantir formas de acesso à diferentes textos históricos, jornalísticos e/ou hipertextos, vídeos, filmes, reportagens e/ou imagens projetadas 
sobre o papel dos movimentos sociais na redução das desigualdades étnico-sociais, no campo e na cidade; discutir sobre períodos 
democráticos e ditatoriais no Brasil e na América Latina, destacando a Era Vargas e as características do populismo; relacionar o uso do 
esporte para fins políticos durante a ditadura civil-militar no Brasil. 
 
Por meio de leitura de textos, hipertextos, reportagens e/ou vídeos, propor discussões com os estudantes sobre a importância da política e a 
participação social no combate às desigualdades; o conceito de cidadania nas dimensões civil, política e social; a ética nos espaços públicos e 
privados; e análise dos movimentos sociais contemporâneos. 
 
Utilizar letras de músicas, tirinhas e/ou filmes que permitam inferir informações, argumentos sobre regimes ditatoriais, questões étnico-raciais e 
refugiados. Música: Toda Forma de Poder (Engenheiros do Hawaii); filme: História das Coisas. 
 
Apresentar textos e realizar atividades sobre os povos indígenas e os direitos previstos na Constituição Federal de 1988; e realizar atividade de 
pesquisa sobre a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. 
 
Etapa 1: Trabalhar habilidade de maneira conceitual. 
Etapa 2: Trabalhar habilidade de maneira procedimental. 
Etapa 3: Trabalhar habilidade de maneira atitudinal. 
 
 



Ciências Humanas e Sociais Aplicadas – CICLO 6 – 2ª e 3ª série 

Descritores 

(PORT) D08 Identificar o objetivo comunicativo de um texto. 
(PORT) D04   Inferir o tema ou o assunto de um texto. 
(MAT) D08 Utilizar porcentagem, com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos, na resolução de problemas.  
(MAT) D39 Resolver problemas envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou gráficos.  

 

 
HABILIDADES 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

(EM13CHS105) Identificar, 
contextualizar e criticar 
tipologias evolutivas 
(populações nômades e 
sedentárias, entre outras) e 
oposições dicotômicas 
(cidade/campo, 
cultura/natureza, 
civilizados/bárbaros, 
razão/emoção, material/virtual 
etc.), explicitando suas 
ambiguidades. 
 
 
 

GEO - O espaço urbano e o 
processo de urbanização; o 
espaço rural e a produção 
agropecuária; o êxodo rural. 
 
FIL - O Racionalismo; O 
Cientificismo As Ciências;  
 
 
HIS - As ambiguidades nos 
processos Históricos desde a 
pré-história até o mundo 
contemporâneo. 
 
SOC - Estruturas sociais e 
padrões sociais  
Reconhecimento das 
diversidades como forma de 
organização das sociedades 
humanas (Populações 
ciganas, indígenas, 
quilombolas, ribeirinhas entre 
outras); 

GEO - O espaço urbano e o 
processo de urbanização; o 
espaço rural e a produção 
agropecuária; o êxodo rural. 
 
FIL - A razão; teoria do 
conhecimento; O 
existencialismo.  
 
HIS - As ambiguidades nos 
processos Históricos desde a 
pré-história até o mundo 
contemporâneo. 
 
SOC - Consequências do 
progresso para a sociedade: na 
tecnologia, no trabalho e no 
meio ambiente (As mudanças 
no Mundo do Trabalho: divisão 
internacional do trabalho; 
desemprego estrutural; 
terceirização e degradação 
socioambiental.) 

GEO - O espaço urbano e o processo de 
urbanização; o espaço rural e a 
produção agropecuária; o êxodo rural. 
 
FIL - Lógica formal; Silogismo; 
Argumentos dedutivos, indutivos, 
intuitivos. Analogia. 
 
 
HIS - As ambiguidades nos processos 
Históricos desde a pré-história até o 
mundo contemporâneo. 
 
 
SOC - Reconhecimento e Compreensão 
de que diferentes categorias sociais 
como raça/cor, família, religião, gênero, 
entre outras, modificam-se ao longo do 
tempo e espaço;   
Compreensão e aplicação dos Conceitos 
de Alteridade e Diversidade. 



 

 

 

 

Sugestões pedagógicas 

 
Realizar atividades que possibilitem ao estudante identificar e analisar os problemas relacionados ao processo de urbanização, bem como o 
êxodo rural, através do estudo de diferentes textos.  
 
Apresentar aos estudantes as teorias e contextos de alguns filósofos: Aristóteles, Descartes, Montaigne, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche, Ernst 
Meyr, Max Scheler e Sartre, assim se amplia o olhar do estudante para os contextos trabalhados. 
 
Garantir formas de acesso à diferentes textos históricos, jornalísticos e/ou hipertextos, vídeos, filmes, reportagens e/ou imagens projetadas 
sobre o conceito de história, tempo e memória, ofício do historiador e as ambiguidades e contradições nos processos históricos na pré-história e 
no mundo contemporâneo. Propor aos estudantes que pesquisem objetos e/ou hábitos na família que remetem à distintos contextos históricos 
do ponto de vista tecnológico. 
 
Por meio de leitura de textos, hipertextos, reportagens e/ou vídeos discutir com os estudantes sobre racionalismo, existencialismo, argumentos 
dedutivos e indutivos; consequências da modernidade, tecnologia, trabalho, obsolescência e degradação ambiental. 
 
Etapa 1: Trabalhar habilidade de maneira conceitual. 
Etapa 2: Trabalhar habilidade de maneira procedimental. 
Etapa 3: Trabalhar habilidade de maneira atitudinal. 
 
 
 
 



Ciências Humanas e Sociais Aplicadas – CICLO 6 – 2ª e 3ª série 

Descritores 

 (PORT) D12 Identificar a tese de um texto.  
 (PORT) D13 Identificar um argumento usado para sustentar a tese em um texto. 
 (MAT)   D39 Resolver problemas envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou gráficos. 
 

 
HABILIDADES 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

(EM13CHS201) Analisar e 
caracterizar as dinâmicas das 
populações, das mercadorias e 
do capital nos diversos 
continentes, com destaque para 
a mobilidade e a fixação de 
pessoas, grupos humanos e 
povos, em função de eventos 
naturais, políticos, econômicos, 
sociais, religiosos e culturais, de 
modo a compreender e 
posicionar-se criticamente em 
relação a esses processos e às 
possíveis relações entre eles. 
 
(EM13CHS202) Analisar e 
avaliar os impactos das 
tecnologias na estruturação e 
nas dinâmicas de grupos, povos 
e sociedades contemporâneos 
(fluxos populacionais, 
financeiros, de mercadorias, de 
informações, de valores éticos e 
culturais etc.), bem como suas 

GEO - A dinâmica dos fluxos 
de pessoas e mercadorias 
durante a 1° e 
2° Guerra mundial; O fim da 2° 
Guerra Mundial e os Acordos 
econômicos; A Guerra Fria e o 
Sistema Socialista; 
Deslocamentos Populacionais: 
Migração, Imigração, 
Emigração e Refugiados. 
 
 
FIL - A Democracia como 
Ideologia; 
 
HIS - Imigrantes: contextos 
políticos, econômicos, sociais, 
religiosos e culturais e a 
contribuição para a evolução 
do processo capitalista. 
 

SOC - Reconhecimento das 
principais teorias do campo 
das Ciências Sociais que 

GEO - A dinâmica dos fluxos de 
pessoas e mercadorias durante 
a 1° e 
2° Guerra mundial; O fim da 2° 
Guerra Mundial e os Acordos 
econômicos; A Guerra Fria e o 
Sistema Socialista; 
Deslocamentos Populacionais: 
Migração, Imigração, Emigração 
e Refugiados. 
 
 
FIL - Estado Liberal;  
 
 
HIS - Imigrantes: contextos 
políticos, econômicos, sociais, 
religiosos e culturais e a 
contribuição para a evolução do 
processo capitalista. 
 
 
SOC -. Compreensão dos 
conflitos urbanos e suas 

GEO - A dinâmica dos fluxos de pessoas 
e mercadorias durante a 1° e 
2° Guerra mundial; O fim da 2° Guerra 
Mundial e os Acordos econômicos; A 
Guerra Fria e o Sistema Socialista; 
Deslocamentos Populacionais: Migração, 
Imigração, Emigração e Refugiados. 
 
 
 
 
 
FIL - As Teorias Socialistas e a 
Ideologia; 
 
 
HIS - Imigrantes: contextos políticos, 
econômicos, sociais, religiosos e 
culturais e a contribuição para a 
evolução do processo capitalista. 
 
 
SOC - Análise da influência do capital no 
uso e  ocupação do solo.  Associação da 



 

 

interferências nas decisões 
políticas, sociais, ambientais, 
econômicas e culturais. 
 
 
 
 

analisam os fenômenos 
sociais que ocorrem no 
espaço urbano e no campo. 
Compreensão das relações 
de poder assimétricas no que 
tange ao crescimento 
desordenado das cidades e 
seus impactos sociais; 
 

manifestações como a violência 
e a segregação.  
Análise da formação do espaço 
urbano no Brasil relacionando-o 
ao contexto de desigualdade 
socioespacial e naturalização 
da pobreza; 

 

desigualdade social a processos 
políticos e econômicos que exclui as 
pessoas do campo. 
 

Sugestões pedagógicas 

 
Propor atividades sobre as migrações internacionais e os refugiados, a partir de pinturas, textos literários e fotografias, a fim de identificar a 
composição de diferentes sociedades, considerando suas práticas econômicas, culturais e relações de trabalho. Utilizar gráficos, tabelas e 
charges.   
Apresentar textos de alguns autores como: Karl Marx, Engels, Aristóteles, Locke, Foucault, Maquiavel, levando o estudante a perceber as 
teorias que fundamentam este pensamento. Por meio de leitura de textos, hipertextos, reportagens e/ou vídeos, propor discussões com os 
estudantes sobre os princípios e fundamentos do Estado socialista e liberal e os principais autores, Karl Marx e Adam Smith; discutir xenofobia, 
conflitos territoriais e ondas migratórias no século XXI, evidenciando suas causas e desdobramentos. 
 
Garantir formas de acesso à diferentes textos históricos, jornalísticos e/ou hipertextos, vídeos, filmes, reportagens e/ou imagens projetadas 
sobre a vinda de imigrantes europeus para o Brasil entre os séculos XIX e XX, destacando as causas e consequências para a inserção do 
negro no mercado de trabalho e na posse de terras. Utilizar mapas para identificar os países de origem e regiões, municípios e estados que 
abrigaram os imigrantes e suas principais contribuições culturais.  
Por meio de leitura de textos, hipertextos, reportagens e/ou vídeos, propor discussões com os estudantes sobre os princípios e fundamentos do 
Estado socialista e liberal e os principais autores, Karl Marx e Adam Smith; discutir xenofobia, conflitos territoriais e ondas migratórias no século 
XXI, evidenciando suas causas e desdobramentos. 
 
Etapa 1: Trabalhar habilidade de maneira conceitual. 
Etapa 2: Trabalhar habilidade de maneira procedimental. 
Etapa 3: Trabalhar habilidade de maneira atitudinal. 



Ciências Humanas e Sociais Aplicadas – CICLO 6 – 2ª e 3ª série 

Descritores 

(PORT) D12 Identificar a tese de um texto. 
(PORT) D13 Identificar um argumento usado para sustentar a tese em um texto. 
(MAT)   D39 Resolver problemas envolvendo informações apresentada sem tabelas e/ou gráficos. 

 
HABILIDADES 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

 
(EM13CHS302) Analisar e 
avaliar criticamente os impactos 
econômicos e socioambientais 
de cadeias produtivas ligadas à 
exploração de recursos naturais 
e às atividades agropecuárias 
em diferentes ambientes e 
escalas de análise, 
considerando o modo de vida 
das populações locais – entre 
elas as indígenas, quilombolas 
e demais comunidades 
tradicionais -, suas práticas 
agroextrativistas e o 
compromisso com a 
sustentabilidade. 
 
 
 
 

GEO - A exploração dos 
recursos naturais brasileiros. 
Os impactos ambientais 
gerados pelas atividades 
agropecuárias e as queimadas 
no Tocantins; A Revolução 
Verde; A reforma agrária e os 
conflitos no campo. O 
desenvolvimento da 
agropecuária no Tocantins e o 
agronegócio). 
 
 
FIL - Positivismo: cientificismo 
e neutralidade da ciência. 
 
 
HIS - Economia agropecuária 
e extrativismo: Pau Brasil, 
cana-de-açúcar, mineração, 
cafeeira, borracha, soja, 
pecuária e demais produtos 
extraídos da natureza.) A 
influência do positivismo na 
História política do Brasil. 

GEO - A exploração dos 
recursos naturais brasileiros. Os 
impactos ambientais gerados 
pelas atividades agropecuárias 
e as queimadas no Tocantins; A 
Revolução Verde; A reforma 
agrária e os conflitos no campo. 
O desenvolvimento da 
agropecuária no Tocantins e o 
agronegócio). 
 
 
 
FIL - A emergência das 
Ciências Humanas; ciência. 
 
 
HIS - Economia agropecuária e 
extrativismo: Pau Brasil, cana-
de-açúcar, mineração, cafeeira, 
borracha, soja, pecuária e 
demais produtos extraídos da 
natureza.) A influência do 
positivismo na História política 
do Brasil. 

GEO - A exploração dos recursos 
naturais brasileiros. Os impactos 
ambientais gerados pelas atividades 
agropecuárias e as queimadas no 
Tocantins; A Revolução Verde; A 
reforma agrária e os conflitos no campo. 
O desenvolvimento da agropecuária no 
Tocantins e o agronegócio). 
 
 
 
 
 
FIL - As Ciências Humanas; Ciência e o 
poder na contemporaneidade. 
 
 
HIS - Economia agropecuária e 
extrativismo: Pau Brasil, cana-de-açúcar, 
mineração, cafeeira, borracha, soja, 
pecuária e demais produtos extraídos da 
natureza.) A influência do positivismo na 
História política do Brasil. 
 
 



 

 

 
 
 
SOC - Reconhecimento da 
necessidade da produção 
local e seus impactos na 
comunidade. 
 

 
 
 
SOC - Análise dos impactos da 
indústria na vida dos indivíduos 
e na sociedade. 

 

 
 
 
SOC -. Análise dos modos de vida da 
comunidade tradicionais (Indígenas, 
quilombolas, ribeirinhos entre outros), 
como forma de relativizar e 
desnaturalizar a sociedade de consumo. 

Sugestões pedagógicas 

Propor situações didáticas, na qual o estudante identifique os impactos ambientais gerados pelas atividades agropecuárias e extrativas em 
diferentes países. Fazer a relação desses impactos com s cadeias produtivas de minérios. Realizar um fórum sobre as questões ambientais e 
os impactos gerados pelas atividades agropecuárias e extrativas.  
 
Apresentar os fluxos de produção (agropecuária e extrativa) em escala mundial, utilizando gráficos e tabelas. 
 
Garantir formas de acesso à diferentes textos históricos, jornalísticos e/ou hipertextos, vídeos, filmes, reportagens e/ou imagens projetadas 
sobre os principais ciclos econômicos no Brasil: Pau Brasil, cana-de-açúcar, mineração e café; e destacar a influência do positivismo na história 
política do país e na elaboração da atual bandeira do Brasil. Utilizar mapa para identificar as regiões brasileiras no transcorrer dos ciclos 
econômicos no Brasil. 
 
Por meio de leitura de textos, hipertextos, reportagens e/ou vídeos, propor discussões com os estudantes sobre os princípios e fundamentos do 
positivismo e sua concepção de ciência e poder; discutir hábitos e modos de organização de grupos sociais que fazem uso dos recursos 
naturais em diferentes contextos, lugares e tempos, tendo como referências alguns autores como: Jean Ladriére, Auguste Comte, Saint Simon, 
Michel Foucault e Bruno Latour. 
 
Etapa 1: Trabalhar habilidade de maneira conceitual. 
Etapa 2: Trabalhar habilidade de maneira procedimental. 
Etapa 3: Trabalhar habilidade de maneira atitudinal. 
 



Ciências Humanas e Sociais Aplicadas – CICLO 6 – 2ª e 3ª série 

Descritores 

(PORT) D12 Identificar a tese de um texto. 
(PORT) D13 Identificar um argumento usado para sustentar a tese em um texto. 
(MAT)   D39 Resolver problemas envolvendo informações apresentada sem tabelas e/ou gráficos.  
 

 
HABILIDADES 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

(EM13CHS401) Identificar e 
analisar as relações entre 
sujeitos, grupos, classes sociais 
e sociedades com culturas 
distintas diante das 
transformações técnicas, 
tecnológicas e informacionais e 
das novas formas de trabalho 
ao longo do tempo, em 
diferentes espaços (urbanos e 
rurais) e contextos. 
 
 
 
 

GEO - Taylorismo, Fordismo e 
Toyotismo; A Divisão 
internacional do trabalho; 
Revolução Técnica Científica 
Informacional; Relações de 
trabalho no mundo 
globalizado. 
 
FIL - O trabalho: 
características e história; 
papéis do trabalho. 
 
 
 
HIS - As mudanças nas formas 
de trabalho nos processos 
Históricos e transformações 
ambientais, sociais, 
tecnológicas, econômicas e 
políticas. 

 

SOC - Reconhecimento da 
relação entre trabalho e 

GEO - Taylorismo, Fordismo e 
Toyotismo; A Divisão 
internacional do trabalho; 
Revolução Técnica Científica 
Informacional; Relações de 
trabalho no mundo globalizado. 
 
 
FIL – O trabalho na história: 
pré-história, antiguidade, Idade 
Média, Idade. 
 
 
 
HIS - As mudanças nas formas 
de trabalho nos processos 
Históricos e transformações 
ambientais, sociais, 
tecnológicas, econômicas e 
políticas. 
 
SOC - Análise do mundo do 
trabalho e suas transformações 
a partir de diferentes 

GEO - Taylorismo, Fordismo e 
Toyotismo; A Divisão internacional do 
trabalho; Revolução Técnica Científica 
Informacional; Relações de trabalho no 
mundo globalizado. 
 
 
 
FIL - O trabalho: na história: Idade 
Moderna, Idade Contemporânea. 
 
 
 
 
HIS - As mudanças nas formas de 
trabalho nos processos Históricos e 
transformações ambientais, sociais, 
tecnológicas, econômicas e políticas. 
 
 
 
SOC - Análise das transformações 
tecnológicas e relações sociais; Análise 
das relações entre trabalho e cidadania. 



 

 

constituição da identidade 
individual e coletiva;da 
realidade social brasileira a 
partir da noção de 
desigualdade social. 
 
 

marcadores sociais (Raça, 
gênero, classe, geracional). 
 

 

. 

Sugestões pedagógicas 

Planejar situações didáticas a partir do tema "Relações de trabalho e qualidade de vida", para que os estudantes conheçam, compreendam e 
posicione-se diante das relações antigas e atuais de trabalho, favorecendo assim, escolhas profissionais socialmente éticas e responsáveis. 
Utilizar textos de diferentes gêneros, charge, poesia, entre outros.  
 
Garantir formas de acesso à diferentes textos históricos, jornalísticos e/ou hipertextos, vídeos, filmes, reportagens e/ou imagens projetadas 
sobre mudanças nos modos de trabalho ao longo da história e as transformações ambientais e tecnológicas, econômicas e políticas 
desencadeadas na sociedade capitalista. 
 
Por meio de leitura de textos, hipertextos, reportagens e/ou vídeos, propor discussões com os estudantes sobre os distintos modos de 
organização do trabalho ao longo da história; utilizando pensamentos de alguns autores como:  Karl Marx, Aristóteles, Tomás de Aquino, Max 
Weber, Friedrich Hegel; e discutir a precarização do trabalho no mundo globalizado, trabalho informal, terceirização e empreendedorismo e 
seus efeitos. 
 
Realizar leitura de textos sobre o impacto da tecnologia digitais nas relações sociais e de trabalho, de modo a identificar a tese do autor e os 
argumentos utilizados, bem como o uso de gráficos e tabelas. 
 
Discutir o Programa Escravo, Nem Pensar! E suas ações voltadas para erradicação do trabalho escravo; destacar em quadros e tabelas, o 
quantitativo de municípios participantes, ações desenvolvidas e estimativas de número de pessoas impactadas pelas ações. 
 
Etapa 1: Trabalhar habilidade de maneira conceitual. 
Etapa 2: Trabalhar habilidade de maneira procedimental. 
Etapa 3: Trabalhar habilidade de maneira atitudinal. 



Ciências Humanas e Sociais Aplicadas – CICLO 6 – 2ª e 3ª série 

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) D39 Resolver problemas envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou gráficos. 
 

 
HABILIDADES 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

(EM13CHS502) Analisar 
situações da vida cotidiana, 
estilos de vida, valores, 
condutas etc., desnaturalizando 
e problematizando formas de 
desigualdade, preconceito, 
intolerância e discriminação, e 
identificar ações que promovam 
os Direitos Humanos, a 
solidariedade e o respeito às 
diferenças e às liberdades 
individuais. 
 

GEO - A segregação 
Socioespacial; A infraestrutura 
em determinados espaços da 
cidade. 
 
FIL - A filosofia e o corpo; 
Platão: ideias e sentidos. 
 
 HIS - Contextos Históricos da 
1ª e 2ª Guerra Mundial, que 
levou práticas desumanas e a 
negação de direitos 
fundamentais do ser humano 
descritos na Declaração 
Universal dos Direitos 
Humanos. 
 
 
SOC - Identificar formas de 
preconceito, discriminação, 
intolerância e estigma.  
 

GEO - A segregação 
Socioespacial; A infraestrutura 
em determinados espaços da 
cidade. 
 
FIL - Aristóteles: matéria e 
forma; Espinosa: corpo-mente. 
 
HIS - Contextos Históricos da 1ª 
e 2ª Guerra Mundial, que levou 
práticas desumanas e a 
negação de direitos 
fundamentais do ser humano 
descritos na Declaração 
Universal dos Direitos 
Humanos. 
 
 
SOC - Compreender os 
conceitos de raça, racismo, 
etnia e etnicidade e suas inter- 
relações; 

GEO - A segregação Socioespacial; A 
infraestrutura em determinados espaços 
da cidade. 
 
FIL - Novos conceitos na filosofia do 
corpo: sexo, gênero e sexualidade. 
 
HIS - Contextos Históricos da 1ª e 2ª 
Guerra Mundial, que levou práticas 
desumanas e a negação de direitos 
fundamentais do ser humano descritos 
na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. 
 
 
 
 
 
SOC - Identificar as desigualdades 
sociais decorrente das relações raciais; 
Compreender os conceitos de sexo, 
gênero e sexualidade, suas interrelações 
e interseccionalidades. 

Sugestões pedagógicas 



 

 

 

 

 

 
Propor atividades onde o estudante analise diferentes situações de segregação socioespacial, e perceber que determinados espaços da cidade 
possuem melhores condições de infraestrutura e outros não. Promover uma roda de debate sobre justiça socioespacial a partir das 
características de moradia e condições de vida nas cidades. Utilizar gráficos, tabelas e charges.   
 
Garantir formas de acesso à diferentes textos históricos, jornalísticos e/ou hipertextos, vídeos, filmes, reportagens e/ou imagens projetadas 
sobre práticas desumanas e negação dos direitos fundamentais do ser humano nos contextos da Primeira e Segunda Guerra Mundial e os seus 
efeitos nos dias atuais, como conflitos, intolerância e xenofobia. Utilizar o livro “O diário de Anne Frank” para discutir o drama do holocausto. 
Realizar uma roda de conversa sobre casos de racismo no esporte no Brasil e na Europa.  
 
Por meio de leitura de diferentes textos, hipertextos, reportagens e/ou vídeos, propor discussões com os estudantes sobre filosofia, corpo e 
mente; abordar novas concepções sobre gênero e sexualidade em uma roda de conversa; debater sobre o mito da democracia racial no Brasil 
e os distintos tipos de racismo:  injúria racial, racismo institucional e racismo estrutural. 
 
Utilizar diferentes textos e/ou reportagens sobre o mito da democracia racial e tipos de racismo a fim de reconhecer diferentes formas de tratar 
uma informação a partir da comparação entre textos e/ou imagens. 
 
Utilizar imagens projetadas ou de satélites, gráficos, tabelas que evidenciam as desigualdades espaciais, sociais e de consumo (água e 
energia) nos centros urbanos. 
 
Etapa 1: Trabalhar habilidade de maneira conceitual. 
Etapa 2: Trabalhar habilidade de maneira procedimental. 
Etapa 3: Trabalhar habilidade de maneira atitudinal. 
 



Ciências Humanas e Sociais Aplicadas – CICLO 6 – 2ª e 3ª série 

Descritores 

(PORT) D12 Identificar a tese de um texto. 
(PORT) D13 Identificar um argumento usado para sustentar a tese em um texto. 
(MAT) D39 Resolver problemas envolvendo informações apresentada em tabelas e/ou gráficos.  
 

 
HABILIDADES 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE CONHECIMENTO  

ETAPA I ETAPA II ETAPA III 

 
(EM13CHS603) Analisar a 
formação de diferentes países, 
povos e nações e de suas 
experiências políticas e de 
exercício da cidadania, 
aplicando conceitos políticos 
básicos (Estado, poder, formas, 
sistemas e regimes de governo, 
soberania etc.). 
 

GEO - Estado e território 
nacional; O Brasil e os três 
poderes; Sistemas de 
Governo: Monárquicos, 
Ditatoriais, Democráticos, 
Teocráticos e o 
Parlamentarismo. 
 
 
FIL - O pensamento político 
grego. Platão: o governo dos 
filósofos. O príncipe e as artes 
de governo. 
 
 
HIS - Origem e Formação do 
Estado Moderno, formas de 
poder político, Revoluções 
políticas, Independências nas 
Américas e epidemias. 

SOC - Compreensão das 
Inter-relações entre o poder, a 
política e o estado, bem como 
suas influências no cotidiano; 

GEO - Estado e território 
nacional; O Brasil e os três 
poderes; Sistemas de Governo: 
Monárquicos, Ditatoriais, 
Democráticos, Teocráticos e o 
Parlamentarismo. 
 
 
 
FIL - Um discurso contra a 
opressão; Aristóteles: o bem 
comum. Transformações no 
pensamento político. 
 
 
HIS - Origem e Formação do 
Estado Moderno, formas de 
poder político, Revoluções 
políticas, Independências nas 
Américas e epidemias. 
 
SOC- Compreensão e aplicação 
de conceitos ligados área da 
Ciência política: poder, política, 

GEO - Estado e território nacional; O 
Brasil e os três poderes; Sistemas de 
Governo: Monárquicos, Ditatoriais, 
Democráticos, Teocráticos e o 
Parlamentarismo. 
 
 
 
 
FIL - Poder e autoridade. Microfísica do 
poder: a teoria do soma zero, 
transmissão em rede. 
 
 
 
HIS - Origem e Formação do Estado 
Moderno, formas de poder político, 
Revoluções políticas, Independências 
nas Américas e epidemias. 
 
 
SOC - Compreensão do sistema político 
e eleitoral brasileiro e suas 
especificidades frente a outros modelos 



 

 
 

Estado e governo entre outros 
 

políticos existentes no mundo 
Análise de como as relações de poder 
afetam e compõem as esferas da vida 
social;  
 

Sugestões pedagógicas 

Planejar situações didáticas sobre a formação dos Estados Nacionais, tendo como recorte a experiência francesa, estadunidense e brasileira. 
Propor a construção de painéis com tabelas, infográficos e mapas, representando arranjos espaciais de diferentes nações, articulando dados 
demográficos, econômicos, sociais e formas de governo, para que o estudante possa compreender o papel dos governos na estruturação de 
Estados. 
 
Garantir formas de acesso à diferentes textos históricos, jornalísticos e/ou hipertextos, vídeos, filmes, reportagens e/ou imagens projetadas 
sobre origem e formação do Estado Moderno e os distintos modos de poder político; utilizar mapas a fim de identificar países e formas distintas 
de organização política: presidencialismo e parlamentarismo; discutir com os estudantes sobre as eleições, participação e o voto como 
elementos importantes do Estado-democrático de direito. 
 
Por meio de leitura de textos, hipertextos, reportagens e/ou vídeos, propor discussões com os estudantes sobre poder e autoridade; o 
pensamento político grego; e aprofundar a discussão sobre os sentidos históricos-filosóficos, poder, política, Estado; e os distintos modos de 
organização.  Pode utilizar textos com o pensamento dos seguintes autores: Michel Foucault, Platão, Aristóteles, Nicolau Maquiavel, Étienne de 
La Boétie. 
 
Produzir textos sobre a importância da democracia para além do voto, a fim de destacar a tese e os argumentos utilizados. 
 
Etapa 1: Trabalhar habilidade de maneira conceitual. 
Etapa 2: Trabalhar habilidade de maneira procedimental. 
Etapa 3: Trabalhar habilidade de maneira atitudinal. 
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