
Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal (2ª Edição) – Versão para Consulta Pública 
Ensino Fundamental 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Currículo em Movimento 
da Educação Básica do 

Distrito Federal 
 

2ª Edição 

 
 

2018 
 



Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal (2ª Edição) – Versão para Consulta Pública 
Ensino Fundamental 

 

2 
 

Sumário 
 
Linguagens: Língua Portuguesa ................................................................... 3 
Língua Estrangeira Moderna .......................................................................52 
Linguagens: ARTE ....................................................................................83 
Educação Física ...................................................................................... 150 
Matemática ........................................................................................... 177 
Ciências da Natureza .............................................................................. 243 
História ................................................................................................. 292 
Geografia ................................................................................................. 2 
Ensino Religioso .......................................................................................20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal (2ª Edição) – Versão para Consulta Pública 
Ensino Fundamental 

 

3 
 

Linguagens: Língua Portuguesa 
 
 

As primeiras experiências e registros de ensino da Língua Portuguesa no Brasil 
foram realizados por jesuítas, que tinham como objetivo a catequização da população 
indígena. Com a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal e a instituição do decreto 
de 1759, o ensino da Língua Portuguesa tornou-se obrigatório nas escolas brasileiras, 
mudando “as condições de produção do saber linguístico, privilegiando-se o 
estabelecimento do português como língua obrigatória” (BEREMBLUM, 2003, p. 66). Após 
a Independência e a partir da necessidade de criação de uma identidade nacional, a 
escola passa a ser cenário para a consolidação da língua oficial e homogeneização de 
culturas coexistentes no Brasil e não o espaço para o reconhecimento da diversidade 
(LUZ, 2009). 

Até meados do século XX, o ensino da Língua Portuguesa valorizava o estudo da 
gramática desvinculado de textos e de situações comunicativas. A partir da segunda 
metade do século, quando os estudos linguísticos lançaram novos olhares sobre a 
linguagem, a Sociolinguística trouxe reflexões que repercutiram na concepção de ensino. 
Nesse período, surgiram várias pesquisas discutindo e refletindo sobre práticas 
discursivas e de letramentos, valorizando o papel fundamental da Língua de promover a 
comunicação (LUZ, 2009). Em 1997, os Parâmetros Curriculares Nacionais passaram a 
atender novas demandas curriculares provenientes de um contexto de reestruturação 
política, econômica e social do país. O ensino da língua, então, priorizou aspectos 
interacional e dinâmico, vinculados a contextos de uso. 

Nessa perspectiva, atualmente, o ensino da língua materna tem por objetivo 
precípuo desenvolver multiletramentos a partir de práticas de linguagens contemporâneas 
e colaborativas que fortaleçam o papel ativo do estudante, evidenciando seu 
protagonismo e participação crítica. Assim a oralidade, a leitura/escuta, a escrita/produção 
textual e análise linguística/semiótica ganham uma nova dimensão quando, dentro da 
cultura digital e local, são trabalhadas de forma contextualizada a fim de assegurar aos 
estudantes  voz e interação significativas. A Língua Portuguesa, dessa forma articulada, 
possibilita que o estudante amplie suas referências culturais, produza, publique, curta, 
comente, construa novas práticas socioculturais, desenvolva formas variadas de 
expressão, sendo capaz de circular em diferentes esferas de comunicação. Assim 
compreendida, a Língua Portuguesa é uma ferramenta do trabalho integrado / interdisciplinar  
entre as disciplinas, visto que cada professor  usa a língua e a utiliza como competência 
linguístico-comunicativa. 

Dentre os campos de linguagens, a oralidade é uma ferramenta capaz de promover 
a interação e que possibilita uma aprendizagem integral do estudante. A consciência de 
que a tomada da palavra é uma das atividades mais importantes a serem desenvolvidas 
em sala de aula, amplia as competências comunicativas e a formação intelectual e crítica 
dentro e fora da escola. 

Em relação à leitura/escuta, é necessário que o estudante seja capaz de interpreter 
ideias, fazer analogias, perceber o aspecto polissêmico da língua, construir inferências, 
combinar conhecimentos prévios com informação textual, perceber intertextualidade 
presente em textos, fazer previsões iniciais e alterá-las durante a leitura, refletir sobre o 
que foi lido, sendo capaz de tirar conclusões e fazer julgamentos sobre ideias expostas. 
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Dessa forma, a leitura, na  Língua Portuguesa, na perspectiva de formação de leitor 
fruidor e literário, é vista como oportunidade de ampliação de mundo, constituindo-se 
como estabelecimento de relações dialógicas, construção de conhecimentos, apropriação 
de objetos e desenvolvimento de habilidades. 

Na aprendizagem da escrita/produção de textos orais e escritos, por sua vez, 
consideram-se as condições da esfera de circulação do gênero: quem, para quem, para 
quê, quando, como e o que se produz. Em relação à produção escrita e oral, é preciso 
proporcionar aos estudantes situações de escrita e uso da fala semelhantes àquelas que 
acontecem fora da escola, para atender a finalidades e diferentes interlocutores por meio 
de diversos textos que circulam na vida real, pois é preciso ensinar usos orais e escritos 
da língua (Marcuschi, 2008). A adoção dessa perspectiva de trabalho “[...] tem como 
finalidade formar escritores competentes capazes de produzir textos coerentes e eficazes 
[...]” (PCN, 2001, p. 65), além de propiciar situações em que estudantes exponham 
oralmente o que pensam, sentem, argumentando, debatendo ideias, ampliando o 
imaginário e construindo textos coerentes e bem estruturados de acordo com a situação 
comunicativa. Ainda para a produção escrita, é imprescindível que o estudante 
compreenda que o processo de construção do texto é dinâmico e perpassa geração de 
ideias, seleção e decisão sobre conteúdo e gênero, revisão e edição final com o objetivo 
de aperfeiçoamento e adequação do texto ao contexto de comunicação. 

A linguística/semiótica no Ensino Fundamental compreende reflexões sobre o uso 
da língua na produção de discursos, com o objetivo de promover interação entre os 
sujeitos em diversas situações comunicativas, possibilitando posicionamentos como 
cidadãos críticos e reflexivos. Além disso, também considera as atividades 
metalinguísticas, semânticas e pragmáticas, de modo que estudantes se apropriem de 
instrumentos para identificar unidades e compreender relações entre essas em um 
determinado contexto. 

Na contemporaneidade, as práticas de linguagem envolvem gêneros e textos cada 
vez mais multissemióticos e multimidiáticos, trabalhando suas relações dialógicas para 
construção de conhecimento. Por meio de campos de atuação como jornalístico/midiático; 
vida pública; práticas de estudo e pesquisa e meio artístico literário,  o professor tem a 
possibilidade de desenvolver letramentos com baixo nível de hipertextualidade, até 
aqueles que envolvem a hipermídia;  por meio de canções, fotos, vídeos, áudios, vlog, 
podcast, trailer e diversos outros gêneros para expansão da consciência do estudante e 
assim construção de novas relações e sentidos. Outro aspecto importante é desenvolver 
gradativamente, no estudante, o senso crítico quanto à curadoria das informações, como 
as fake news, e uma postura flexível, que o torne capaz de rever suas opiniões. 

Dessa forma, práticas de linguagens constituem-se como eventos de letramento 
que perpassam todos os ciclos, considerando níveis de dificuldade de estudantes e 
progressão das aprendizagens. Assim, diante das demandas sociais contemporâneas e 
das políticas públicas de educação em vigor, o ensino de Língua Portuguesa deve estar 
vinculado a Eixos Transversais que fundamentam todo o Currículo da Educação Básica 
do Distrito Federal, a saber: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e 
para os Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade. 
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EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO / LETRAMENTOS / LUDICIDADE 
LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA 2º CICLO  

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  

1º ANO 2º ANO 3º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Oralidade 

• Identificar os diversos 
falares regionais 
relacionando-os a 
aspectos culturais 
evidenciados em 
diversos gêneros 
textuais. 

• Refletir sobre a 
função de 
determinadas 
palavras: verbos 
(como ação) e 
adjetivos, em 
contextos de uso oral. 

Oralidade 

• Diversos falares 
regionais – diferenças 
e semelhanças de 
sentidos de palavras 
e expressões ligadas 
a aspectos culturais. 

• Relatos orais de 
acontecimentos do 
cotidiano. 

• Entrevistas, relatos de 
curiosidades e 
reportagens. 

• Descrição oral (sala 
de aula, pessoas, 
imagens, etc). 

• Recados orais. 

Oralidade 

• Identificar os diversos 
falares regionais 
adequando-os a 
situações 
comunicativas. 

• Refletir sobre a 
função de 
determinadas 
palavras: verbos 
(como ação) e 
adjetivos, em 
contextos de uso oral. 

 

Oralidade 

• Modos de falar: 
regionalismo, sotaque 
adequação linguística 
à situação 
comunicativa.  

• Relatos orais de 
acontecimentos do 
cotidiano. 

• Entrevistas, relatos de 
curiosidades e 
reportagens. 

• Descrição oral (sala 
de aula, pessoas, 
imagens, etc). 

• Recados orais, 
opinião e comentário, 
declamação, cordel. 

Oralidade 

• Identificar os diversos 
falares regionais 
adequando-os a 
situações 
comunicativas. 

• Refletir sobre a 
função de 
determinadas 
palavras: verbos 
(como ação) e 
adjetivos, em 
contextos de uso oral. 

• Participar de 
situações de 
produção oral de 
diferentes gêneros: 
debate, entrevista, 
exposição, relatos de 
experiências, etc, 
para desenvolver as 
habilidades de 
argumentar, relatar, 
expor, narrar e 
descrever. 

Oralidade 

• Modos de falar: 
regionalismo, sotaque 
adequação linguística 
à situação 
comunicativa. 

• Relatos orais de 
acontecimentos do 
cotidiano. 

• Entrevistas, relatos de 
curiosidades e 
reportagens. 

• Descrição oral (sala 
de aula, pessoas, 
imagens, etc). 

• Recados orais, 
opinião e comentário, 
declamação, cordel. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE / EDUCAÇÃO EM E PARA OS 
DIREITOS HUMANOS / EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA 
2º CICLO  

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Oralidade 

• Reconhecer 
características da 
conversação 
espontânea presencial, 
respeitando os turnos de 
fala, selecionando e 
utilizando, durante a 
conversação, formas de 
tratamento adequadas, 
de acordo com a 
situação e a posição do 
interlocutor. 

Oralidade 

• Recursos 
paralinguísticos 
(gestos, tonalidade 
da voz e expressão 
facial), de acordo 
com o objetivo do 
ato de interlocução. 

• Roda de conversa: 
regra para escuta 
atenta, fala e 
manutenção do 
tema. 

Oralidade 

• Reconhecer 
características da 
conversação 
espontânea 
presencial, 
respeitando os turnos 
de fala, selecionando 
e utilizando, durante a 
conversação, formas 
de tratamento 
adequadas, de acordo 
com a situação e a 
posição do 
interlocutor. 

Oralidade 

• Recursos 
paralinguísticos 
(gestos, tonalidade 
da voz e 
expressão facial), 
de acordo com o 
objetivo do ato de 
interlocução. 

• Roda de conversa: 
regra para escuta 
atenta, fala e 
manutenção do 
tema. 

• Relatos 
espontâneos de 
acontecimentos, 
histórias vividas 
biografias e 
autobiografias. 

Oralidade 

• Reconhecer 
características da 
conversação 
espontânea 
presencial, 
respeitando os 
turnos de fala, 
selecionando e 
utilizando, durante 
a conversação, 
formas de 
tratamento 
adequadas, de 
acordo com a 
situação e a 
posição do 
interlocutor. 

Oralidade 

• Recursos paralinguísticos 
(gestos, tonalidade da voz 
e expressão facial), de 
acordo com o objetivo do 
ato de interlocução. 

• Roda de conversa: regra 
para escuta atenta, fala e 
manutenção do tema. 

• Relatos espontâneos de 
acontecimentos, histórias 
vividas biografias e 
autobiografias. 

• Debates: espontâneo e 
planejado (escuta e 
argumentos).  

• Apresentação de 
trabalhos, exposições e 
palestras. 
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LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA 

2º CICLO  

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Oralidade 

• Recontar contos de 
fadas, lendas que 
conhece e textos que 
se sabe de memória. 

• Planejar e produzir, em 
colaboração com os 
colegas e o professor, 
diversos gêneros do 
campo investigativo, 
que possam ser 
repassados oralmente 
por meio de 
ferramentas digitais, 
áudio e vídeo, 
considerando a 
situação comunicativa e 
o 
tema/assunto/finalidade 
do texto. 

Oralidade 

• Escuta, leitura, 
reconto oral: 
cantiga de toda, 
música com 
movimento, 
parlenda, trava-
língua, 
lengalenga, 
adivinhações, 
piada, 
quadrinhas, 
poemas, contos 
de fadas e 
lendas, contação 
de histórias. 

• Entrevistas, 
relatos de 
curiosidades e 
reportagens. 

Oralidade 

• Recontar contos de 
fadas, lendas que 
conhece e textos que 
se sabe de memória. 

• Planejar e produzir, em 
colaboração com os 
colegas e o professor, 
diversos gêneros do 
campo investigativo, 
que possam ser 
repassados oralmente 
por meio de 
ferramentas digitais, 
áudio e vídeo, 
considerando a 
situação comunicativa 
e o 
tema/assunto/finalidad
e do texto. 

Oralidade 

• Escuta, leitura, 
reconto oral: cantiga 
de toda, música com 
movimento, 
parlenda, trava-
língua, lengalenga, 
adivinhações, piada, 
quadrinhas, poemas, 
contos de fadas e 
lendas, contação de 
histórias. 

• Entrevistas, relatos 
de curiosidades, 
relatos de 
experimentos, 
registros e 
observação e 
reportagens. 

Oralidade 

• Recontar contos de 
fadas, lendas que 
conhece e textos que se 
sabe de memória. 

• Planejar e produzir, em 
colaboração com os 
colegas e o professor, 
diversos gêneros do 
campo investigativo, que 
possam ser repassados 
oralmente por meio de 
ferramentas digitais, 
áudio e vídeo, 
considerando a situação 
comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade 
do texto. 

Oralidade 

• Escuta, leitura, reconto 
oral: cantiga de toda, 
música com movimento, 
parlenda, trava-língua, 
lengalenga, adivinhações, 
piada, quadrinhas, 
poemas, contos de fadas 
e lendas, contação de 
histórias. 

• Entrevistas, relatos de 
curiosidades, relatos de 
experimentos, registros e 
observação e 
reportagens. 

• Planejamento e produção 
de textos orais: telejornal, 
notícias, textos de 
campanhas publicitárias. 
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LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA 

2º CICLO  

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Leitura e Escuta 

• Identificar diferentes 
linguagens (verbal e 
não verbal) presentes 
em gêneros textuais. 

• Reconhecer que textos 
são lidos e escritos da 
esquerda para a direita 
e de cima para baixo da 
página. 

• Perceber o assunto 
principal de textos lidos, 
com autonomia ou por 
outros leitores. 

• Verificar (confirmando 
ou não) hipóteses 
levantadas, facilitando a 
compreensão do texto 
lido. 

 

Leitura e Escuta 

• Texto: verbal 
(escrita), não verbal 
(imagem) e 
multimodal (escrita e 
imagem), 
concretizados em 
diversos gêneros, 
em diferentes 
suportes. 

• Nome próprio e de 
colegas: leitura e 
escuta. 

• Leitura e escuta de 
listas diversas de 
acordo com alguns 
critérios: ordem 
alfabética, contexto 
semântico, etc. 

• Rótulos, 
embalagens, 
logomarcas e 
slogans: leitura 
apoiada em  

Leitura e Escuta 

• Relacionar as 
linguagens verbal e não 
verbal presentes em 
diversos gêneros 
textuais para 
construção de sentido e 
compreensão do 
tema/assunto. 

• Compreender o assunto 
principal de textos lidos, 
com autonomia ou por 
outros leitores. 

• Verificar (confirmando 
ou não) hipóteses 
levantadas, facilitando a 
compreensão do texto 
lido. 

• Relacionar os assuntos 
de textos lidos a 
conhecimentos prévios, 
construindo 
significados.  

Leitura e Escuta 

• Texto: verbal (escrita), 
não verbal (imagem) e 
multimodal (escrita e 
imagem), concretizados 
em diversos gêneros, 
em diferentes suportes. 

• Leitura e escuta de 
listas diversas de 
acordo com alguns 
critérios: ordem 
alfabética, contexto 
semântico, etc. 

• Rótulos, embalagens, 
logomarcas e slogans: 
leitura apoiada em 
imagens e em textos 
(quantidade, forma, 
disposição gráfica, 
prováveis interlocutores 
etc). 

Leitura e Escuta 

• Relacionar as linguagens 
verbal e não verbal presentes 
em diversos gêneros textuais 
para construção de sentido e 
compreensão do 
tema/assunto. 

• Ler e interpretar com 
autonomia, textos em diversos 
gêneros, mobilizando e 
combinando estratégias de 
antecipação, inferência, 
seleção e verificação para 
compreensão do texto lido. 

• Compreender o assunto 
principal de textos lidos, com 
autonomia ou por outros 
leitores. 

• Retomar e relacionar 
informações explícitas e 
implícitas para a compreensão 
de textos lidos.  

Leitura e Escuta 

• Texto: verbal (escrita), 
não verbal (imagem) e 
multimodal (escrita e 
imagem), concretizados 
em diversos gêneros, em 
diferentes suportes. 

• Leitura e escuta de listas 
diversas de acordo com 
alguns critérios: ordem 
alfabética, contexto 
semântico, etc. 

• Rótulos, embalagens, 
logomarcas e slogans: 
leitura apoiada em 
imagens e em textos 
(quantidade, forma, 
disposição gráfica, 
prováveis interlocutores, 
etc). 
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LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA 
2º CICLO  

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS  OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Leitura e Escuta 

• Compreender as 
finalidades de textos 
lidos e produzidos 
oralmente e por 
escrito. 

• Selecionar 
informações 
necessárias para 
compreensão do texto 
de acordo com o 
objetivo da leitura. 

• Relacionar os 
assuntos de textos 
lidos a conhecimentos 
prévios, construindo 
significados. 

• Perceber, com a 
mediação do professor 
a intertextualidade 
presente em textos. 

Leitura e Escuta 

• Imagens e em textos 
(quantidade, forma, 
disposição gráfica, 
prováveis interlocutores, 
etc). 

• Leitura, declamação, 
brincadeiras e 
produção. 

• Leitura, em colaboração 
com os colegas e com a 
ajuda do professor ou já 
com certa autonomia: 
agendas, avisos, 
calendários, bilhetes, 
convites, receitas, 
instruções de 
montagem, notícias, 
anúncios, dentre outros 
gêneros usados no 
cotidiano, de acordo 
com o contexto de uso, 
sua forma e finalidade. 

Leitura e Escuta 

• Antecipar conteúdos 
(levantamento de 
hipóteses durante a 
leitura, feita por outros 
leitores ou com 
autonomia. 

• Selecionar informações 
necessárias para 
compreensão do texto 
de acordo com o 
objetivo da leitura. 

• Antecipar ou inferir 
assuntos de textos a 
serem lidos em função 
de seu suporte, gênero 
e contextualização. 

• Estabelecer, com a 
mediação do professor, 
a intertextualidade 
presente em textos lidos 
e produzidos oralmente 
ou por escrito. 

Leitura e Escuta 

• Histórias em 
quadrinhos: 
exploração de 
inferências e previsões 
a partir da sequência 
de imagens. 

• Leitura, em 
colaboração com os 
colegas e com a ajuda 
do professor ou já com 
certa autonomia: 
agendas, avisos, 
calendários, bilhetes, 
convites, receitas, 
instruções de 
montagem, notícias, 
anúncios, dentre 
outros gêneros usados 
no cotidiano, de 
acordo com o contexto 
de uso, sua forma e 
finalidade. 

Leitura e Escuta 

• Compreender as 
finalidades de 
textos lidos e 
produzidos 
oralmente e por 
escrito, de acordo 
com o conteúdo de 
uso/circulação. 

• Relacionar os 
assuntos de textos 
lidos a 
conhecimentos 
prévios construindo 
significados.  

• Identificar as 
características 
composicionais de 
gêneros textuais, 
relacionando-as ao 
assunto e ao 
contexto de uso. 

Leitura e Escuta 

• Histórias em 
quadrinhos: exploração 
de inferências e 
previsões a partir da 
sequência de imagens. 

• Leitura com autonomia: 
agendas, avisos, 
calendários, bilhetes, 
convites, receitas, 
instruções de 
montagem, notícias, 
anúncios, dentre outros 
gêneros usados no 
cotidiano, de acordo 
com o contexto de uso, 
sua forma e finalidade. 

• Ilustração (desenhos ou 
colagem) de poemas, 
músicas, contos de 
fadas, como forma de 
interpretação do tema 
abordado. 
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LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA 
2º CICLO  

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Leitura e Escuta 

• Antecipar conteúdos 
(levantamento de 
hipóteses) durante a 
leitura, feita por 
outros leitores ou 
com autonomia. 

• Antecipar e inferir 
assuntos de textos a 
serem lidos em 
função de seu 
suporte, gênero e 
contextualização. 

• Fazer inferências 
para perceber 
informações 
implícitas no texto. 

• Ilustrar histórias 
clássicas da 
Literatura Infantil. 

 

Leitura e Escuta 

• Reconto de histórias 
por meio da 
oralidade, escrita e 
desenho. 

• Poema (versos e 
estrofes) e textos em 
prosa – diferenças 
entre as estruturas. 

• Ilustração 
(desenhos) de 
poemas, músicas, 
contos de fadas, 
como forma de 
interpretação do 
tema abordado. 

• Criação de histórias 
por meio de 
desenhos. 

• Escuta e manuseio 
de livros e obras 
infantis. 

 

Leitura e Escuta 

• Fazer inferências para 
perceber informações 
implícitas no texto lido. 

• Apreciar a literatura 
em sua diversidade a 
fim de aprender a ler 
com prazer e 
aprimorar-se como 
leitor e escritor 
proficiente. 

• Compreender a 
especificidade do texto 
literário; lidar com 
seus elementos 
estéticos e 
discursivos. 

Leitura e Escuta 

• Reconto de histórias 
por meio da oralidade, 
escrita e desenho. 

• Poema (versos e 
estrofes) e textos em 
prosa – diferenças 
entre as estruturas. 

• Ilustração (desenhos) 
de poemas, músicas, 
contos de fadas, como 
forma de interpretação 
do tema abordado. 

• Criação de histórias 
por meio de desenhos. 

• Escuta e manuseio de 
livros e obras infantis. 

 

Leitura e Escuta 

• Estabelecer relações 
de intertextualidade 
entre textos lidos e 
produzidos oralmente 
e por escrito. 

• Vivenciar por meio da 
literatura o exercício 
da fantasia e da 
imaginação. 

• Perceber variações 
entre o imaginário e o 
mundo real por meio 
de textos literários. 

• Desenvolver o gosto 
pela leitura e pelas 
artes por meio da 
literatura. 

• Reconhecer alguns 
tipos textuais 
(narração,  descrição, 
argumentação). 

Leitura e Escuta 

• Anúncios publicitários e 
propagandas – 
levantamento de hipótese 
sobre produtos, 
informações explícitas e 
implícitas, finalidade e 
construção de senso 
crítico sobre o conteúdo 
apresentado. 

• Conto folclórico, lendas e 
conto acumulativo: escuta 
da conotação e 
comparação com a leitura 
do texto escrito 
(exploração de contos 
indígenas e africanos). 

• Fábulas: leitura, 
apreciação e análise. 

 



Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal (2ª Edição) – Versão para Consulta Pública 
Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Anos Finais 

 

12 
 

LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA 
2º CICLO  

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Leitura e Escuta 

• Retomar 
informações 
explícitas e 
implícitas de textos 
lidos, por meio de 
perguntas 
mediadas pelo 
professor. 

• Apreciar a 
literatura em sua 
diversidade a fim 
de aprender a ler 
com prazer e 
aprimorar-se como 
leitor e escritor 
proficiente. 

• Lidar com textos 
variados para 
descobrir a 
diversidade 
estética presente 
na literatura 
infantil. 

 

Leitura e Escuta 

• Enunciados de 
tarefas escolares, 
curiosidades, 
pequenos relatos de 
experimentos, 
entrevistas, verbetes 
de dicionários 
infantis. 

• Cantiga de roda, 
parlenda, trava-
língua, lengalenga, 
adivinhação, piada, 
quadrinhas, poema. 

• Relação imagem-
texto: leitura de 
narrativas somente 
com imagens. 

• Estudo de 
personagens 
clássicos da 
literatura brasileira: 
diferença da obra 
literária, de 
adaptações feitas 
pela criança. 

Leitura e Escuta 

• Retomar informações 
explícitas e implícitas de 
textos lidos. 

• Compreender a 
especificidade da 
autoria, a relação 
intrínseca entre autor e 
obra. 

• Compreender e valorizar 
obras decorrentes da 
cultura popular em 
publicações antigas e 
atuais. 

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

Leitura e Escuta 

• Enunciados de tarefas 
escolares, curiosidades, 
pequenos relatos de 
experimentos, 
entrevistas, verbetes de 
dicionários infantis. 

• Leitura de imagens, 
gráficos, tabelas, 
desenhos: 
levantamento de 
hipóteses, discussão 
coletiva e construção de 
sentidos. 

• Obras infantis de 
autoria (Monteiro 
Lobato, Irmãos Grimm, 
Perrault, Esopo, La 
Fontaine, Câmara 
Cascudo e outros): 
leitura e manejo de 
suporte, escolhas, 
discussão e 
comentários sobre a 
autoria. 

Leitura e Escuta 

• exposição) que possam 
aparecer no texto 
literário. 

• Compreender a 
especificidade do texto 
literário e lidar com seus 
elementos estéticos e 
discursivos. 

• Compreender a 
especificidade da 
autoria, a relação 
intrínseca entre autor e 
obra. 

• Perceber que os textos 
literários mobilizam 
desejos humanos, 
inclusive o desejo de 
expressar-se. 

• Comparar diversas 
versões, tanto escritas 
quanto cinematográficas 
de diversos contos de 
fada e histórias infantis. 

Leitura e Escuta 

• Escuta e manuseio de 
livros e obras infantis. 

• Enunciados de tarefas 
escolares, 
curiosidades, relatos 
de experimentos, 
entrevistas, verbetes 
de dicionários infantis. 

• Leitura de imagens, 
gráficos, tabelas, 
desenhos: 
levantamento de 
hipóteses, discussão 
coletiva e construção 
de sentidos. 

• Obras infantis de 
autores 
contemporâneos: 
escuta, leitura e 
manejo de suporte 
(Ex.: Ana Maria 
Machado, Ruth Rocha 
e Ziraldo). 
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LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA 
2º CICLO  

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Leitura/Escuta 

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

 

Leitura/Escuta 

• Literatura e cinema: 
diferença entre o 
filme e o livro, 
realçando a autoria. 

• Jornal, campanhas e 
anúncios 
publicitários, 
cartazes de 
conscientização, 
notícias, folhetos, 
textos digitais. 

Leitura/Escuta 

 

Leitura/Escuta 

• Obras escritas que 
contenham coletâneas de 
origem oral, parlendários, 
coletâneas de 
adivinhações, cantigas, 
etc. Leitura e manejo de 
suporte, relações e 
comparações como as 
que as crianças trazem 
em memória; elaboração 
de uma coletânea. 

• Contos infantis e fábulas: 
leitura, análise da 
estrutura, enfatizando 
elementos da narrativa, 
uso do léxico literário, 
comparações entre 
textos. 

• Poesias de autores 
contemporâneos: 
biografia e obra. 

Leitura/Escuta 

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

 

Leitura/Escuta 

• Poesias de autoria: 
diferenciação da poesia 
de autoria e textos 
anônimos (parlendas e 
outros); exploração da 
rima e da musicalidade. 

• Contos infantis e fábulas: 
leitura, análise da 
estrutura, enfatizando 
elementos da narrativa, 
uso do léxico literário, 
comparações entre 
textos. 

• Biografia e obra de 
autores contemporâneos. 

• Literatura e cinema: 
autoria e características 
principais. 
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LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA 
2º CICLO  

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Leitura/Escuta 

 

Leitura/Escuta 

 

Leitura/Escuta 

 

Leitura/Escuta 

• Literatura e cinema: 
diferença entre o filme 
e o livro, realçando a 
autoria. 

• Jornal, campanhas e 
anúncios publicitários, 
cartazes de 
conscientização, 
notícias, folhetos, 
textos digitais. 

Leitura/Escuta 

 

Leitura/Escuta 

• Literatura e cinema: 
autoria e 
características 
principais. 

• Jornal, campanhas e 
anúncios 
publicitários, 
cartazes de 
conscientização, 
notícias, folhetos, 
textos digitais. 
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LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA 
2º CICLO  

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Escrita/Produção de 
texto 

• Participar de 
situações de 
produção oral e 
escrita de textos em 
diferentes gêneros. 

• Escrever com 
compreensão, um 
texto pequeno, com 
encadeamento de 
ideias, com 
autonomia, a partir 
de assunto 
significativo e 
contextualizado. 

• Conhecer e 
manusear diferentes 
suportes textuais. 

• Compreender as 
finalidades de textos 
lidos e produzidos 
oralmente e por 
escrito. 

Escrita/Produção de 
texto 

• Escrita do nome 
próprio e de colegas. 

• Noção de espaço 
movimento e direção 
em produções 
escritas. 

• Escrita de listas 
diversas de acordo 
com alguns critérios: 
ordem alfabética, 
contexto semântico, 
etc. 

• Produção textual por 
meio de diversos 
gêneros, 
preferencialmente em 
situações reais de uso. 

• Produção oral e 
escrita de gêneros que 
apresentam a 
narrativa em sua 
organização interna: 
contos infantis, lendas, 
fábulas.  

Escrita/Produção de texto 

• Participar de situações de 
produção oral e escrita de 
textos em diferentes 
gêneros. 

• Compreender as 
finalidades de textos lidos 
e produzidos oralmente e 
por escrito. 

• Escrever com 
compreensão, um texto 
pequeno, com 
encadeamento de ideias, 
com autonomia, a partir 
de assunto significativo e 
contextualizado. 

• Produzir textos escritos – 
coletiva e 
individualmente; com ou 
sem auxílio de um escriba 
- nos mais variados 
gêneros, considerando: 
planejamento, revisão e 
reescrita dos textos 
produzidos. 

Escrita/Produção 
de texto 

• Noção de espaço 
movimento e 
direção em 
produções escritas. 

• Produção textual 
por meio de 
diversos gêneros, 
preferencialmente 
em situações reais 
de uso. 

• Diferenças entre 
estrutura de 
poemas (versos e 
estrofes) de textos 
em prosa. 

• Gêneros que 
apresentam 
instrução/injunção 
em sua 
organização 
interna: receitas, 
regras de jogos, 
manuais – leitura, 
compreensão e 
produção. 

Escrita/Produção de 
texto 

• Participar de situações 
de produção oral e 
escrita de textos em 
diferentes gêneros. 

• Produzir textos 
escritos com 
autonomia – coletiva e 
individualmente - nos 
mais variados 
gêneros, 
considerando: 
planejamento, revisão 
e reescrita de textos 
produzidos. 

• Manusear, diferenciar 
e nomear diferentes 
suportes textuais. 

• Compreender e utilizar 
a organização de 
ideias em parágrafos 
na produção de textos 
escritos em prosa em 
diferentes gêneros. 

Escrita/Produção de 
texto 

• Comparação e 
diferenciação de 
diversos gêneros 
textuais quanto a 
aspectos 
composicionais. 

• Elementos que 
compõem a 
apresentação de 
diversos gêneros e 
seu contexto de 
produção (autor, 
interlocutor, situação 
de interação, 
finalidade, suporte e 
circulação). 

• Produção textual por 
meio de diversos 
gêneros, 
preferencialmente em 
situações reais de uso. 
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LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA 
2º CICLO  

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Escrita/Produção 
de texto 

• Lidar com textos 
variados para 
descobrir a 
diversidade 
estética presente 
na literatura 
infantil. 

Escrita/Produção de 
texto 

• Elementos que 
compõem a narrativa 
(presente em 
diversos gêneros): 
personagens 
(quem?), 
lugar/espaço (onde?) 
e ações (o quê?). 

• Manuseio de 
suportes textuais: 
livros, revistas, 
jornal, gibi, folhetos, 
fôlder, encartes, 
cartazes, cartão, 
panfletos, etc. 

• Exploração estética 
(ritmo, rima, estrofe e 
silhueta) de gêneros 
da tradição oral: 
parlendas, cantigas, 
música popular, etc. 

 

Escrita/Produção 
de texto 

• Manusear, 
identificar e 
diferenciar 
suportes textuais. 

• Compreender as 
finalidades de 
textos lidos e 
produzidos 
oralmente e por 
escrito. 

• Lidar com textos 
variados para 
descobrir a 
diversidade 
estética presente 
na literatura 
infantil. 

Escrita/Produção de texto 

• Cartas, bilhetes, convites, 
cartão postal e outros – 
estudo de gênero e 
produção de acordo com 
o contexto de uso. 

• Cartazes educativos – 
produção de acordo com 
o assunto trabalhado.  

• Reportagens (temas 
significativos) – leitura, 
compreensão, 
identificação e escrita de 
manchetes. 

• Anúncios publicitários –
levantamento de 
hipóteses sobre produtos, 
informações explícitas, 
finalidade e construção de 
senso crítico sobre as 
informações 
apresentadas. 

Escrita/Produção de 
texto 

• Compreender as 
finalidades de textos 
lidos e produzidos 
oralmente e por 
escrito. 

• Lidar com textos 
variados para 
descobrir a 
diversidade estética 
presente na literatura 
infantil. 

• Escrever, revisar e 
reescrever textos em 
diferentes gêneros 
considerando um ou 
mais aspectos de 
cada vez: coerência, 
coesão, pontuação, 
translineação, 
concordância 
nominal e verbal, 
adjetivação, 
pronomes pessoais. 

Escrita/Produção de texto 

• Poesias/Poemas: leitura, 
compreensão, escrita e 
declamação. 

• Reescrita de poemas em 
prosa e vice-versa. 

• Reconto e reescrita de 
histórias a partir de outro 
ponto de vista (ex: 
Chapeuzinho Vermelho 
na versão do Lobo). 

• Reconto e reescrita de 
histórias acrescentando 
ou mudando personagens 
ou uma parte (início, final, 
título, etc.). 

• Gêneros que apresentam 
a instrução/injunção na 
sua organização interna: 
receitas, regras de jogos, 
manuais – leitura, 
compreensão e produção. 
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LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA 
2º CICLO  

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Escrita/Produção 
de texto 

Escrita/Produção de 
texto 

• Elementos que 
compõem a estrutura 
e a escrita de diversos 
gêneros e seu 
contexto de produção 
(características 
composicionais, autor, 
interlocutor, situação 
de interação, 
finalidade, suporte, 
circulação). 

 

 

 

 

 

Escrita/Produção de 
texto 

• Compreender a 
organização de ideias 
em parágrafos em 
produção de textos 
escritos em prosa em 
diferentes gêneros.  

• Escrever, revisar e 
reescrever textos, (com 
o auxílio do professor) 
em diferentes gêneros, 
considerando um ou 
mais aspectos de cada 
vez: coerência, coesão, 
pontuação, 
translineação, 
concordância nominal e 
verbal, adjetivação, 
pronomes pessoais. 

Escrita/Produção de texto 

• Produção oral e escrita de 
gêneros que apresentam a 
narrativa em sua 
organização interna: conto 
popular, conto folclórico, 
conto de fadas, lendas, 
fábulas, etc.  

• Características físicas do 
personagem principal e do 
lugar, sequência de ações 
(começo, meio e fim) de 
narrativas presentes em 
diversos gêneros textuais. 

• Recontos e reescrita de 
histórias mudando o início, o 
final ou outra parte.  

• Pontuação – observação no 
texto para compreensão do 
sentido produzido (! ? . -). 

Escrita/Produção 
de texto 

 

Escrita/Produção de 
texto 

• Cartas, bilhetes, 
convites, cartão postal 
e outros – estudo de 
gênero e produção de 
acordo com o contexto 
de uso. 

• Cartazes educativos – 
produção de acordo 
com o assunto 
trabalhado. 

• Reportagens (temas 
significativos) – leitura, 
compreensão, 
identificação e escrita 
de manchetes. 

• Verbetes de 
dicionário, textos 
explicativos (de livros 
didáticos ou não), 
artigos de divulgação 
científica, etc. 
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LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA 
2º CICLO  

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Escrita/Produção 
de texto 

 
 

Escrita/Produção 
de texto 

Escrita/Produção de 
texto 

Escrita/Produção de texto 

• Manuseio e Identificação de 
suportes / portadores: livros, 
revistas, jornal, gibi, folhetos, 
fôlder, encartes, faixas, 
placas, cartazes, cartão, 
panfletos, etc. 

• Escolha de suporte / portador 
mais apropriado para 
publicação do gênero 
produzido: mural, jornal da 
escola, caderno, livro, etc. 

• Adjetivação (sem 
nomenclatura) por meio de 
jogos e brincadeiras, 
contextos de leitura e escrita. 

Escrita/Produção 
de texto 

Escrita/Produção de texto 

• Produção oral e escrita de 
gêneros que apresentam a 
narrativa em sua 
organização interna: conto 
popular, conto folclórico, 
conto de fadas, lendas, 
fábulas, etc. 

• Diferenciação entre a fala 
de personagens e do 
narrador. 

• Identificação do foco 
narrativo: personagem (1ª 
pessoa) ou narrador que 
não participa da história (3ª 
pessoa). 
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LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA 
2º CICLO  

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Escrita/Produção 
de texto 

Escrita/Produção 
de texto 

Escrita/Produção 
de texto 

Escrita/Produção de texto 

• Concordância nominal para 
aperfeiçoamento de textos: 
gênero e número. 

• Concordância verbal para 
aperfeiçoamento de textos: 
sujeito e verbo. 

• Verbos - apenas para 
perceber e nomear ações na 
leitura e escrita de textos. 

• Cantiga de roda, música com 
movimento, parlenda, trava-
língua, lengalenga, 
adivinhação, piada, 
quadrinhas, poemas – 
escuta, memorização, leitura, 
reconto oral e produção 
escrita. 

Escrita/Produção 
de texto 

Escrita/Produção de texto 

• Características físicas e 
psicológicas (corajoso, 
medroso, apaixonado, etc.) 
do personagem principal das 
narrativas. 

• Personagens secundários, 
tempo (quando), 
caracterização de lugar 
(onde) das narrativas. 

• Sequência de ações 
(enredo) de narrativas 
presentes em gêneros 
textuais. 

• Cantiga de roda, música com 
movimento, parlenda, trava-
língua, lengalenga, 
adivinhação, piada, 
quadrinhas, poemas – 
escuta, memorização, leitura, 
reconto oral e produção. 
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LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA 
2º CICLO  

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Escrita/Produção 
de texto 

Escrita/Produção 
de texto 

Escrita/Produção 
de texto 

Escrita/Produção de texto 

• Pronome pessoal (elemento 
de coesão) para evitar 
repetições de nomes em 
produções textuais. 

Escrita/Produção 
de texto 

Escrita/Produção de texto 

• Manuseio, identificação e escolha 
de suportes de acordo com o 
gênero e seu contexto de 
circulação: livros, revistas, jornal, 
gibi, folhetos, folder, encartes, 
faixas, placas, cartazes, cartão, 
panfletos, mural, jornal da escola, 
caderno, livro, etc. 

• Parágrafo – para organizar ideias no 
texto.  

• Pontuação – uso no texto para 
produzir sentido (! ? . _ ). 
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LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA 
2º CICLO  

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Escrita/Produção 
de texto 

Escrita/Produção 
de texto 

Escrita/Produção 
de texto 

Escrita/Produção 
de texto 

Escrita/Produção de 
texto 

Escrita/Produção de texto 

• Concordância nominal para aperfeiçoamento 
de textos: gênero e número. 

• Concordância verbal para aperfeiçoamento 
de textos: sujeito e verbo. 

• Adjetivação (atribuição de qualidade / 
características) por meio de jogos, 
brincadeiras, contextos de leitura e escrita. 

• Pronome pessoal (elemento de coesão) para 
evitar repetições de nomes em produções 
textuais. 
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LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA 
2º CICLO  

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Análise 
Linguística/Semiótica 

• Diferenciar as 
unidades linguísticas: 
letras, palavras, 
textos, números e 
outros símbolos. 

• Conhecer o alfabeto, 
perceber a função 
das letras e 
reconhecer os 
diferentes tipos. 

• Desenvolver a 
consciência 
fonológica para 
relacionar fonemas e 
grafemas na leitura e 
na escrita. 

• Compreender, no 
mínimo, a estrutura 
silábica CV para ler e 
escrever palavras e 
pequenos textos. 

Análise 
Linguística/Semiótica 

• Símbolos: 
identificação e 
diferenciação (letras, 
números, figuras, etc).  

• Alfabeto: topologia de 
letras, tipos de letras 
(maiúsculo e 
minúsculo), ordem 
alfabética, 
identificação de 
consoantes e vogais. 

• Letras iniciais de 
palavras significativas 
– percepção do som. 

• Relação de letras, 
palavras e imagens. 

• Análise de palavras 
signficativas quanto a 
número de letras, 
silabas orais, letras 
inicial e final. 

Análise 
Linguística/Semiótica 

• Nomear e utilizar 
diferentes tipos de 
letras. 

• Utilizar a consciência 
fonológica para 
relacionar fonemas e 
grafemas na leitura e na 
escrita. 

• Compreender que as 
palavras são compostas 
por sílabas registrando 
cada uma delas. 

• Perceber que todas as 
sílabas são constituídas 
por unidades menores e 
pelo menos por uma 
vogal. 

• Identificar e criar rimas 
e aliterações em 
diferentes gêneros. 

Análise 
Linguística/Semiótica 

• Alfabeto: topologia 
das letras, tipos de 
letras (maiúsculo e 
minúsculo), ordem 
alfabética, 
identificação de 
consoantes e vogais. 

• Relação de palavras 
com imagens. 

• Exploração de sons 
iniciais (aliteração) 
ou finais (rimas) das 
palavras. 

• Segmentação 
(divisão) oral da 
palavra em sílabas. 

• Identificação do som 
da sílaba na palavra.  

 

Análise 
Linguística/Semiótica 

• Conhecer, nomear, 
ordenar e utilizar os 
tipos de letras.  

• Identificar na leitura e 
usar na escrita de textos 
em diferentes gêneros, a 
letra maiúscula e 
minúscula de acordo 
com as convenções.  

• Identificar e criar rimas e 
aliterações em 
diferentes gêneros. 

• Relacionar fonemas e 
grafemas na leitura e na 
escrita. 

• Compreender e fazer 
uso de letras que têm 
mais de um som e de 
certos sons que podem 
ser grafados por mais de 
uma letra. 

Análise 
Linguística/Semiótica 

• Alfabeto: topologia 
de letras, tipos de 
letras (maiúsculo e 
minúsculo), ordem 
alfabética, 
identificação de 
consoantes e vogais. 

• Exploração de sons 
iniciais (aliteração) 
ou finais (rimas) das 
palavras. 

• Relação entre 
grafema (letra) e 
fonema (som) – na 
leitura e escrita. 

• Estruturas silábicas: 
CV, VC, CCV, CVC, 
CVV, V, CCVCC, 
CVCC e outras. 
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LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA 
2º CICLO  

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Análise 
Linguística/Semiótica 

• Compreender que 
todas as sílabas são 
constituídas por 
unidades menores e 
pelo menos por uma 
vogal. 

• Identificar rimas e 
aliterações em 
diferentes gêneros.  

• Conhecer fonemas 
que em nossa língua 
são grafados apenas 
por uma letra (P, B, T, 
D, F, V). 

• Refletir sobre a 
função de 
determinadas 
palavras: verbos 
(como ação) e 
adjetivos, em 
contextos de uso oral. 

Análise 
Linguística/Semiótica 

• Classificação de 
palavras que 
começam e 
terminam com a 
mesma letra. 

• Exploração de sons 
iniciais (aliteração) 
ou finais (rimas) das 
palavras. 

• Segmentação 
(divisão) oral da 
palavra em sílabas.  

• Identificação do som 
da sílaba na palavra. 

 

Análise 
Linguística/Semiótica 

• Conhecer fonemas 
que em nossa língua 
são grafados apenas 
por uma letra (P, B, T, 
D, F, V). 

• Iniciar a compreensão 
e fazer uso de letras 
que têm mais de um 
som e que certos sons 
podem ser grafados 
por mais de uma letra. 

• Ler e escrever 
palavras e textos 
utilizando diversas 
estruturas silábicas.  

• Analisar na leitura e 
empregar na produção 
textual  a 
segmentação 
adequada das 
palavras. 

Análise 
Linguística/Semiótica 

• Relação entre grafema 
(letra) e fonema (som) 
– na leitura e na escrita 
de palavras e textos. 

• Correspondências 
regulares diretas entre 
letras e fonemas: P B T 
D F V. 

• Oposição surda / 
sonora (diferenças 
sonoras) entre: p/b; t/d; 
f/v. 

• Estruturas silábicas: 
CV, VC, CCV, CVC, 
CVV, V, CCVCC, 
CVCC e outras. 

• Correspondências 

regulares contextuais 

entre letra ou grupo de 

letras e seus sons: 

Análise 
Linguística/Semiótica 

• Ler e escrever 
palavras e textos 
utilizando diversas 
estruturas silábicas. 

• Analisar na leitura e 
empregar na 
produção textual a 
segmentação 
adequada das 
palavras.  

• Identificar palavras 
diferentes com 
sentidos 
semelhantes 
(sinônimos).  

• Identificar palavras 
semelhantes com 
significado diferente 
(homônimas). 

 

Análise 
Linguística/Semiótica 

• Correspondências 
regulares diretas entre 
letras e fonemas em: P 
B T D F V.  

• Oposição surda / 
sonora (diferenças 
sonoras) entre: p/b; t/d; 
f/v. 

• Correspondências 
regulares contextuais 
entre letras ou grupo de 
letras e seus sons: 

- C/QU (cadela/quilo);  
- G/GU (garoto/ guerra);  
- J (com as vogais a, o 

u); 
- E ou I (perde, perdi); 
- O ou U (bambu, 

bambo);  
- Z em início de palavra 

(zebra, zangado); 
- Uso do R/RR: r (rua, 

barata, honra, porta), rr 
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 - C/QU (cadela/quilo);  - 
G/GU (garoto/ guerra); 
- J (com as vogais a, o 
u); 
- E ou I (perde, perdi); - 
O ou U (bambu, 
bambo); 
- Z em início de palavra 
(zebra, zangado) 
- Uso do R/RR: r (rua, 
barata, honra, porta), rr 
(carro); 
- Uso do S/SS em 
palavras com som de 
S: s (sapo), ss 
(pássaro).  

- Modos de nasalação -  
M e N no final da sílaba 
(bombom, ponte); NH 
(galinha); usando o til 
(maçã, anão); 
- Contiguidade (cama, 
dama). 

• Segmentação de 
palavras no texto 
considerando a 
hipossegmentação e a 
hipersegmentação. 

• Vocabulário – 
ampliação a partir da 
compreensão de 
significados 
contextualizados. 

 

(carro);  
- Uso do S/SS em 

palavras com som de S: 
s (sapo), ss (pássaro). 

- Modos de nasalação - 
M e N no final da sílaba 
(bombom, ponte); NH 
(galinha); usando o til 
(maçã, anão); 

- Contiguidade (cama, 
dama). 
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LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA 
2º CICLO  

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Análise 
Linguística/Semiótica 

 

Análise 
Linguística/Semiótica 

• Relação entre grafema 
(letra) e fonema (som) 
–na leitura e escrita de 
palavras e textos. 

• Correspondências 
regulares diretas entre 
letras e fonemas: P B T 
D F V.  

• Oposição surda / 
sonora (diferenças 
sonoras) entre: p/b; t/d; 
f/v. 

• Palavras novas a partir 
de outras, trocando 
letras e sílabas 
(PATO/MATO, 
GADO/DADO). 

• Utilização da estrutura 
silábica CV para ler e 
escrever palavras e 
pequenos textos. 

Análise 
Linguística/Semiótica 

 

Análise 
Linguística/Semiótica 

 

Análise 
Linguística/Semiótica 

 

Análise 
Linguística/Semiótica 
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LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA 
2º CICLO  

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Análise 
Linguística/Semiótica 

 

Análise 
Linguística/Semiótica 

• Adjetivação oral 
(atribuição de qualidade 
/ características) de 
objetos enfatizando 
formas, cores e função 
por meio de jogos e 
brincadeiras. 

• Verbos - apenas para 
perceber e nomear 
ações realizadas no dia 
a dia: correr, caminhar, 
levantar, pular, comer, 
escovar, escrever, 
espreguiçar, etc.  

• Vocabulário - ampliação 
a partir da 
compreensão de 
significados 
contextualizados. 

Análise 
Linguística/Semiótica 

 

Análise 
Linguística/Semiótica 

 

Análise 
Linguística/Semiótica 

 

Análise 
Linguística/Semiótica 

• Alguns casos de 
irregularidade (que 
dependem da consulta e 
memorização): 

- Uso do X ou CH (xícara, 
chuva); 
- Uso do S ou Z (casa, 
azedo); 
- Uso do S ou C (selva, 
cidade); 
- Uso do G ou J (girafa, 
jiló); 
- Uso do H inicial (hora, 
ora); 
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LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA 
2º CICLO  

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Análise 
Linguística/Semiótica 

 

Análise 
Linguística/Semiótica 

Análise 
Linguística/Semiótica 

 

Análise 
Linguística/Semiótica 

 

Análise 
Linguística/Semiótica 

 

Análise 
Linguística/Semiótica 

- Uso do L ou LH (Julio, 
Julho); 
- Uso do U ou L (anel, 
céu). 

• Redução de gerúndio: 
andano / andando. 

• Observação e escrita de 
fonemas em final de 
verbos. Ex: r - vender, 
comprar, sentir; u 
(indicando pretérito) – 
vendeu, comprou, sentiu. 

• Nome próprio (percepção 
nos diversos contextos 
de leitura e escrita). 
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LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA 
2º CICLO  

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Análise 
Linguística/Semiótica 

Análise 
Linguística/Semiótica 

Análise 
Linguística/Semiótica 

Análise 
Linguística/Semiótica 

Análise 
Linguística/Semiótica 

Análise 
Linguística/Semiótica 

• Nasalização em final de 
verbos: viajaram/viajarão. 

• Vocabulário (ampliação, 
significação, sinônimos e 
antônimos) a partir da 
leitura ou uso de 
dicionário. 

• Uso do dicionário: 
função, organização e 
utilização. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE / EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE / EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS 
HUMANOS / EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO / LETRAMENTOS / LUDICIDADE 
LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA 

2º CICLO  
2º BLOCO 

4º ANO 5º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Oralidade 

• Planejar a fala, selecionando e 
monitorando o uso de recursos (tipo 
de vocabulário, pronúncia, entonação, 
gestos etc.) adequados ao gênero oral 
a ser produzido. 

• Debater tema em grupo, defendendo 
ponto de vista (argumentos) e 
elaborando síntese sobre o assunto 
debatido. 

• Realizar entrevista com o intuito de 
esclarecer dúvidas ou ampliar 
conhecimento. 

• Interpretar oralmente pinturas e obras 
literárias e de arte conhecidas. 

• Planejar e produzir textos jornalísticos 
e publicitários, oralmente ou em meio 
digital, considerando a situação 
comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto. 

Oralidade 

• Recursos paralinguísticos 
(gestos, tonalidade da voz 
e expressão facial), de 
acordo com o objetivo do 
ato de interlocução. 

• Debates: espontâneo, 
temático, intencional e 
planejado (escuta 
organizada e 
apresentação de 
argumentos, opiniões e 
comentários). 

• Entrevistas. 
• Obras literárias, de arte e 

pinturas conhecidas. 
• Planejamento e produção 

de textos orais: telejornal, 
notícias, textos de 
campanhas publicitárias. 

Oralidade 

• Planejar a fala, selecionando e 
monitorando o uso de recursos (tipo 
de vocabulário, pronúncia, entonação, 
gestos etc.) adequados ao gênero oral 
a ser produzido. 

• Debater tema em grupo, defendendo 
ponto de vista (argumentos) e 
elaborando síntese sobre o assunto 
debatido. 

• Realizar entrevista com o intuito de 
esclarecer dúvidas ou ampliar 
conhecimento. 

• Interpretar e opinar oralmente sobre 
pinturas e obras literárias e de arte 
conhecidas. 

• Planejar e produzir textos jornalísticos 
e publicitários, oralmente ou em meio 
digital, considerando a situação 
comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto. 

Oralidade 

• Recursos paralinguísticos (gestos, 
tonalidade da voz e expressão facial), 
de acordo com o objetivo do ato de 
interlocução. 

• Debates: espontâneo, temático, 
intencional e planejado (escuta 
organizada e apresentação de 
argumentos, opiniões e comentários). 

• Técnica de discussão em grupo, para 
posterior plenária: debate de temas em 
grupos, elaboração de síntese seguida 
de apresentação para o grande grupo. 

• Entrevistas. 
• Comentário crítico sobre obras literárias, 

de arte e pinturas conhecidas. 
Planejamento e produção de textos orais: 

telejornal, notícias, textos de 
campanhas publicitárias. 
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LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA 
2º CICLO  
2º BLOCO  

4º ANO 5º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Oralidade 

• Relatar para a turma alguma 
experiência vivida. 

• Recitar e expor temas estudados 
em apresentações, feiras culturais, 
exposições ou em outras 
atividades. 

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

 

Oralidade 

• Relatos de acontecimentos, 
histórias e experiências vividas a 
partir de anotações prévias. 

• Relatos de experiências 
científicas ou de estudos do meio 
com planejamento prévio e 
organização de registros. 

• Peças teatrais, cordel, 
declamação, performances orais, 
jogral, auto, comédia, contos, 
obras literárias. 

Oralidade 

• Produzir e reproduzir textos orais, 
segundo uma dada intencionalidade 
(fazer rir, chorar, sentir medo, etc). 

• Recitar e expor temas estudados em 
apresentações, feiras culturais, 
exposições ou em outras atividades. 

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

Oralidade 

• Comédia, piada, tragédia, drama. 
• Seminário: exposição oral na sala, 

usando apoio de anotações; estudo 
de algum modelo (exposição 
gravada em vídeo, por exemplo). 

• Peças teatrais, cordel, declamação, 
performances orais, jogral, auto, 
comédia, contos, obras literárias. 
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LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA 
2º CICLO  
2º BLOCO  

4º ANO 5º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Leitura/Escuta 

• Ler com fluência e 
compreensão diversos 
gêneros textuais. 

• Adequar procedimentos de 
leitura (destacar informações 
importantes, analisar o 
contexto de produção, 
comparar informações, etc.) a 
objetivos da própria leitura. 

• Antecipar conteúdos de textos 
a serem lidos, em função de 
seu suporte, gênero e 
contextualização. 

• Antecipar informações sobre 
assuntos durante a leitura de 
texto. 

• Selecionar informações 
significativas ou relevantes 
para compreensão do texto 
lido. 

Leitura/Escuta 

• Textos: verbal (escrita), não verbal 
(imagem) e multimodal (escrita e 
imagem) concretizados em 
diversos gêneros em diferentes 
suportes. 

• Comparação e diferenciação de 
diversos gêneros textuais quanto a 
aspectos composicionais e 
finalidade. 

• Leitura textual, contextual, 
inferencial e intertextual. 

• Letras de músicas: uso de recursos 
estéticos, composição e 
comparações entre vários autores. 

• Artigos de divulgação científica: 
análise de texto utilizando esquema 
gráfico com o objetivo de 
evidenciar dados do texto; análise 
do contexto de produção, o autor, 
portador, público, leitor, objetivo, 
assunto. 

Leitura/Escuta 

• Ler com fluência e compreensão 
diversos gêneros textuais. 

• Ler textos em diferentes gêneros para 
perceber modos (tipos) textuais que 
compõem sua organização interna – 
narração, descrição, argumentação, 
relatos, exposição e instrução. 

• Empregar recursos expressivos (ênfase, 
entonação de acordo com a pontuação, 
etc.) durante a leitura. 

• Utilizar conhecimentos prévios e buscar 
pistas textuais, intertextuais e 
contextuais para ler nas entrelinhas 
(fazer interferências de informações 
implícitas no texto), ampliando a 
compreensão. 

• Identificar e selecionar informações 
relevantes para a compreensão do 
texto, de acordo com os objetivos da 
leitura. 

 

Leitura/Escuta 

• Textos: verbal (escrita), não verbal 
(imagem) e multimodal (escrita e 
imagem) concretizados em diversos 
gêneros em diferentes suportes. 

• Comparação e diferenciação de 
diversos gêneros textuais quanto a 
aspectos composicionais e 
finalidade. 

• Elementos que compõem a 
apresentação de diversos gêneros e 
seu contexto de produção (autor, 
interlocutor, situação de interação, 
suporte e circulação). 

• Leitura textual, contextual, inferencial 
e intertextual. 

• Letras de músicas: uso de recursos 
estéticos, composição e 
comparações entre vários autores. 
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LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA 
2º CICLO  
2º BLOCO  

4º ANO 5º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Leitura/Escuta 

• Buscar pistas textuais, intertextuais 
e contextuais para ler nas 
entrelinhas (fazer inferências), 
ampliando a compreensão. 

• Destacar no texto, elementos 
linguísticos, verificando a validade 
de hipóteses levantadas. 

• Construir compreensão global do 
texto lido, unificando e inter-
relacionando informações 
explícitas e implícitas, produzindo 
inferências e validando ou não 
(verificação) hipóteses levantadas. 

• Estabelecer relações entre o texto 
e outros textos (intertextualidade) e 
recursos de natureza suplementar 
que acompanham (gráficos, 
tabelas, desenhos, fotos, etc.) no 
processo de compreensão e 
interpretação do texto. 

 

Leitura/Escuta 

• Reportagens e suplemento infantil 
de grandes jornais: leitura e 
estudo de reportagem levando 
em conta o tipo de leitor. 

• Obras literárias (apreciação, 
escuta e manuseio; compreensão 
e interpretação, leitura individual 
e coletiva. 

• Ditados populares, trovas, 
literatura de cordel e 
adivinhações; Contos de fada, 
contos populares, contos 
indígenas e africanos, folclóricos, 
causos, mitos e fábulas. 

• Livros e obras infantis: Clássicos 
da Literatura Infantil. 

• Estudo de personagens clássicos 
da literatura brasileira: contexto 
histórico e geográfico. 

Leitura/Escuta 

• Construir a compreensão global do 
texto lido, unificando e inter-
relacionando informações explícitas 
e implícitas, produzindo inferências e 
validando ou não (verificação) 
hipóteses levantadas. 

• Estabelecer relações entre o texto e 
outros textos (intertextualidade) e 
recursos de natureza suplementar 
que acompanham (gráficos, tabelas, 
desenhos, fotos, etc.) no processo 
de compreensão e interpretação do 
texto. 

• Compreender a especificidade do 
texto literário lidando com seus 
elementos estéticos e discursivos. 

• Compreender a especificidade da 
autoria, a relação intrínseca entre 
autor e obra.  

Leitura/Escuta 

• Notícias e manchetes: estudo de 
gênero enfocando os elementos 
fundamentais (O quê? Com quem? 
Quando? Onde? Em que 
circunstâncias?). 

• Carta de leitor: finalidade, 
localização do assunto, destaque da 
reclamação, isolamento do relato ou 
exposição do assunto e argumentos. 

• Reportagens e suplemento infantil 
de grandes jornais: leitura e estudo 
de reportagem levando em conta o 
tipo de leitor. Tiras de jornal: análise 
de ambiguidades no efeito de humor. 

• Poesia moderna e contemporânea: 
leitura e análise. Sugestão de 
autores: Cecília Meireles, Manuel 
Bandeira, Vinícius de Morais, José 
Paulo Paes, etc.  
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LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA 
2º CICLO  
2º BLOCO  

4º ANO 5º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Leitura/Escuta 

• Compreender o que ouve, 
argumentando, comparando e 
concluindo. 

• Compreender a especificidade do 
texto literário, lidando com seus 
elementos estéticos e discursivos. 

• Perceber que textos literários 
mobilizam desejos humanos, 
inclusive o desejo de expressar-se. 

• Compreender e valorizar obras 
decorrentes da cultura popular em 
publicações antigas e atuais. 

• Perceber no texto figuras de 
linguagens (metáfora, antítese, 
etc.). 

• Ler diversos textos literários, 
identificando o uso dos mesmos 
em contextos variados. 

 

Leitura/Escuta 

• Comparação de versões literárias 
e produções artísticas (cinema, 
telas, livros) analisando 
similaridades e mudanças das 
obras. 

• Poesia / Poema: moderna e 
contemporânea; uso de 
metáforas e outras figuras de 
linguagem (estudo sem 
classificação, apenas discutindo o 
sentido). 

• Elementos da narrativa: enredo, 
tempo, espaço, personagens, 
narrador e a construção do 
discurso direto e discurso indireto. 

• Letra de música: compreensão do 
contexto da autoria; paródias. 

• Cordel: análise do gênero e 
estudo de obras de alguns 
autores. 

Leitura/Escuta 

• Perceber que textos literários 
mobilizam desejos humanos, 
inclusive o desejo de expressar-se. 

• Compreender e valorizar obras 
decorrentes da cultura popular em 
publicações antigas e atuais. 

• Perceber no texto figuras de 
linguagens (metáfora, antítese, etc.). 

• Ler diversos textos literários, 
identificando o uso dos mesmos em 
contextos variados. 

• Identificar na leitura elementos que 
compõem a narrativa, presentes em 
diversos gêneros. 

Leitura/Escuta 

• Obras literárias (apreciação, escuta 
e manuseio; compreensão e 
interpretação, leitura individual e 
coletiva). 

• Ditados populares, trovas, literatura 
de cordel e adivinhações. Contos de 
fada, contos populares, contos 
indígenas e africanos, folclóricos, 
causos, mitos e fábulas. 

• Livros e obras infantis: Clássicos da 
literatura Infantil.  

• Estudo de personagens clássicos da 
literatura brasileira: contexto 
histórico e geográfico. 

• Comparação de versões literárias e 
produções artísticas (cinema, telas, 
livros), analisando similaridades e 
mudanças das obras. 
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LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA 
2º CICLO  
2º BLOCO  

4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Leitura/Escuta 

 

Leitura/Escuta 

• Biografia e obras de autores 
selecionados (Ex.: Poesia – 
Cecília Meireles e Pedro 
Bandeira. Fábulas: Esopo. 
Contos: Irmãos Grimm. 

• Funções do texto dramático 
(escrito para ser encenado) e sua 
organização por meio de diálogos 
entre personagens e marcadores 
das falas das personagens e de 
cena. 

Leitura/Escuta 

 

 

 

 

Leitura/Escuta 

• Elementos da narrativa: enredo, 
tempo, espaço, personagens, 
narrador e a construção do discurso 
direto e discurso indireto. 

• Letra de música: compreensão do 
contexto da autoria; paródias. 

• Biografia e obras de autores 
selecionados (ex: Poesia: Cecília 
Meireles e Pedro Bandeira. Fábulas: 
Esopo. Contos: Irmãos Grimm). 

• Cordel: análise do gênero e estudo 
de obras de alguns autores. 

• Funções do texto dramático (escrito 
para ser encenado) e sua 
organização por meio de diálogos 
entre personagens e marcadores 
das falas das personagens e de 
cena. 
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LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA 
2º CICLO  
2º BLOCO  

4º ANO 5º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Escrita/Produção de texto 

• Planejar a escrita do texto 
considerando o tema central, o 
gênero textual e os prováveis 
destinatários / interlocutores.  

• Escrever textos em diferentes 
gêneros de acordo com a finalidade 
da situação comunicativa: convidar 
(gênero-convite), informar (gêneros- 
cartaz, bilhete, notícia, etc.) instruir 
(gêneros, receita, regra de jogo, 
etc.). 

• Escrever textos atentando-se para 
elementos que compõem a 
estrutura e a apresentação de cada 
gênero (o que compõe uma fábula, 
um poema, uma notícia, uma regra 
de jogo, etc.). 

• Escrever textos em gêneros que 
apresentem em sua organização 
interna diferentes modos (tipos) 
textuais: narração, descrição, 
argumentação, instrução, relatos e 
exposição, sem necessidade de 
classificação pelo tipo.  

Escrita/Produção de texto 

• Elementos que compõem a 
apresentação de diversos gêneros e 
seu contexto de produção (autor, 
interlocutor, situação de interação, 
suporte e circulação). 

• Gêneros que apresentam a 
narrativa em sua organização 
interna: fábulas tradicionais e 
modernas; contos de suspense; 
conto popular; lendas, mitos e 
crônica – análise de mecanismos de 
coesão e coerência, reconto oral e 
produção escrita. 

• Análise e percepção de elementos 
da narrativa, presentes em 
diferentes gêneros: foco narrativo; 
características físicas e psicológicas 
(teimoso, corajoso, etc.) do 
personagem principal; identificação 
de personagens secundários; 
caracterização de lugar (onde) e o 
tempo (quando). Se possível, 
enredo (desenvolvimento do 
conflito, clímax e desfecho), 
discurso direto e indireto. 

Escrita/Produção de texto 

• Produzir textos escritos em 
diferentes gêneros, adequados a 
objetivos/finalidade, 
destinatários/interlocutores e o 
contexto de circulação.  

• Escrever textos em gêneros que 
apresentem em sua organização 
interna diferentes modos (tipos) 
textuais: narração, descrição, 
argumentação, instrução, relatos e 
exposição sem necessidade de 
classificação pelo tipo. 

• Identificar na leitura e empregar na 
escrita elementos que compõem a 
narrativa, presentes em diversos 
gêneros. 

• Escrever textos em gêneros que 
apresentem em sua organização 
interna diferentes modos (tipos) 
textuais: narração, descrição, 
argumentação, instrução, relatos e 
exposição, sem necessidade de 
classificação pelo tipo. 

Escrita/Produção de texto 

• Gêneros que apresentam a 
narrativa em sua organização 
interna: fábulas tradicionais e 
modernas; contos de suspense; 
conto popular; lendas, mitos e 
crônica – análise de mecanismos 
de coesão e coerência, reconto 
oral e produção escrita. 

• Análise, percepção de elementos 
da narrativa presentes em 
diferentes gêneros: foco narrativo; 
características físicas e 
psicológicas (teimoso, corajoso, 
etc.) do personagem principal; 
identificação de personagens 
secundários; caracterização de 
lugar (onde) e tempo (quando). Se 
possível; enredo (desenvolvimento 
do conflito, clímax e desfecho); 
discurso direto e indireto. 

• Autobiografia. 
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LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA 
2º CICLO  
2º BLOCO  

4º ANO 5º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Escrita/Produção de texto 

• Refletir, revisar e reescrever textos 
produzidos considerando um ou 
mais aspectos a seguir: 
organização em parágrafos 
(quando for o caso), sequência 
lógica de ideias, coerência e 
coesão, pontuação, escrita correta 
das palavras, etc. 

• Apropriar-se de diferentes 
procedimentos necessários ao ato 
de escrever (compreender aspectos 
notacionais e discursivos), 
considerando a diversidade de 
gêneros que circulam em 
sociedade.  

• Aplicar vocabulário específico ao 
gênero textual produzido. 

• Considerar a morfologia de 
palavras em situações de uso da 
escrita, construindo significados a 
partir do código escrito e seu 
contexto. 

 

Escrita/Produção de texto 

• Fábula: produção de reconto e 
autoria de fábulas após 
comparação entre fábulas 
tradicionais e contemporâneas, 
considerando os aspectos que 
compõem esse gênero. 

• Transcrição de diálogos sob a 
forma de texto narrativo usando 
pontuação 

• Textos de divulgação científica: 
resumo a partir de esquemas. 

• Poesia / Poema: produção a partir 
de um texto em prosa, de um 
tema / assunto significativo, por 
meio de paródia ou autoria. 

 

Escrita/Produção de texto 

• Refletir, revisar e reescrever textos 
produzidos considerando um ou mais 
aspectos a seguir: organização em 
parágrafos (quando for o caso), 
sequência lógica de ideias, coerência 
e coesão, pontuação, escrita correta 
das palavras, etc. 

• Apropriar-se de diferentes 
procedimentos necessários ao ato de 
escrever (compreender aspectos 
notacionais e discursivos), 
considerando a diversidade de 
gêneros que circulam em sociedade.  

• Aplicar vocabulário específico ao 
gênero textual produzido. 

• Considerar a morfologia de palavras 
em situações de uso da escrita, 
construindo significados a partir do 
código escrito e seu contexto. 

 

 

Escrita/Produção de texto 

• Notícia: escrita de texto de autoria 
a partir de pesquisa de dados e 
organização de informações. 

• Notícias e manchetes: estudo de 
gênero enfocando os elementos 
fundamentais (O quê? Com 
quem? Quando? Onde? Em que 
circunstâncias? 

• Carta de leitor: finalidade, 
localização do assunto, destaque 
da reclamação, isolamento do 
relato ou exposição do assunto e 
argumentos. 

• Análise e enfoque em gêneros 
que apresentam em sua 
organização interna a instrução: 
manual, regra de jogo, etc. 

• Fábula: produção de reconto e 
autoria de fábulas após 
comparação entre fábulas 
tradicionais e contemporâneas, 
considerando os aspectos do 
gênero. 
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LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA 
2º CICLO  
2º BLOCO  

4º ANO 5º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Escrita/Produção de texto 

• Observar a função e a necessidade 
de uso de sinais de pontuação, 
relacionando-os com o sentido do 
texto. 

• Desenvolver autonomia para revisar 
o próprio texto durante e depois do 
processo de escrita. 

• Reconhecer diferenças entre 
organização de textos em 
estrofes/versos e em prosa com uso 
de parágrafos. 

 

 

Escrita/Produção de texto 

• Reescrita de poema em forma de 
prosa e vice-versa. 

• Notícia: escrita de texto de autoria 
a partir de pesquisa de dados e 
organização de informações. 

• Criação de manchetes para 
notícias. 

• Resumo de livro. 
• Sinopse (de livros ou filmes): 

produção após assistir um filme ou 
ler um livro. 

• História em quadrinhos: reconto de 
fábulas e contos em forma de HQ 
e produção de autoria. 

• Criação de suportes para 
publicação: mural, varal, revistas, 
jornais, placas, faixas, folhetos, 
cartazes. 

 

Escrita/Produção de texto 

• Desenvolver autonomia para revisar o 
próprio texto durante e depois do 
processo de escrita. 

• Reconhecer diferenças entre 
organização de textos em 
estrofes/versos e em prosa com uso 
de parágrafos. 

• Produzir, revisar e reescrever textos 
considerando sua estrutura: 
paragrafação, marginação e título 
procurando demonstrar clareza e 
coerência nas informações 
registradas, observando sinais de 
pontuação e sua relação com o 
sentido produzido no texto. 

 

Escrita/Produção de texto 

• Poesia/popular (Cordel): completar 
textos com lacunas ou paródia. 

• Contos e crônica: análise, 
produção de reconto e texto de 
autoria. 

• Textos de divulgação científica: 
resumo a partir de esquemas. 

• Entrevista: planejamento, 
realização oral, organização de 
dados e escrita.  

• Produção de diário e relatórios a 
partir de fatos motivadores. 

• Resumo e sinopse (de livros ou 
filmes): produção após assistir um 
filme ou ler um livro. 

• Criação de suportes para 
publicação: mural, varal, revistas, 
jornais, placas, faixas, folhetos, 
cartazes. 
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LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA 
2º CICLO  
2º BLOCO  

4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Escrita/Produção de texto 

 

Escrita/Produção de texto 

• Concordância nominal em 
situações contextuais: relações de 
gênero e número necessárias para 
o aperfeiçoamento do texto. 

• Concordância verbal em situações 
contextuais: utilização de sujeito e 
verbo visando aperfeiçoamento do 
texto. 

• Elementos coesivos e de 
coerência (para garantir a 
progressão temática e conceitual). 

• Revisão e reescrita de textos 
produzidos, considerando um ou 
mais aspectos: pontuação, 
paragrafação, ortografia, 
concordância nominal e verbal, 
coerência e coesão, 
características do gênero 
produzido, etc. 

Escrita/Produção de texto Escrita/Produção de texto 

• Concordância nominal em 
situações contextuais: relações de 
gênero e número necessárias para 
o aperfeiçoamento do texto. 

• Concordância verbal em situações 
contextuais: utilização de sujeito e 
verbo visando aperfeiçoamento do 
texto. 

• Elementos coesivos e de 
coerência (para garantir a 
progressão temática e conceitual). 

• Revisão e reescrita de textos 
produzidos, considerando um ou 
mais aspectos: pontuação, 
paragrafação, ortografia, 
concordância nominal e verbal, 
coerência e coesão, 
características do gênero 
produzido, etc. 
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LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA 
2º CICLO  
2º BLOCO  

4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Análise Linguística/Semiótica 

• Conhecer regularidades e 
irregularidades ortográficas 
aplicadas em produção de texto. 

• Reconhecer indicadores que 
permitam situar a cadeia 
cronológica: localizadores 
temporais, tempos verbais e 
advérbios etc. 

• Usar a variedade linguística 
apropriada à situação de produção 
de texto, fazendo escolhas 
adequadas quanto a vocabulário e 
gramática. 

• Utilizar a língua escrita como meio 
de informação e de transmissão de 
cultura e como instrumento para 
planejar e realizar tarefas concretas 
em diversas situações 
comunicativas.  

• Construir significados a partir do 
código escrito e seu contexto.  

Análise Linguística/Semiótica 

• Revisão do alfabeto (letras 
maiúsculas e minúsculas). 

• Letra maiúscula (substantivo 
próprio – revisão). 

• Ordem alfabética – revisão.  
• Acentuação de palavras 

conhecidas.  
• Classificação quanto a tonicidade 

(oxítona, paroxítona e 
proparoxítona), com foco em 
acentuação de palavras 
conhecidas, destacando a 
frequência de paroxítonas na 
língua portuguesa. 

• Substantivos (apresentação do 
conceito, em situações 
contextuais). 

• Adjetivos (apresentação do 
conceito, em situações 
contextuais). 

Análise Linguística/Semiótica 

• Revisar e corrigir a grafia empregada 
na produção textual, levando em 
conta a importância da grafia 
adequada à produção de sentido. 

• Contrapor ocorrências de 
interferências da fala na escrita, 
analisando as possibilidades de erro 
(inadequação). 

• Estabelecer relações entre normas 
sistematizadas e uso na fala e na 
escrita. 

• Aplicar conhecimentos 
morfossintáticos na leitura e escrita. 

• Aplicar regras convencionais de 
acentuação gráfica na produção 
escrita.  

• Aplicar vocabulário a partir de 
atividades de pesquisa em jornais e 
revistas, internet e enciclopédia. 

Análise Linguística/Semiótica 

• Letra maiúscula: nomes próprios, 
início de frases e parágrafos. 

• Acentuação de palavras conhecidas. 
• Acentuação gráfica de 

proparoxítonas. 
• Classificação quanto a tonicidade 

(oxítona, paroxítona e proparoxítona), 
com foco na acentuação de palavras 
conhecidas, destacando a frequência 
de paroxítonas na língua portuguesa. 

• Marcadores textuais: artigo, 
preposição e conjunção – sem 
nomeação, com foco na 
paragrafação. 

• Elementos coesivos e de coerência 
(para garantir a progressão temática 
e conceitual). 
Pronomes pessoais (reto, oblíquo) – 
uso do pronome no texto, realçando 
seus efeitos na coesão. 
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LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA 
2º CICLO  
2º BLOCO  

4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Análise Linguística/Semiótica 

• Consultar dicionários enciclopédias 
e gramáticas sempre que 
necessário, em momentos de leitura 
e escrita ampliando seus 
conhecimentos. 

Análise Linguística/Semiótica 

• Verbo (apresentação do conceito, 
em situações contextuais). 

• Verbo (pretérito perfeito) – em 
texto com lacunas (apenas 
evidenciar o tempo passado, sem 
classificar o aspecto). 

• Pronomes pessoais (reto, oblíquo) 
– uso do pronome no texto, 
realçando seus efeitos na coesão. 

• Pontuação: importância e uso 
contextual; pontuação do diálogo. 

• Revisão: R (cantar, dançar), S 
(plural), U (desinência de 
pretérito). 

• Revisão: Modos de nasalização -  
M e N no final de sílaba (bombom, 
ponte); NH (galinha); usando o til 
(maçã, anão); contiguidade (cama, 
dama); uso do “m” antes de “p” e 
“b”. 

Análise Linguística/Semiótica 

• Utilizar a língua escrita como meio de 
informação e de transmissão de 
cultura e como instrumento para 
planejar e realizar tarefas concretas 
em diversas situações comunicativas.  

• Construir significados a partir do 
código escrito e seu contexto. 

• Consultar dicionários enciclopédias e 
gramáticas sempre que necessário, 
em momentos de leitura e escrita 
ampliando seus conhecimentos. 

Análise Linguística/Semiótica 

• Pontuação: importância e uso 
contextual; pontuação do diálogo e 
reticências. 

• Verbos: presente, passado e 
futuro. 

• Verbos “pôr”, “querer”, “dizer” –
foco na forma ortográfica. 

• Verbos na terceira conjugação 
(partir, sorrir), nas formas 
“sorrisse”, “partisse”, sendo 
contrapostos a outras palavras, 
como “tolice”, “meninice. 

• Contraposição – fazendo / fazeno 
(uso popular do gerúndio). 

• Análise das diversas formas de 
uso: por que, por quê, porque, 
porquê. 
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LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA 
2º CICLO  
2º BLOCO  

4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Análise Linguística/Semiótica Análise Linguística/Semiótica 

• Sibilantes: /s/ e suas escritas (“s”, 

“c”, “ç”, /etc. 

• Representação das sibilantes /s/, 
/z/ representadas por “s” (ex. sapo, 
asa). 

• Verbo: contraposição de 
desinências do gerúndio (falano / 
falando) e entre as nasais “am” 
(passado) e “ão” (futuro) a partir do 
uso. 

• Dígrafos: “nh” e “ch”. 
• Redução de ditongos (poço/ 

pouco; pexe/peixe). 

• Sufixo “oso”(adjetivos) e “eiro” – 

fama=famoso, leite=leiteiro. 

Análise Linguística/Semiótica Análise Linguística/Semiótica 

• Revisão: modos de nasalização -  
M e N no final de sílaba (bombom, 
ponte); NH (galinha); usando o til 
(maçã, anão); contiguidade (cama, 
dama); uso do “m” antes de “p” e 
“b”. 

• Fonemas / sibilantes: /s/, /z/ 
representados pela letra “s” (sapo, 
casa). 

• Sufixos: esa e eza. 
• Fonemas /ch/, /ksi/, /s/, /z/ 

representadas pela letra “x” 
(xarope, fixo, próximo, exato) – 
sons da letra X. 

• Manuseio e uso de dicionário, 
enciclopédias e gramáticas. 

• Vocabulário: ampliação, 
significação, sinônimos e 
antônimos (inferir o sentido a partir 
da leitura e uso do dicionário). 
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LINGUAGENS: LÍNGUA PORTUGUESA 
2º CICLO  
2º BLOCO  

4º ANO 5º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Análise Linguística/Semiótica Análise Linguística/Semiótica 

• Hipercorreção “u/l” em verbos 
(enganol / enganou). 

• Palavras semelhantes (a palavra 
dentro de outra palavra. Ex: 
preferido/ferido; felicidade/cidade). 

• Contraposição entre 
representações da letra “c” 
(fonemas /k/ e /s/: cada, parece). 

• Fonemas /ch/, /ksi/, /s/, /z/ 
representadas pela letra “x” 
(xarope, fixo, próximo, exato) – 
sons da letra X. 

• Consulta a dicionário: estudo de 
verbete como gênero e formas de 
uso.  

• Vocabulário: ampliação, 
significação, sinônimos e 
antônimos (inferir sentido a partir 
da leitura e uso do dicionário). 

Análise Linguística/Semiótica Análise Linguística/Semiótica 
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LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 
3º CICLO PARA AS APRENDIZAGENS- BLOCO I 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS / EDUCAÇÃO PARA 
A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: LUDICIDADE E LETRAMENTOS 
6º ano 7º ano 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS   CONTEÚDOS 
• Utilizar as variedades linguísticas, 

sabendo adequá-las a 
circunstâncias da situação 
comunicativa de que 

• participam. 
•  Compreender e interpretar textos 

orais e escritos em 
• diferentes situações de 

participação social. 
•  Valer-se da linguagem em 

relações pessoais, sendo capaz de 
expressar sentimentos, 
experiências, ideias e opiniões 

•  Reconhecer as principais 
diferenças tipológicas e de 
gêneros textuais 

•  Identificar registros formal e 
informal de acordo com as 
condições de produção/ recepção 
de texto 

•   Reconhecer a parcialidade/ 
imparcialidade em textos 
jornalísticos e tornar-se consciente 
das escolhas feitas enquanto 
produtor de textos 

•  Estabelecer relação entre os 
diferentes gêneros jornalísticos, 

•  Variação linguística 
•  Leitura de textos jornalísticos com 

ênfase em temas 
• relacionados à cidadania 
•  Caracterização do campo 

jornalístico e relação entre os 
gêneros em circulação, mídias e 
práticas da cultura digital (notícia, 
reportagem, crônica, comentário, 
charge, meme) 

•  Apreciação e réplica de textos de 
diferentes tipos e gêneros 

•  Estratégias de leitura: distinção de 
fato, opinião e identificação de 
teses e argumentos 

•  Efeitos de sentido: conotação e 
denotação 

•  Estratégia de produção: 
planejamento de textos 
informativos, argumentativos e 
apreciativos (propaganda, artigo 
publicitário) 

•  Textualização, tendo em vista as 
suas condições de produção, as 
características do gênero em 
questão, o estabelecimento de 
coesão, adequação à norma 

•  Valer-se da linguagem para 
melhorar a qualidade de suas 
relações pessoais, sendo capaz de 
expressar seus sentimentos, 
experiências, ideias e opiniões, 
bem 

• como de acolher, interpretar e 
considerar os dos outros, 
contrapondo- os quando 
necessário. 

•  Usar conhecimentos adquiridos 
por meio da prática de reflexão 
sobre a língua para expandir 
possibilidades de uso da 
linguagem e capacidade de análise 
crítica (propaganda, jingle, spot) 

•  Conhecer e analisar criticamente 
os usos da língua como veículo de 
valores e preconceitos de classe, 

• credo, gênero, procedência e ou 
etnia. 

•  Distinguir diferentes propostas 
• editoriais – sensacionalismo, 

jornalismo investigativo etc. –, de 
forma a identificar os recursos 
utilizados para impactar/chocar o 

• leitor que podem comprometer 

•  Organização temporal no texto 
narrativo 

•  Leitura de textos jornalísticos com 
ênfase em questões 

• de gêneros na contemporaneidade 
•  Criação de artigos jornalísticos 

(anúncios e 
• classificados) 
•  Elaboração de reportagens e 

entrevistas – (notícia, manchete e 
entrevista) 

•  Caracterização do campo jornalístico 
e relação entre os gêneros em 
circulação, mídias e práticas da 
cultura digital 

•  Apreciação e réplica de textos de 
diferentes tipos e gêneros 

•  Estratégias de leitura: distinção de 
fato, opinião e identificação de teses 
e argumentos 

•  Efeitos de sentido: conotação e 
denotação 

•  Estratégia de produção: 
planejamento de textos informativos, 
argumentativos e apreciativos 

•  Textualização, tendo em vista as 
suas condições de produção, as 
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LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 
3º CICLO PARA AS APRENDIZAGENS- BLOCO I 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS / EDUCAÇÃO PARA 
A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: LUDICIDADE E LETRAMENTOS 
6º ano 7º ano 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS   CONTEÚDOS 
compreendendo a centralidade da 
notícia. 

•  Analisar, considerando o gênero 
textual e a intenção comunicativa, 
a função e as flexões de 
substantivos e adjetivos e de 
verbos nos modos Indicativo, 
Subjuntivo e Imperativo: afirmativo 
e negativo. 

•  Empregar, adequadamente, as 
regras de concordância nominal 
(relações entre os substantivos e 
seus determinantes) e as regras 
de concordância verbal (relações 
entre o verbo e o sujeito simples e 
composto). 

•  Identificar, em textos, períodos 
compostos por orações separadas 
por vírgula sem a utilização de 
conectivos, nomeando-os como 
períodos compostos por 
coordenação. 

•  Identificar, em texto ou sequência 
textual, orações como unidades 
constituídas em torno de um 
núcleo verbal e períodos como 
conjunto de orações conectadas. 

padrão e o uso adequado de 
ferramentas de edição 

•  Produção e edição de textos 
publicitários 

•  Planejamento e produção de 
entrevistas orais 

•  Contexto de produção, circulação 
e recepção de textos e práticas 
relacionadas à defesa de direitos e 
a participação social 

•  Relação entre contexto de 
produção e características 
composicionais e estilísticas dos 
gêneros (carta de solicitação, 
reclamação, petição online, carta 
aberta, abaixo-assinado e 
proposta) 

•  Estratégias e procedimentos de 
leitura, planejamento e produção 
em textos reivindicatórios e 
propositivos 

•  Curadoria de informação 
(comentário, vlog, anúncio 
publicitário) 

•  Estratégias de escrita: 
textualização, revisão e edição 

•  Conversação espontânea 

uma análise crítica da notícia e do 
fato noticiado. 

•  Comparar notícias e reportagens 
• sobre um mesmo fato divulgadas 

em diferentes mídias. 
•  Formar, com base em palavras 

primitivas, palavras derivadas com 
os prefixos e sufixos mais 
produtivos em produtivos em 
português 

•  Reconhecer, em textos, o verbo 
como o núcleo das orações. 

•  Identificar, em orações de textos 
lidos ou de produção própria, 
verbos de predicação completa e 
incompleta: intransitivos e 
transitivos. 

•  Identificar, em textos lidos ou de 
produção própria, a estrutura 
básica da oração: sujeito, 
predicado, complemento (objetos 
direto e indireto). 

•  Identificar, em textos lidos ou de 
produção própria, adjetivos que 
ampliem o sentido do substantivo 
sujeito ou complemento verbal. 

•  Identificar, em textos lidos ou de 

características do gênero em 
questão, o estabelecimento de 
coesão, adequação à norma padrão 
e o uso adequado de ferramentas de 
edição 

•  Produção e edição de textos 
publicitários 

•  Planejamento e produção de 
entrevistas orais 

•  Contexto de produção, circulação e 
recepção de textos e práticas 
relacionadas à defesa de direitos e a 
participação social 

•  Relação entre contexto de produção 
e características composicionais e 
estilísticas dos gêneros (carta de 
solicitação, reclamação, petição 
online, carta aberta, abaixo-assinado 
e proposta) 

•  Estratégias e procedimentos de 
leitura, planejamento e produção em 
textos reivindicatórios e propositivos 

•  Curadoria de informação 
•  Estratégias de escrita: textualização, 

revisão e edição 
•  Conversação espontânea 
•  Tomada de nota 
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LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 
3º CICLO PARA AS APRENDIZAGENS- BLOCO I 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS / EDUCAÇÃO PARA 
A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: LUDICIDADE E LETRAMENTOS 
6º ano 7º ano 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS   CONTEÚDOS 
•  Classificar, em texto ou sequência 

textual, os períodos simples e 
compostos. 

•  Identificar sintagmas nominais e 
verbais na oração. 

•  Utilizar, ao produzir texto, 
conhecimentos linguísticos e 
gramaticais: tempos verbais, 
concordância nominal e verbal, 
regras ortográficas, pontuação etc. 

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

•  Tomada de nota 
•  Fonortografia 
• Léxico/morfologia: Estrutura e 

formação das palavras; 
substantivo; adjetivo; locução 
adjetiva; artigos; pronomes; 
numeral; verbos; interjeição. 

• Morfossintaxe: Sujeito simples, 
composto 

•  Semântica: Formação das 
palavras 

•  Coesão 
•  Sequências textuais 
• Modalização 
•  Figuras de Linguagem 

produção própria, advérbios e 
locuções adverbiais que ampliem o 
sentido do verbo núcleo da oração. 

•  Utilizar, ao produzir texto, 
conhecimentos linguísticos e 
gramaticais: modos e tempos 
verbais, concordância nominal e 
verbal, pontuação etc. 

•  Identificar, em textos lidos ou de 
produção própria, períodos 
compostos nos quais duas orações 
são conectadas por vírgula, ou por 
conjunções que expressem soma 
de sentido (conjunção “e”) ou 
oposição de sentidos (conjunções 
“mas”, “porém”). 

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

•  Estabelecer relações entre partes 
do texto, identificando 
substituições lexicais (de 
substantivos por sinônimos) ou 
pronominais (uso de pronomes 

•  Fonortografia 
• Caracterização do campo jornalístico 

e relação entre os gêneros em 
circulação, mídias e práticas da 
cultura digital 

•  Apreciação e réplica de textos de 
diferentes tipos e gêneros 

•  Estratégias de leitura: distinção de 
fato, opinião e identificação de teses 
e argumentos 

•  Efeitos de sentido: conotação e 
denotação 

•  Estratégia de produção: 
planejamento de textos informativos, 
argumentativos e apreciativos 

•  Textualização, tendo em vista as 
suas condições de produção, as 
características do gênero em 
questão, o estabelecimento de 
coesão, adequação à norma padrão 
e o uso adequado de ferramentas de 
edição 

•  Produção e edição de textos 
publicitários 

•  Planejamento e produção de 
entrevistas orais 

•  Contexto de produção, circulação e 
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LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 
3º CICLO PARA AS APRENDIZAGENS- BLOCO I 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS / EDUCAÇÃO PARA 
A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: LUDICIDADE E LETRAMENTOS 
6º ano 7º ano 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS   CONTEÚDOS 
anafóricos – pessoais, 
possessivos, demonstrativos), que 
contribuem para a continuidade do 
texto. 

•  Identificar a modalização e 
argumentatividade em textos. 

recepção de textos e práticas 
relacionadas à defesa de direitos e a 
participação social 

•  Relação entre contexto de produção 
e características composicionais e 
estilísticas dos gêneros (carta de 
solicitação, reclamação, petição 
online, carta aberta, abaixo-assinado 
e proposta) 

•  Estratégias e procedimentos de 
leitura, planejamento e produção em 
textos reivindicatórios e propositivos 

•  Curadoria de informação 
•  Estratégias de escrita: textualização, 

revisão e edição 
•  Conversação espontânea 
•  Tomada de nota 
•  Fonortografia 
•  Elementos notacionais da escrita 
• Léxico/morfologia: gênero, número e 

grau do substantivo e do adjetivo; 
gênero e número do artigo; gênero e 
número dos número dos numerais e 
dos pronomes; preposição  

•  Morfossintaxe: sujeito simples, 
composto, predicativo do sujeito, 
predicado nominal, verbal. 
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LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 
3º CICLO PARA AS APRENDIZAGENS- BLOCO I 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS / EDUCAÇÃO PARA 
A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: LUDICIDADE E LETRAMENTOS 
6º ano 7º ano 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS   CONTEÚDOS 
•  Sintaxe: frase, oração e período; 

termos essenciais, integrais e 
acessórios da oração 

• Semântica: sinônimos, antônimos, 
parônimos, homônimos 

•  Coesão 
•  Sequências textuais 
•  Modalização 
• Pontuação  
• Fonologia: acentuação gráfica 
•  Figuras de Linguagem 
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LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 
3º CICLO PARA AS APRENDIZAGENS- BLOCO II 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS / EDUCAÇÃO PARA 
A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: LUDICIDADE E LETRAMENTOS 
8º ano 9º ano 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS   CONTEÚDOS 
•  Reconhecer a relevância da prática 

cidadã e humanista 
• em aquisição de saberes. 
• com relação a conteúdo e forma. 
•  Ampliar o repertório de leitura. 
•  Identificar e comparar os vários 

editoriais de jornais impressos e 
digitais e de sites noticiosos, de 
forma a refletir sobre os tipos de fato 
que são noticiados e comentados, 
as escolhas sobre o que noticiar e o 
que não noticiar e o 
destaque/enfoque dado e a 
fidedignidade da informação 
(fotorreportagem, foto-denúncia, 
editorial, etc) 

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

•  Utilizar, ao produzir texto, 
conhecimentos linguísticos e 
gramaticais: ortografia, regências e 
concordâncias nominal e verbal, 

•  Textos expositivos e 
argumentativos: resumos, 
resenhas 

• de mídia, fichamentos 
•  Identificação de características 

e produção de charges, 
anedotas 

•  Crônicas midiáticas 
•  Elaboração de reportagens com 

ênfase em tema de 
• sustentabilidade 
•  Elaboração de textos críticos 

com relação às fake news 
•  Caracterização do campo 

jornalístico e relação entre os 
gêneros em circulação, mídias e 
práticas da cultura digital 
(gameplay, detonado, podcasts) 

•  Estratégias de leitura: 
apreender os sentidos globais 
do texto 

•  Estratégia de produção: 
planejamento de textos 
informativos, argumentativos e 
apreciativos 

•  Estratégias de produção: 
planejamento, textualização, 
revisão e edição de textos 

•  Confrontar opiniões, expressar 
ideias, despertando a criticidade por 
meio de argumentos. 

•  Identificar e construir o humor, 
suspense e mistério em diversos 
gêneros textuais. 

•  Identificar, analisar e utilizar figuras 
de estilo, pensamentos e sintaxe 
em textos literários e não 

• literários. 
•  Analisar o fenômeno da 

disseminação de notícias falsas nas 
redes sociais e desenvolver 
estratégias para reconhecê-las, a 
partir da verificação/avaliação do 
veículo, fonte, data e local da 
publicação, autoria, URL, da análise 
da formatação, da comparação de 
diferentes fontes, da consulta a 
sites de curadoria que atestam a 
fidedignidade do relato dos fatos e 
denunciam boatos etc. 

• Estrutura de palavras 
•  Processos de formação de 

palavras 
•  Acentuação gráfica 
•  Pontuação 
• Sintaxe: Período composto por 

•  Humor em diversos gêneros 
•  Mistério e suspense em diversos 

gêneros 
•  Elementos e tipos de debate ( 

debate, palestra, apresentação oral, 
noticia, reportagem) 

•  Construção de textos de humor 
•  Construção de textos de mistério e 

suspense 
•  Elaboração de debate com ênfase 

em Direitos Humanos 
•  Raciocínio crítico, prospectivo e 

interpretativo de 
• questões socioambientais 
•  Estrutura de palavras 
•  Processos de formação de palavras 
•  Acentuação gráfica 
•  Pontuação 
•  Período composto por subordinação: 

orações 
• substantivas, adjetivas e adverbiais 
•  Concordância verbal 
•  Concordância nominal 
•  Regência verbal e nominal 
•  Figuras de estilo, pensamento e 

sintaxe 
•  Colocação pronominal 
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LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 
3º CICLO PARA AS APRENDIZAGENS- BLOCO II 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS / EDUCAÇÃO PARA 
A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: LUDICIDADE E LETRAMENTOS 
8º ano 9º ano 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS   CONTEÚDOS 
modos e tempos verbais, pontuação 
etc. 

•  Analisar processos de formação de 
palavras por composição 
(aglutinação e justaposição), 
apropriando-se de regras básicas de 
uso do hífen em palavras 
compostas. 

•  Identificar, em textos lidos ou de 
produção própria, os termos 
constitutivos da oração (sujeito e 
seus modificadores, verbo e seus 
complementos e modificadores). 

•  Diferenciar, em textos lidos ou de 
produção própria, complementos 
diretos e indiretos de verbos 
transitivos, apropriando-se da 
regência de verbos de uso 
frequente. 

•  Identificar, em textos lidos ou de 
produção própria, verbos na voz 
ativa e na voz passiva, interpretando 
os efeitos de sentido de sujeito ativo 
e passivo (agente da passiva). 

•  Interpretar efeitos de sentido de 
modificadores (adjuntos adnominais 
– artigos definido ou indefinido, 
adjetivos, expressões adjetivas) em 

publicitários 
•  Estratégias de produção: 

Planejamento e participação em 
debates regrados(petição on-
line, requerimento, turno de fala 
em assembleia) 

•  Estratégias de produção: 
planejamento, realização e 
edição de entrevistas orais 
(apresentação, oral, esquema, 
relatório, etc) 

•  Argumentação: movimentos 
argumentativos, tipos de 
argumento e força 
argumentativa 

•  Estilo 
•  Modalização 
•  Contexto de produção, 

circulação e recepção de textos 
e práticas relacionadas à defesa 
de direitos e a participação 
social 

•  Relação entre contexto de 
produção e características 
composicionais e estilísticas dos 
gêneros  

•  Estratégias e procedimentos de 
leitura, planejamento e 

subordinação: orações 
• substantivas, adjetivas e adverbiais, 

concordância verbal, concordância 
nominal, regência verbal e nominal 

•  Figuras de estilo, pensamento 
•  Colocação pronominal 
• Semântica: Homônimos e 

parônimos 
•  Analisar e comentar a cobertura da 

imprensa sobre fatos de relevância 
social, comparando diferentes 
enfoques por meio do uso de 
ferramentas de curadoria. 

•  Produzir artigos de opinião, tendo 
em vista o contexto de produção 
dado, assumindo posição diante de 
tema polêmico, argumentando de 
acordo com a estrutura própria 
desse tipo de texto e utilizando 
diferentes tipos de argumentos – de 
autoridade, comprovação, 
exemplificação princípio etc. 

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

•  Identificar, em textos lidos e em 
produções próprias, orações com a 

•  Homônimos e parônimos 
•  Caracterização do campo jornalístico 

e relação entre os gêneros em 
circulação, mídias e práticas da 
cultura digital 

•  Estratégias de leitura: apreender os 
sentidos globais do texto 

•  Estratégia de produção: 
planejamento de textos informativos, 
argumentativos e apreciativos (artigo 
de opinião, ensaio, reportagem, , texto 
didático, etc.) 

•  Estratégias de produção: 
planejamento, textualização, revisão e 
edição de textos publicitários 

•  Estratégias de produção: 
Planejamento e participação em 
debates regrados 

•  Estratégias de produção: 
planejamento, realização e edição de 
entrevistas orais 

•  Argumentação: movimentos 
argumentativos, tipos de argumento e 
força argumentativa 

•  Estilo 
•  Modalização 
•  Contexto de produção, circulação e 

recepção de textos e práticas 
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LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 
3º CICLO PARA AS APRENDIZAGENS- BLOCO II 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS / EDUCAÇÃO PARA 
A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: LUDICIDADE E LETRAMENTOS 
8º ano 9º ano 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS   CONTEÚDOS 
substantivos com função de sujeito 
ou de complemento verbal, usando-
os para enriquecer seus próprios 
textos. 

•  Interpretar, em textos lidos ou de 
produção própria, efeitos de sentido 
de modificadores do verbo (adjuntos 
adverbiais – advérbios e expressões 
adverbiais), usando-os para 
enriquecer seus próprios textos. 

•  Identificar, em textos lidos ou de 
produção própria, agrupamento de 
orações em períodos, diferenciando 
coordenação de subordinação. 

•  Identificar, em textos lidos, orações 
subordinadas com conjunções de 
uso frequente, incorporando-as às 
suas próprias produções. 

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

•  Utilizar, ao produzir texto, recursos 
de coesão sequencial (articuladores) 
e referencial (léxica e pronominal), 
construções passivas e impessoais, 
discurso direto e indireto e outros 
recursos expressivos adequados ao 

produção em textos 
reivindicatórios os propositivos 

•  Curadoria de informação 
•  Estratégias de escrita: 

textualização, revisão e edição 
•  Fonortografia 
•  Léxico/morfologia: Verbos 

regulares (tempos primitivos e 
derivados) e 

• irregulares 
•  Fonologia: Acentuação gráfica 
•  Uso dos porquês 
•  Morfossintaxe: Adjunto 

adnominal e complemento 
nominal; Período simples, 
oração absoluta; Período 
composto, oração principal; 
Transitividade verbal, 
complemento verbal; Vozes 
verbais; Classificação de verbos 
quanto à predicação; Aposto e 
vocativo; Noções de colocação 
pronominal; Conjunções 
coordenativas; Orações 
coordenadas. 

estrutura sujeito-verbo de ligação-
predicativo. 

•  Diferenciar, em textos lidos e em 
produções próprias, o efeito de 
sentido do uso dos verbos de 
ligação “ser”, “estar”, “ficar”, 
“parecer” e “permanecer”. 

•  Comparar o uso de regência verbal 
e regência nominal na norma-
padrão com seu uso no português 
brasileiro coloquial oral. 

•  Identificar, em textos lidos e em 
produções próprias, a relação que 
conjunções (e locuções conjuntivas) 
coordenativas e subordinativas 
estabelecem entre as orações que 
conectam. 

•  Identificar efeitos de sentido do uso 
de orações adjetivas restritivas e 
explicativas em um período 
composto. 

•  Comparar as regras de colocação 
pronominal na norma-padrão com o 
seu uso no português brasileiro 
coloquial. 

•  Inferir efeitos de sentido 
decorrentes do uso de recursos de 
coesão sequencial (conjunções e 

relacionadas à defesa de direitos e a 
participação social 

•  Relação entre contexto de produção 
e características composicionais e 
estilísticas dos gêneros  

•  Estratégias e procedimentos de 
leitura, planejamento e produção em 
textos reivindicatórios os propositivos 

•  Curadoria de informação 
•  Estratégias de escrita: textualização, 

revisão e edição 
•  Fonortografia 
•  Léxico/morfologia: Processos de 

formação de palavras, estrutura de 
palavras 

•  Elementos notacionais da 
escrita/morfossintaxe 

•  Semântica 
•  Coesão 
•  Figuras de Linguagem  
•  Variação Linguística 
•  Fonologia: Acentuação gráfica 
•  Pontuação  
•  Sintaxe: Período composto por 

subordinação: orações substantivas, 
adjetivas e adverbiais; Concordância 
verbal; Concordância nominal; 
Regência verbal e nominal;  



Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal (2ª Edição) – Versão para Consulta Pública 
Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Anos Finais 

 

51 
 

LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 
3º CICLO PARA AS APRENDIZAGENS- BLOCO II 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS / EDUCAÇÃO PARA 
A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: LUDICIDADE E LETRAMENTOS 
8º ano 9º ano 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS   CONTEÚDOS 
gênero textual. 

•  Estabelecer relações entre partes 
do texto, identificando o antecedente 
de um pronome relativo ou o 
referente comum de uma cadeia de 
substituições lexicais. 

•  Explicar os efeitos de sentido do 
uso, em textos, de estratégias de 
modalização e argumentatividade 
(sinais de pontuação, adjetivos, 
substantivos, expressões de grau, 
verbos e perífrases verbais, 
advérbios etc.) 

articuladores textuais). 
•  Identificar estrangeirismos, 

caracterizando-os segundo a 
conservação, ou não, de sua forma 
gráfica de origem, avaliando a 
pertinência, ou não, de seu uso. 

Colocação pronominal 
•  Figuras de estilo, pensamento 
•  Semântica: Homônimos e parônimos. 
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Língua Estrangeira Moderna 
 

 
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), constitui-se como 

direito de todo cidadão a aprendizagem de uma língua estrangeira, juntamente com 
a língua materna. No Brasil, o ensino de língua estrangeira teve início com a 
chegada dos Jesuítas, em 1500. Ensinavam língua portuguesa, ainda como 
estrangeira, a povos que aqui se encontravam. Uma vez oficializado o português, 
outras línguas começaram a ser ensinadas nos moldes dos Jesuítas, a partir de 
1759. Com a chegada da família real, em 1808, francês e inglês foram introduzidos 
no currículo escolar. Após a proclamação da República em 1889, as línguas inglesa 
e alemã se tornaram opcionais no currículo. 

No século XX, sucessivas reformas alternaram o ensino da língua estrangeira 
entre caráter obrigatório e optativo. A Reforma Capanema fez do latim, francês e 
inglês disciplinas do então colegial, enquanto no ginasial, o latim foi substituído pelo 
espanhol. A Lei de Diretrizes e Bases, Lei n. 4.024 de 1961, retirou o caráter 
obrigatório do ensino de línguas. Em 1976, o MEC resgatou parcialmente o ensino 
de línguas, tendo decretado a obrigatoriedade de Língua Estrangeira Moderna 
(LEM) no 2º grau. Finalmente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 
LDB, Lei n. 9.394 de 1996, tornou o ensino de LEM obrigatório desde o Ensino 
Fundamental - anos finais. Trouxe como propósito para esse componente o 
desenvolvimento do educando para a construção do exercício da cidadania e para a 
qualificação para o mundo do trabalho ou acadêmico, visando ao aprimoramento 
pessoal, à formação ética e ao desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico do estudante.  

Entretanto, apesar de a mencionada Lei referir-se ao componente como 
Língua Estrangeira Moderna, o foco de sua oferta sempre tendeu a ficar no ensino 
da língua inglesa, com exceções de localidades brasileiras com forte influência 
cultural estrangeira, fruto de processos migratórios ou da proximidade com nossas 
fronteiras, o que possibilitou a oferta de outras línguas de maior interesse dessas 
comunidades. Também políticas públicas de ensino de LEM como os Centros 
Interescolares de Línguas (CIL), criados ainda na década de 1970 em Brasília, 
assim como projetos que os tiveram como modelo para garantir o acesso a cursos 
de línguas em instituições educacionais públicas em outras unidades da Federação, 
propiciaram o ensino especializado de outras línguas de forma gratuita.  

Com o advento do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), organização 
intergovernamental supranacional fundada em 1991, o interesse pelo ensino do 
Espanhol cresceu e resultou na promulgação da Lei nº 11.161 de 2005, a qual 
tornou obrigatória a oferta da língua espanhola no Ensino Médio e facultativa nos 
currículos de Anos Finais. Determinou-se que até 2010 todas as escolas de Ensino 
Médio brasileiras, públicas e privadas, deveriam ofertar o Espanhol, com acesso de 
caráter facultativo para os estudantes. Além dessa brecha na legislação, uma carga 
horária de aulas inferior às de língua inglesa e falhas no processo de formação 
inicial de professores, entre outros fatores, dificultaram a implantação de uma 
política pública que pudesse ampliar o foco do ensino de LEM no Brasil.  

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, Lei 
n. 9.394/96, art. 26, os currículos do ensino fundamental e médio deveriam contar 
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com uma base nacional comum a ser complementada por uma parte diversificada. A 
partir de sua homologação em 2017, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
trouxe mudanças profundas na perspectiva do ensino de línguas no Brasil, apoiadas 
pela Lei nº 13.415 de 16 de fevereiro de 2017, que alterou alguns dispositivos 
relacionados à referida Base: estabeleceu o Inglês como oferta obrigatória, revogou 
a Lei nº 11.161/2005 e deixou a língua espanhola como opcional nos Currículos do 
Ensino Médio.  

Tendo em vista a vocação plurilíngue do Distrito Federal no que diz respeito às 
políticas públicas voltadas ao ensino de línguas, mais especificamente no que se 
refere à oferta de variadas línguas nos Centros Interescolares de Línguas (CIL) e 
aos projetos que visam estimular as aprendizagens de línguas em escolas regulares 
desta rede pública de ensino, a SEEDF optou por manter a perspectiva do ensino 
de LEM neste currículo, porém obedecendo à normatização que estabelece como 
direito de todo estudante o acesso às aprendizagens da língua inglesa, dado seu 
caráter de oferta obrigatória. Portanto, ao mesmo tempo em que este Currículo 
contempla as competências, os objetos de conhecimento e as habilidades relativas 
às aprendizagens do Inglês constantes da BNCC, procura, por outro lado, ampliar o 
foco em seus objetivos de aprendizagem e conteúdos para referenciais capazes de 
nortear o processo de ensino-aprendizagem de qualquer língua e não apenas da 
língua inglesa.  

Um dos primeiros objetivos deste referencial curricular está relacionado com a 
sensibilização para a linguagem. A sensibilização visa a preparar o/a estudante para 
se posicionar positivamente em relação à diversidade que o estudo de outra língua 
apresenta. Ela diz respeito à construção de atitudes valorativas frente a outras 
culturas, pontos de vista, maneiras de expressão e seres humanos. Para isso, a 
organização da matriz em objetivos e conteúdos se apoia em quatro eixos 
desenvolvimentais linguísticos nos Anos Finais: Oralidade (interação discursiva, 
compreensão oral, produção oral); Compreensão e Produção Escrita (estratégia 
de leitura, leitura e fruição, avaliação dos textos lidos, estratégias de escrita: escrita 
e pós-escrita, compreensão e produção escrita - prática de escritas); 
Interculturalidade (Manifestação e evolução linguístico-culturais, comunicação 
intercultural); e Práticas Mediadas pelas Tecnologias Digitais (práticas 
investigativas, produção autoral e partilha de informações). Cada eixo está dividido 
em dimensões que ajudam a organizar o desenvolvimento do estudante e oferecem 
parâmetros para que professores(as)  possam acompanhar o processo de 
aprendizagem, quiçá aquisição, da língua por parte dos(as) estudantes. 

A oralidade, ainda um desafio em cursos de LE na Educação Básica (FARIA, 
2009), é marcada como um eixo orientador. Esse eixo apresenta uma habilidade 
que tem sido deixada em segundo plano, quando não abandonada completamente, 
secundária em relação à escrita.  Por esse eixo, espera-se que estudantes, com 
apoio de professores(as), possam ser capazes de sustentar interação verbal. Para 
isso, é necessário que se desenvolvam as outras dimensões da oralidade - 
compreensão e a produção orais. 

O eixo Compreensão e Produção Escrita também apresenta uma via de mão 
dupla. Ela diz respeito à capacidade de compreensão e interpretação de textos 
escritos e da expressão do pensamento por esse meio. Por se tratar da modalidade 
escrita, é importante não se perder de vista que “aula de LE deve criar condições 
para que o educando possa engajar-se em atividades que demandam o uso da 
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língua a partir de temáticas relevantes” (SCHLATER, 2009) para o estudante. 
A inclusão do eixo Intercultural aponta para uma abordagem contemporânea 

que não condiz com métodos “centrados nos aspectos formais da língua e nas 
amostras de linguagem descontextualizadas” (MENDES, 2004). Para Mendes 
(2004), essa é mais uma possibilidade de desenvolvimento temático no ensino de 
línguas, uma possibilidade a mais de tornar o ensino de línguas na Educação 
Básica mais significativo, desafiador e prazeroso para os agentes envolvidos no 
processo. 

O eixo Práticas Mediadas Pelas Tecnologias Digitais diz respeito a um suporte 
poderoso de acesso e contato com a língua estudada. As tecnologias digitais podem 
oferecer espaço para comunicação nas modalidades escrita e oral. Elas são 
capazes de propiciar condições adequadas de produção e de recepção tanto na 
dimensão oral quanto na escrita da língua. Outro fator relevante que as tecnologias 
permitem trazer como prática na sala de aula de língua estrangeira é a possibilidade 
de criação em diversos aspectos: produção de material audiovisual por parte dos 
alunos, expressão escrita, acessos a materiais diversos (Cf. SANTOS, BEATO e 
ARAGÃO, S/D). Trata-se, enfim, de um aliado com potencial de dar suporte a uma 
transformação nas práticas de ensino e aprendizagem na escola pública. 

A consideração desses eixos em conjunto e em constante movimento, sem 
atitudes e procedimentos estanques e sem fragmentações de práticas de 
linguagem, possibilita a construção de um ensino flexível, pois aponta para um tipo 
modelar (paradigmático) de ensino, favorecendo a construção de propostas 
específicas em cada escola. Nessa perspectiva, não é necessário foco especial em 
algum elemento nos processos que levarão à aquisição de uma nova língua, pois 
quando o ensino e a aprendizagem de uma língua estrangeira são vistos como um 
processo complexo (MORIN, 2003) e ecológico (CAPRA, 1996), mais chances têm 
de cumprirem seu importante papel na educação para a cidadania e para os direitos 
humanos, para a sustentabilidade e para a diversidade. Da mesma forma, o ensino-
aprendizagem de uma nova língua também pode contribuir para uma progressiva 
autonomia do educando que lhe propicie ampliação de sua perspectiva de mundo. 
Isso é possível porque o principal eixo filosófico da matriz não se orienta por uma 
perspectiva estrutural/gramatical, o que permite a adoção de conteúdos 
relacionados a interesses e/ou necessidades de cada comunidade escolar.  

É também importante distinguir neste documento orientador do processo de 
ensino-aprendizagem de línguas concepções sobre o ensino de línguas 
estrangeiras, inclusive porque revelam também concepções e práticas avaliativas. 
Krashen (1982) postulou pela primeira vez a diferença entre aquisição e 
aprendizagem. Esses conceitos se referem a dois processos mentais diferentes no 
estudo de uma segunda língua. Para o autor, enquanto a aprendizagem é focada 
em regras gramaticais, memorização de itens linguísticos e treinamento de 
habilidades linguísticas, aquisição se dá de forma subconsciente por meio do uso da 
língua estudada, o que implicaria letramento. Almeida Filho (1987) sustenta que o 
ensino de línguas deve criar ambientes adequados para o uso da língua a fim de 
favorecer o processo de aquisição muito mais do que o da aprendizagem.  

O conceito de aquisição, em consonância com o ensino comunicacional, 
alinha-se a uma perspectiva de abordagens holistas que consideram os agentes 
(professores e estudantes) como elementos centrais no processo de aprendizagem 
para circularem em outras línguas. No estudo da língua, a construção do estudante 
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como sujeito do discurso relaciona-se ao desenvolvimento de sua capacidade de 
agir no mundo por meio da palavra em língua estrangeira em várias habilidades 
comunicativas (PCN, 1998). Para circular na língua estudada, temáticas relativas à 
educação ambiental, consciência familiar, respeito ao próximo e valorização da 
própria identidade, assim como a apreciação de costumes e valores de outros 
povos poderão contribuir para o desenvolvimento comunicacional do aprendiz. 
Nessa perspectiva, é necessário cuidar para que não se valorizem apenas países 
ou culturas dominantes, para desmitificar o ensino da língua, tornando-o mais 
crítico.  

A opção por determinada área no currículo se expressa, sobretudo, pela 
função social requerida dela no contexto em que se insere. A ideia consiste em que 
o ensino da língua possa ser articulado com elementos da cultura, da história, da 
sociedade e das relações que se estabelecem no contexto do qual faz parte. O 
trajeto da língua e do processo de colonização deve ser considerado na condução 
do trabalho pedagógico; afinal as matrizes culturais que originam determinadas 
línguas possuem ou deixaram seu lastro no movimento de aculturação e domínio de 
determinados povos. Entendemos que trazer tal debate à tona faz com que o ensino 
da língua não seja uma mera repetição de normas gramaticais; ao contrário, tornará 
o processo em aprendizagens refletidas e significadas para além da reprodução 
mecânica de palavras ou termos. Assim, atividades diversas e uso de recursos 
variados, tais como projetos, tarefas, conteúdos interdisciplinares, temas 
transversais, jogos, leitura, teatro, tecnologias, música, entre outros, em perspectiva 
comunicativa servirão para propiciar ambiente temático adequado para o 
desenvolvimento das aprendizagens e fomentar a construção da autonomia dos 
estudantes no processo.  

Abordagens contemporâneas de ensino de línguas apontam para a inclusão 
de dimensões historicamente relegadas à marginalidade do processo em ensinos 
centrados no caráter metalinguístico. Essas dimensões incluem a centralidade no 
sentido, o desenvolvimento temático, o protagonismo estudantil e o 
desenvolvimento da pessoa. Elas não implicam, entretanto, a exclusão de outras 
dimensões privilegiadas em abordagens que mantêm a língua como centro. O 
redimensionamento dos elementos implícito em propostas contemporâneas buscam 
ajustes mais equilibrados tradicionalmente negados na abordagem majoritariamente 
instalada nos sistemas de ensino, a gramatical. Assim, pode-se indicar uma 
abordagem de caráter comunicacional como parte do enfrentamento das 
dificuldades a caminho da superação dos resultados indesejados ainda registrados 
no ensino de LEM no Brasil. 

A matriz curricular de LEM propõe uma alternativa aberta e plural na oferta 
linguística. Esta proposta pressupõe outras ações do poder público para sua 
implementação: aponta para a necessidade de formação continuada 
institucionalmente estabelecida; indica a necessidade de investimento nos 
diferentes níveis formais de apoio à implementação do currículo; solicita 
reestruturação de elementos condicionantes da oferta de LEM; conta com o 
compromisso profissional de professores(as) na experimentação de novas 
abordagens. 

Em relação ao papel do professor neste processo, várias são as estratégias 
que poderão ser utilizadas pelo educador com fins de materialização de uma 
abordagem centrada no sentido. Pode-se, por exemplo, instalar uma estratégia 



Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal (2ª Edição) – Versão para Consulta Pública 
Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Anos Finais 

 

56 
 

temática, pela qual, o planejamento de cursos e de aulas se dá a partir de itens 
temáticos, reservando a itens linguísticos o papel de apoio no programa. Nessa 
direção, os eixos transversais podem desempenhar função protagonista. Outra 
possibilidade é o tratamento intercultural que se pode dar ao ensino de línguas, 
centrando-se ações e práticas na sensibilização cultural, no ensino de aspectos 
específicos e de aproximações e diferenças culturais. O potencial do uso de novas 
tecnologias nesse aspecto é enorme, já que pode estimular o espírito da pesquisa e 
propiciar o desenvolvimento da autonomia do estudante em seu processo de 
aprendizagem.  

Outros esforços podem ser envidados no sentido de modificar o tradicional 
ensino centrado na estrutura da língua. O currículo ora apresentado disponibiliza 
oportunidade de reflexão sobre o ensino contemporâneo de línguas e convida a 
experimentações de novas possibilidades, quiçá novos rumos e resultados nesse 
campo da Educação. A abertura do educador a essas possibilidades, apoiada por 
ações formativas que lhe propiciem o aprofundamento de conhecimentos e 
ampliação de suas perspectivas no que tange a diferentes abordagens, pode 
configurar-se como elemento-chave que permitirá a materialização dos objetivos de 
aprendizagem deste marco referencial.  
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LINGUAGENS: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 
3º CICLO  
1º BLOCO  

EIXOS TRANASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

6º ANO 7º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
ORALIDADE 

Interação discursiva 
 
• Construir laços afetivos e convívio 

social demonstrando respeito e 
empatia.  

• Compreender funções e usar a 
língua em sala de aula de forma 
colaborativa. 

• Sensibilizar-se em relação ao 
estudo de uma nova língua por 
meio da ludicidade.  

• Relacionar aspectos da língua 
estrangeira com a língua materna. 

 

ORALIDADE 
Interação discursiva 

 
• Entrevistar colegas de classe para 

coleta e organização de 
informações pessoais. 

• Interagir para tirar ou responder 
dúvidas, solicItar esclarecimentos 
em situações formais e informais.  

• Construir repertório relativo às 
expressões usadas para o convívio 
social e o uso da língua estudada 
em sala de aula. 

• Usar estratégias de compreensão 
oral (reconhecimento de palavras 
cognatas, pistas do contexto 
discursivo, mobilização de 
conhecimentos prévios) em 
situações de interação oral.  

• Falar de si e de outros, trocando 
informações pessoais no processo.  

• Apresentar gostos e preferências a 
respeito de aspectos diversos 
(comida, roupas, lugares, etc.) 
próprios e de colegas.  
 

ORALIDADE 
Interação discursiva 

 
• Comunicar-se de forma simples, 

respondendo e fazendo perguntas 
com expressões usuais e familiares 
para apresentar-se e apresentar 
alguém. 

• Apresentar e compreender pontos 
de vista sobre assuntos familiares 
em situação de interação com 
pessoas ou grupos de pessoas. 

ORALIDADE 
Interação discursiva 

 
• Entrevistar colegas para reconhecer 

aspectos de suas histórias de vida. 
• Apresentar gostos e preferências a 

respeito de aspectos diversos 
(comida, roupas, lugares, etc.) 
próprios e de colegas de forma 
progressivamente  mais elaborada.  

• Engajar em jogos colaborativos, 
agindo de forma respeitosa no uso 
da língua estrangeira.  
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LINGUAGENS: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 
3º CICLO  
1º BLOCO  

EIXOS TRANASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

6º ANO 7º ANO 
ORALIDADE 

Compreensão Oral 
 
• Compreender de forma estratégica 

textos orais: palavras cognatas e 
pistas do contexto discursivo.  

• Sensibilizar-se para o estudo dos 
sons da língua por meio de 
recursos lúdicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORALIDADE 
Compreensão Oral 

 
• Reconhecer assuntos tratados em 

uma interação oral a partir de 
palavras cognatas. 

• Compreender comandos do dia a 
dia e construir diálogos simples 

• Reconhecer sons específicos da 
língua estudada e contrastá-los 
com os da língua materna.  

• Assistir/ouvir peças audiovisuais e 
relatar o conteúdo  seu conteúdo.  

ORALIDADE 
Compreensão Oral 

 
• Compreender vocabulário e 

expressões frequentes em 
interações orais e do dia a dia; 

• Ativar conhecimentos prévios para 
compreensão de ideias em 
interações orais. 

• Compreender peças audiovisuais 
como propagandas e pequenos 
vídeos. 

ORALIDADE 
Compreensão Oral 

 
• Assistir/ouvir e relatar conteúdos de 

pequenas peças audiovisuais que 
façam uso de frases, expressões e 
termos simples para se referir a 
pessoas e lugares, condições de 
vida, formação e atividade 
profissional. 

• Assistir a apresentações orais, 
peças teatrais e outras atividades 
apresentadas pelos colegas, 
interagindo de forma respeitosa e 
colaborativa na língua estudada.  

• Antecipar possíveis argumentos, 
conteúdos, pontos de vista antes de 
assistir a uma apresentação ou 
participar de um debate. 
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LINGUAGENS: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 
3º CICLO  
1º BLOCO  

EIXOS TRANASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

6º ANO 7º ANO 
ORALIDADE 

Produção Oral 
 
• Saber produzir textos orais com a 

mediação do professor, de modo a 
desenvolver, progressivamente, a 
capacidade de sustentar 
apresentações orais sobre 
assuntos de domínio pessoal ou de 
interesse da comunidade em que 
vive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORALIDADE 
Produção Oral 

 
• Narrar fatos ou sequência de fatos 

a partir de recursos visuais com 
intermediação do professor. 

• Fazer apresentações orais com/aos 
colegas a partir de informações 
adquiridas em interações 
(entrevistas, diálogos simples, etc.). 

• Relatar conteúdos ou resultados de 
produções escritas autorais, 
individuais e coletivas. 

ORALIDADE 
Produção Oral 

 
• Ser capaz de produzir textos orais 

diversos com mediação do 
professor. 

• Saber compor narrativas sobre 
acontecimentos ou situações de 
ordem pessoal. 

ORALIDADE 
Produção Oral 

 
• Participar de peças de caráter 

artístico produzidas coletivamente 
em sala de aula. 

• Produzir pequenas peças 
audiovisuais por meio do uso de 
ferramentas tecnológicas (celular, 
aplicativos de edição de vídeo e 
som, etc.) 

• Fazer apresentações, 
individualmente ou em grupo, 
relatando conteúdo ou resultados 
de trabalhos desenvolvidos em 
exercícios de escrita ou leitura.  
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LINGUAGENS: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 
3º CICLO  
1º BLOCO  

EIXOS TRANASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

6º ANO 7º ANO 
COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 
Estratégias de Leitura 

 
• Saber levantar hipóteses sobre a 

finalidade de um texto. 
• Desenvolver a capacidade de fazer 

leituras rápidas para compreensão 
geral e específica do texto.  

• Ser capaz de compreender 
diferentes gêneros textuais.  

• Saber utilizar adequadamente 
recursos que auxiliem no processo 
de compreensão textual. 

 
 
 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 
ESCRITA 

Estratégias de Leitura 
 
• Fazer leitura de elementos extra-

textuais (ilustrações, manchetes, 
títulos) para levantamento de 
hipóteses sobre um texto escrito.  

• Classificar o gênero do texto por 
meio da identificação dos traços 
distintivos de gêneros diversos. 

• Fazer uso de dicionários e outros 
recursos de pesquisa para 
compreender vocabulário específico 
na leitura de texto escrito.  

• Ler textos simples de gêneros 
diversos como receita, rótulos, 
bulas e placas.  

 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 
ESCRITA 

Estratégias de Leitura 
 
• Ser capaz de fazer associações 

entre título e texto, ilustrações e 
outros elementos textuais para 
ampliar a compreensão global de 
um texto. 

• Saber compreender sentidos gerais 
e específicos em  textos de 
variados gêneros na língua 
estudada. 

 
 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 
ESCRITA 

Estratégias de Leitura 
 
• Ler e compreender pequenos 

textos literários como contos e 
poesia na língua estudada. 

• Associar títulos, ilustrações e 
chamadas do texto para predizer 
conteúdos e ideias. 

• Identificar as ideias principais de 
parágrafos em textos diversos e 
relacioná-las com as de outros de 
mesma temática. 

• Ler e analisar o teor de textos 
diversos, tais como rótulos, 
instruções em embalagens, 
receitas, anúncios, cartazes, 
quadrinhos, entre outros. 
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LINGUAGENS: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 
3º CICLO  
1º BLOCO  

EIXOS TRANASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

6º ANO 7º ANO 
COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 
Leitura e Fruição 

 
• Compreender itens lexicais 

utilizando-se de estratégias lúdicas 
e da contextualização. 

• Desenvolver a compreensão de 
textos verbais e não verbais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 
ESCRITA 

Leitura e Fruição 
 
• Acessar e ler textos na língua 

estudada com mediação do 
professor, de modo a ampliar 
conhecimentos lexicais em 
situações e contextos significativos.  

• Ser capaz de ler tiras e quadrinhos 
e atribuir significados com 
intermediação do professor.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 
ESCRITA 

Leitura e Fruição 
 
• Ser capaz de reconhecer  ideias 

principais e de suporte na estrutura 
e organização de parágrafos, assim 
como estratégias de caráter 
imagético utilizadas na 
comunicação. 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 
ESCRITA 

Leitura e Fruição 
 
• Ler textos narrativos e analisar as 

possíveis estratégias usadas em 
sua elaboração que estimulam a 
curiosidade do leitor. 

• Analisar e interpretar diversos 
gêneros textuais, como regras de 
jogos, manchetes, anúncios, 
memes, pequenos textos 
informativos, biografias, história em 
quadrinhos, tiras de jornais, 
poemas, canções, textos não 
verbais e textos mistos. 
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LINGUAGENS: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 
3º CICLO  
1º BLOCO  

EIXOS TRANASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

6º ANO 7º ANO 
COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 
Avaliação dos Textos Lidos 

 
• Ser capaz de colaborar na 

construção de leituras e 
compreensões de textos escritos e 
cooperar na releitura e 
reconstrução de textos lidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 
ESCRITA 

Avaliação dos Textos Lidos 
 
• Posicionar-se frente ao texto lido de 

forma crítica e reflexiva, 
desenvolvendo as capacidades de 
expressão de perspectivas e de 
escuta ativa. 

• Construir, coletivamente, sentidos e 
significados de textos diversos, de 
forma a desenvolver o espírito 
colaborativo no processo de 
aprendizagem de um novo idioma e 
de percepção de diferentes visões 
de mundo. 

 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 
ESCRITA 

Avaliação dos Textos Lidos 
 
• Desenvolver a reflexão acerca de 

pequenos textos de variados 
gêneros por meio de sua leitura e 
sua análise sistematizadas, com 
intermediação do professor. 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 
ESCRITA 

Avaliação dos Textos Lidos 
 
• Reconhecer vocabulário e 

interpretar  manchetes de jornais, 
cartazes e pequenos textos. 

• Posicionar-se frente a textos de 
variados gêneros, autorais ou não, 
emitindo opiniões e compartilhando 
percepções acerca de seus 
conteúdos e mensagens.  



Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal (2ª Edição) – Versão para Consulta Pública 
Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Anos Finais 

 

63 
 

LINGUAGENS: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 
3º CICLO  
1º BLOCO  

EIXOS TRANASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

6º ANO 7º ANO 
COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 
Estratégias de Escrita: escrita e 

pós-escrita 
 
• Ser capaz de produzir pequenos 

textos, parágrafos em função do 
gênero textual e objetivo do texto. 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 
ESCRITA 

Estratégias de Escrita: escrita e 
pós-escrita 

 
• Organizar ideias, selecionando-as 

em função do gênero e do objetivo 
do texto.  

• Produzir parágrafos na língua 
estudada de forma organizada e 
coerente.  

• Escrever histórias a partir de 
recursos audiovisuais (quadrinho, 
ilustrações, etc.), entre outros.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 
ESCRITA 

Estratégias de Escrita: escrita e 
pós-escrita 

 
• Desenvolver, de forma progressiva, 

a capacidade de escrever textos 
com características de diferentes 
gêneros. 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 
ESCRITA 

Estratégias de Escrita: escrita e 
pós-escrita 

 
• Produzir textos a partir de leitura e 

releitura de textos literários na 
língua estudada, roteiros para 
interpretação artística como peças 
de teatro ou vídeos de curta 
metragem. 

• Produzir cartões postais com uso 
de ferramentas digitais 
descrevendo lugares e atrações 
turísticas, utilizando diferentes 
recursos com intermediação do 
professor. 

Identificar ideias secundárias de 
parágrafos e relacioná-las com a 
ideia principal do texto com fins de 
apreensão sentidos e 
desenvolvimento da coerência 
textual. 
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LINGUAGENS: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 
3º CICLO  
1º BLOCO  

EIXOS TRANASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

6º ANO 7º ANO 
COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 
Práticas de Escrita 

 
• Saber escrever pequenos textos na 

língua estudada de forma 
colaborativa, com mediação do 
professor. 

• Ser capaz de entender e reproduzir 
processos de composição de 
palavras e sintagmas na língua 
estudada. 

 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 
ESCRITA 

Práticas de Escrita 
 
• Produzir textos escritos na língua 

estrangeira (histórias em 
quadrinhos, haikai, cartazes, 
mensagens de chats, postagens 
em blogs, legendas para fotos e 
ilustrações, entre outros), sobre si 
mesmo, sua família, seus amigos, 
gostos, preferências e rotinas, 
assim como acerca de sua 
comunidade e de seu contexto 
escolar. 

• Participar de troca de opiniões e 
informações sobre textos lidos na 
sala de aula ou em outros 
ambientes.  

• Saber preencher formulários com 
informações pessoais (nome, idade, 
profissão, etc.). 

• Saber produzir blogs com 
pequenos textos em parceria com 
os colegas mediados pelo 
professor. 

• Saber produzir tiras e quadrinhos e 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 
ESCRITA 

Práticas de Escrita 
 
• Saber relatar fatos, acontecimentos 

e histórias de forma clara e 
coerente na língua estudada. 

• Ser capaz de escrever textos 
simples para expressar desejos, 
pedidos e recomendações. 

 
 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 
ESCRITA 

Práticas de Escrita 
 
• Produzir cartazes apropriados a um 

contexto específico pré-
determinado. 

• Relatar por escrito, com a mediação 
do professor, narrativas literárias de 
forma simples e clara, expressando 
sequência temporal 
adequadamente, envolvimento dos 
personagens e ações 
desenvolvidas na trama. 

• Relatar por escrito, com a mediação 
do professor, histórias fictícias ou 
reais, descrevendo cenário, 
personagens e ações de forma 
coerente e clara, obedecendo a 
uma sequência temporal. 

• Escrever pequenos parágrafos, 
bilhetes, cartões e  mensagens de 
felicitações. 
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LINGUAGENS: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 
3º CICLO  
1º BLOCO  

EIXOS TRANASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

6º ANO 7º ANO 
publicá-los em meio digital. 

• Saber produzir pequenas peças 
audiovisuais com uso de 
ferramentas digitais (celular, 
aplicativos diversos, etc.). 
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LINGUAGENS: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 
3º CICLO  
1º BLOCO  

EIXOS TRANASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

6º ANO 7º ANO 
INTERCULTURALIDADE 

Manifestações e Evolução 
Linguístico-culturais 

 
• Compreender diferenças culturais e 

políticas entre países onde a língua 
estudada é falada. 

• Ampliar conhecimentos sobre 
diferentes formas de manifestações 
culturais e de interesse ambiental 
relacionados à língua estudada. 

 
 

INTERCULTURALIDADE 
Manifestações e Evolução 

Linguístico-culturais 
 
• Observar e analisar diferentes 

formas de manifestações culturais, 
apropriando-se de recursos 
linguístico-discursivos e culturais 
para se relacionar com o outro de 
forma respeitosa e acolhedora. 

• Reconhecer costumes de outra 
cultura e responder 
apropriadamente em contexto 
cultural diverso do seu próprio, de 
modo a desenvolver o respeito ao 
diferente e a capacidade de 
interação em variados contextos de 
comunicação. 

• Pesquisar sobre aspectos 
relacionados à política e ao cuidado 
com o meio-ambiente nos países 
onde a língua estudada é falada e 
contrastá-los com o contexto 
brasileiro. 

 
 
 

INTERCULTURALIDADE 
Manifestações e Evolução 

Linguístico-culturais 
 
• Identificar e conhecer aspectos da 

cultura de povos em que a língua 
estudada é falada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERCULTURALIDADE 
Manifestações e Evolução 

Linguístico-culturais 
 
• Refletir, com intermediação do 

professor, sobre a língua estudada 
e as culturas a ela relacionadas, 
analisando sua importância nas 
esferas da música, do teatro da 
literatura e do cinema, seja em 
cenários nacionais ou mundiais. 
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LINGUAGENS: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 
3º CICLO  
1º BLOCO  

EIXOS TRANASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

6º ANO 7º ANO 
INTERCULTURALIDADE 

Comunicação Intercultural 
 
• Ser capaz de perceber que há 

diferenças culturais na 
comunicação entre pessoas de 
lugares e/ou culturas diferentes. 

INTERCULTURALIDADE 
Comunicação Intercultural 

 
• Interagir em língua estrangeira 

utilizando recursos estéticos, 
literários e audiovisuais 
intermediados por ferramentas 
tecnológicas (computadores, 
celulares, internet, etc.) que 
permitam o acesso a diferentes 
manifestações linguístico-culturais e 
o contato com pessoas de outros 
países, sob a supervisão do 
professor.  

• Responder a interlocutores de 
forma apropriada ao contexto de 
interação com intermediação do 
professor. 

• Debater opiniões sobre texto lido 
em classe. 

 

INTERCULTURALIDADE 
Comunicação Intercultural 

 
• Ser capaz de perceber algumas 

diferenças culturais relacionadas à 
língua estudada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERCULTURALIDADE 
Comunicação Intercultural 

 
• Refletir, com intermediação do 

professor, sobre expressões 
linguísticas usadas de forma e/ou 
sentido diferentes entre a língua 
materna e a língua estudada. 

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS PRÁTICAS MEDIADAS PELAS PRÁTICAS MEDIADAS PELAS PRÁTICAS MEDIADAS PELAS 
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LINGUAGENS: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 
3º CICLO  
1º BLOCO  

EIXOS TRANASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

6º ANO 7º ANO 
TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Práticas Investigativas 
 

• Ser capaz de manusear 
equipamentos e aplicativos em 
meios virtuais usando a língua 
estrangeira. 

 

TECNOLOGIAS DIGITAIS 
Práticas Investigativas 

 
• Interagir na língua estudada 

utilizando ferramentas tecnológicas. 
• Conhecer recursos digitais para 

interagir na língua estudada, 
utilizando-se de recursos 
linguístico-discursivos e culturais 
para estabelecer contato com 
pessoas de lugares próximos ou 
distantes, com intermediação do 
professor. 

TECNOLOGIAS 
DIGITAIS 

Práticas Investigativas 
 

• Ser capaz de explorar ambientes 
virtuais de comunicação para 
levantamento de informação 
específica.  

• Ser capaz de explorar ambientes 
virtuais para desenvolvimento de 
tarefas na língua estudada. 

 

TECNOLOGIAS DIGITAIS 
Práticas Investigativas 

 
• Fazer buscas em sítios eletrônicos 

de pesquisa na língua estrangeira 
para subsidiar atividades 
desenvolvidas em aula e suas 
extensões, explorando vocabulários 
e outros recursos linguísticos para 
desenvolver tarefas. 

• Levantar informações por meio de  
motores de busca virtuais para 
acesso a  materiais didáticos, textos 
e imagens que auxiliem na 
ampliação de conhecimentos 
lexicais. 

• Fazer uso de recursos digitais para 
interagir na língua estudada, 
utilizando-se de recursos 
linguístico-discursivos e culturais 
para estabelecer contato com 
pessoas de lugares próximos ou 
distantes, com intermediação do 
professor. 
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LINGUAGENS: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA  
3º CICLO  
2º BLOCO  

EIXOS TRNASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

8º ANO 9º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
ORALIDADE 

Interação Discursiva 
 

• Ser capaz de comunicar-se de 
forma clara e coerente, em 
diferentes ambientes de interação, 
acerca de assuntos corriqueiros, 
fazendo uso de estratégias para 
descrever objetos, situações e 
pessoas e para negociar sentidos 
na expressão de opiniões e 
perspectivas. 

• Saber utilizar estratégias verbais e 
não verbais no intercâmbio de 
informações e opiniões. 

• Desenvolver a capacidade de 
expressão de respeito ao diferente 
e de valorização de percepções 
influenciadas por outras visões de 
mundo. 

 
 

ORALIDADE 
Interação Discursiva 

 
• Expressar opiniões e esclarecer 

informações em assuntos como 
família, trabalho, escola, lazer, 
entre outros, por meio de práticas 
discursivas na língua estudada.  

• Fazer uso da gradação de 
qualidades e circunstâncias, assim 
como vocábulos e sintagmas que 
expressem quantificações, de modo 
a criar imagens mentais claras 
sobre o que se quer descrever.  

• Reconhecer e utilizar estratégias de 
negociação de sentidos na língua 
estudada para evitar mal-
entendidos e esclarecer possíveis 
conflitos de percepções, explorando 
recursos linguísticos (frases 
incompletas, hesitações, entre 
outros) e paralinguísticos (gestos, 
expressões faciais, entre outros) 
em situações de interação oral. 

ORALIDADE 
Interação Discursiva 

 
• Ser capaz de comunicar-se de 

forma clara, coerente e persuasiva 
na língua estudada, partindo de 
uma escuta ativa e acolhedora no 
que concerne a diferentes 
percepções de mundo.  

ORALIDADE 
Interação Discursiva 

 
• Fazer uso da língua para expor 

pontos de vista, argumentos e 
contra-argumentos, levando-se em 
conta o contexto do outro e do 
grupo. 

• Utilizar recursos linguístico-
discursivos que facilitem a interação 
e tornem a comunicação mais 
efetiva. 
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LINGUAGENS: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA  
3º CICLO  
2º BLOCO  

EIXOS TRNASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

8º ANO 9º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
ORALIDADE 

Compreensão Oral 
 
• Desenvolver a compreensão de 

textos orais, multimodais, de cunho 
informativo/jornalístico e artístico na 
língua estudada para sua utilização 
como instrumentos de acesso a 
informações e ampliação de 
conhecimentos e percepções de 
mundo. 

 

 

 

ORALIDADE 
Compreensão Oral 

 
• Construir o sentido global de textos 

orais por meio da relação de suas 
partes com o assunto principal e 
informações mais relevantes, de 
modo a desenvolver 
progressivamente a capacidade de 
ouvir e compreender diferentes 
níveis de fala e ampliar a 
possibilidade de acesso a 
informações e a diferentes visões 
de mundo.. 

• Exercitar a percepção de sons na 
língua estudada e a compreensão 
de vocábulos e frases por meio de 
canções, vídeos e áudios diversos 

ORALIDADE 
Compreensão Oral 

 
• Desenvolver a compreensão de 

textos orais e multimodais de cunho 
argumentativo. 

• Ser capaz de reconhecer contextos 
de expressão de recomendações, 
necessidades, obrigações e 
possibilidades. 

ORALIDADE 
Compreensão Oral 

 
• Reconhecer e compilar ideias-

chave de textos orais de caráter 
argumentativo por meio de 
anotações para posterior partilha de 
percepções e opiniões. 

• Analisar e refletir sobre 
posicionamentos defendidos e 
refutados em textos orais que 
tratem de temas de interesse social 
e coletivo, objetivando o 
desenvolvimento do pensamento 
crítico e o respeito à diversidade.  

• Exercitar a capacidade de 
compreensão de textos orais e 
multimodais como discursos, 
entrevistas, conferências e diálogos 
extraídos de sites, noticiários, 
programas televisivos, seriados,  
vídeos e filmes originais, seguindo 
uma argumentação complexa de 
assuntos do cotidiano. 
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LINGUAGENS: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA  
3º CICLO  
2º BLOCO  

EIXOS TRNASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

8º ANO 9º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Detectar o uso de verbos e 
expressões que indicam 
recomendação, cessidade, 
obrigação e possibilidade em textos 
orais diversos.  
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LINGUAGENS: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA  
3º CICLO  
2º BLOCO  

EIXOS TRNASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

8º ANO 9º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
ORALIDADE 

Produção Oral 
 
• Ser capaz de produzir textos orais, 

com progressiva autonomia, para 
desenvolvimento da habilidade de 
fala na língua estudada, assim 
como a competência estratégica 
em diferentes contextos de 
comunicação.  

• Ser capaz de falar, de forma lógica 
e coerente, sobre perspectivas 
futuras. 

• Ampliar, de forma progressiva, o 
campo de conhecimento lexical na 
língua estudada.  

 
 
 
 
 
 
 
 

ORALIDADE 
Produção Oral 

 
• Utilizar recursos linguístico-

discursivos apropriados para falar 
de planos futuros, previsões, 
possibilidades e probabilidades por 
meio de diálogos e monólogos.  

• Reproduzir, de forma 
contextualizada e significativa, 
conhecimentos lexicais na língua 
estudada, estabelecendo relações 
semânticas relacionadas a 
perspectivas futuras, planos, 
projetos, previsões, possibilidades e 
expectativas.  

ORALIDADE 
Produção Oral 

 
• Ser capaz de produzir textos orais 

para fins de exposição de 
informações, de modo a 
desenvolver a habilidade de fala e a 
competência estratégica em 
contextos de comunicação em sala 
de aula.  

• Ampliar, de forma progressiva, o 
campo de conhecimento lexical.  

• Ser capaz de reproduzir, de forma 
contextualizada e significativa, os 
conhecimentos lexicais 
desenvolvidos em sala . 

ORALIDADE 
Produção Oral 

 
• Utilizar recursos linguístico-

discursivos apropriados para expor 
resultados de pesquisa ou estudo 
com o apoio de notas, gráficos, 
tabelas, entre outros.  

• Adequar estratégias de construção 
textual oral aos objetivos de 
comunicação e a contextos de 
exposição de informações e 
opiniões como discussões, debates 
e seminários. 
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LINGUAGENS: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA  
3º CICLO  
2º BLOCO  

EIXOS TRNASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

8º ANO 9º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 
ESCRITA 

Estratégias de Leitura 
 
• Ser capaz de realizar inferências 

para analisar e interpretar textos de 
variados gêneros com a mediação 
do professor. 

• Perceber a importância da relação 
semântica entre itens lexicais na 
língua estudada em processos de 
compreensão e interpretação 
textual. 

• Relacionar conteúdos linguísticos 
da língua estudada com aqueles 
relacionados à língua materna, 
identificando diferentes contextos 
de uso. 

 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 
ESCRITA 

Estratégias de Leitura 
 
• Compreender informações e 

relações implícitas por meio da 
inferência textual e apropriação de 
conceitos e significados de 
vocábulos para fins de construção 
de sentidos e desenvolvimento da 
capacidade interpretativa, 
objetivando uma progressiva 
autonomia no processo de 
compreensão textual.  

• Associar temas de textos de 
variados gêneros a conhecimentos 
prévios. 

• Identificar efeitos de sentido 
produzidos no texto pelo uso 
intencional de palavras, 
expressões, recursos gráfico-
visuais e pontuação.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 
ESCRITA 

Estratégias de Leitura 
 
• Ser capaz de identificar recursos de 

persuasão e argumentação em 
textos escritos na língua estudada.  

• Perceber a importância da relação 
semântica entre itens lexicais na 
língua estudada em processos de 
compreensão e interpretação 
textual 

 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 
ESCRITA 

Estratégias de Leitura 
 
• Reconhecer a utilização de 

recursos de persuasão (escolha e 
jogo de palavras, uso de cores e 
imagens, tamanho de letras, entre 
outros) utilizados em textos 
publicitários e de propaganda como 
elementos de convencimento.  

• Distinguir fatos de opiniões em 
textos argumentativos da esfera 
jornalística.  

• Identificar argumentos principais e 
as evidências/exemplos que os 
sustentam. 
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LINGUAGENS: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA  
3º CICLO  
2º BLOCO  

EIXOS TRNASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

8º ANO 9º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 
ESCRITA 

Leitura e Fruição 
 
• Desenvolver a estesia literária por 

meio da leitura de textos narrativos 
e poéticos na língua estudada. 

 

 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 
ESCRITA 

Leitura e Fruição 

 
• Ler e interpretar contos, romances, 

poemas e outros textos de cunho 
artístico-literário, em versão original 
ou adaptada, como forma de 
desenvolvimento do conhecimento 
e do apreço pela literatura nacional 
e estrangeira. 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 
ESCRITA 

Leitura e Fruição 

 
• Ampliar o conhecimento acerca de 

diferentes gêneros textuais na 
língua estudada, reconhecendo-a 
como instrumento de acesso à 
informação e de expansão de 
visões de mundo. 

 

 

 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 
ESCRITA 

Leitura e Fruição 

 
Analisar e interpretar diversos tipos 

textuais, como regras de jogos, 
manchetes, anúncios, reportagens, 
artigos, verbetes de dicionário e 
enciclopédia, textos informativos, 
biografias, legendas de filmes, 
história em quadrinhos, contos, 
poemas, canções, textos não 
verbais e textos mistos. 
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LINGUAGENS: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA  
3º CICLO  
2º BLOCO  

EIXOS TRNASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

8º ANO 9º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

 
Avaliação dos textos lidos 

 
• Desenvolver a reflexão crítica 

acerca de variados gêneros 
textuais por meio de leitura e 
análise sistematizadas de textos. 

 
Avaliação dos textos lidos 

 
• Analisar e interpretar, de forma 

crítica e reflexiva, o teor e o 
conteúdo de textos de variados 
gêneros por meio do estudo 
comparativo de diferentes 
perspectivas acerca de um mesmo 
tema.  

 
Avaliação dos textos lidos 

 
• Desenvolver a reflexão crítica 

acerca de variados gêneros textuais 
por meio de leitura e análise 
sistematizadas de textos autorais 
ou não.  

 
Avaliação dos textos lidos 

 
• Analisar e interpretar, de forma 

crítica e reflexiva, com foco na ética 
e respeito em relação à perspectiva 
do outro, o teor e o conteúdo de 
textos de variados gêneros, sejam 
eles obras de escritores ou 
resultados de produções autorais, 
individuais ou coletivas, realizadas 
em sala. 
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LINGUAGENS: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA  
3º CICLO  
2º BLOCO  

EIXOS TRNASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

8º ANO 9º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 
ESCRITA 

Estratégias de Escrita: escrita e 
pós-escrita 

 
• Ser capaz de analisar e revisar 

textos autorais, assim como 
trabalhar em sua refacção, com 
mediação do professor. 

• Desenvolver a compreensão do 
papel dos pronomes relativos na 
coesão textual. 

 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 
ESCRITA 

Estratégias de Escrita: escrita e 
pós-escrita 

 
• Analisar e avaliar a produção 

escrita autoral, individual e coletiva, 
com base no contexto de 
comunicação (finalidade e 
adequação ao público, conteúdo a 
ser comunicado, organização 
textual, legibilidade e estrutura de 
frases).  

• Exercitar o uso de pronomes 
relativos com vistas à construção 
de períodos compostos de forma 
coesa e significativa em relação a 
diferentes contextos de 
comunicação.  

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 
ESCRITA 

Estratégias de Escrita: escrita e 
pós-escrita 

 
• Ser capaz de analisar e reformular 

processos de construção da 
argumentação e da persuasão em 
textos autorais. 

• Ser capaz de compreender e utilizar 
verbos e expressões que indiquem 
recomendação, necessidade, 
obrigação e possibilidade. 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 
ESCRITA 

Estratégias de Escrita: escrita e 
pós-escrita 

 
• Analisar e propor potenciais 

argumentos para expor pontos de 
vista em textos escritos, com 
reflexão crítica a respeito do tema 
proposto e pesquisa de dados, 
evidências e exemplos para 
sustentar a argumentação de forma 
lógica e coerente. 

• Reconhecer e utilizar, de forma 
contextualizada e significativa, 
verbos e expressões que indicam 
recomendação, necessidade, 
obrigação e possibilidade na 
construção e refacção de textos 
autorais individuais ou coletivos. 

• Utilizar recursos verbais e não 
verbais para construção da 
persuasão em textos da esfera 
publicitária, de forma adequada ao 
contexto de circulação (produção e 
compreensão).  



Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal (2ª Edição) – Versão para Consulta Pública 
Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Anos Finais 

 

77 
 

LINGUAGENS: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA  
3º CICLO  
2º BLOCO  

EIXOS TRNASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

8º ANO 9º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 
ESCRITA 

Práticas de Escrita 
 
• Desenvolver a habilidade de escrita 

na língua estudada, de forma 
colaborativa e com mediação do 
professor. 

• Ser capaz de entender e reproduzir 
processos de composição de 
palavras e sintagmas na língua 
estudada. 

 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 
ESCRITA 

Práticas de Escrita 
 
• Observar, compreender e 

reproduzir processos de 
composição de palavras e 
sintagmas em contextos 
significativos de interação, de modo 
a desenvolver uma aprendizagem 
colaborativa e progressivamente 
consciente da língua estudada.  

• Produzir textos de variados gêneros 
por meio do uso de estratégias de 
escrita (planejamento, produção de 
rascunho, revisão e edição final), 
com temáticas relacionadas a 
sonhos e projetos futuros (pessoais, 
familiares, comunitários ou 
planetários). 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 
ESCRITA 

Práticas de Escrita 
 
• Desenvolver a habilidade de escrita 

na língua estudada, de forma 
colaborativa e com mediação do 
professor. 

• Ser capaz de expressar condições 
no presente e no futuro em textos 
escritos. 

• Apropriar-se de conhecimentos 
lexicais e semânticos relacionados 
ao uso de conectores (palavras e 
expressões de transição) na língua 
estudada.   

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 
ESCRITA 

Práticas de Escrita 
 
• Utilizar formas de expressão de 

condições no presente e no futuro 
para caracterizar potencialidades e 
desejos em textos escritos.  

•   
• Utilizar elementos discursivos para 

expressar adição, condição, 
oposição, contraste, conclusão e 
síntese, percebendo seu papel na 
manutenção da coesão textual e no 
estabelecimento de linhas lógicas e 
coesas no processo de construção 
da argumentação e da 
intencionalidade discursiva.  
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LINGUAGENS: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA  
3º CICLO  
2º BLOCO  

EIXOS TRNASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

8º ANO 9º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

INTERCULTURALIDADE 
Manifestações e evolução 

linguístico-culturais 
 
• Ampliar conhecimentos sobre 

diferentes contextos artísticos, 
culturais e de interesse ambiental 
relacionados à língua estudada que 
tenham se tornado referências 
mundiais.  

• Compreender diferenças 
ideológicas e políticas entre países 
onde a língua estudada é falada. 

 

INTERCULTURALIDADE 
Manifestações e evolução 

linguístico-culturais 
 
• Fazer contato com manifestações 

artístico-culturais diversas 
relacionadas à língua-alvo (artes 
plásticas e visuais, literatura, 
música, cinema, dança, 
festividades, turismo, gastronomia e 
lazer), valorizando a diversidade 
cultural e fomentando o respeito ao 
diferente.  

• Reconhecer o impacto humano no 
processo de mudança climática em 
países relacionados à língua 
estudada, de modo a desenvolver o 
pensamento crítico-reflexivo no que 
diz respeito ao cuidado com o meio-
ambiente local e planetário. 

• Conhecer e analisar, de forma 
crítica e reflexiva, diferenças 
ideológicas e políticas entre os 
países onde a língua-alvo é falada, 
de modo a desenvolver a 
compreensão acerca dos aspectos 

INTERCULTURALIDADE 
Manifestações e evolução 

linguístico-culturais 
 
• Compreender a importância da 

expansão da língua estudada e de 
suas culturas no mundo: contexto 
histórico. 

• Reconhecer o papel da língua 
estudada no processo de 
comunicação entre diferentes povos 
e de difusão de culturas. 

• Valorizar e respeitar diversas 
composições familiares e a vida 
comunitária em distintas culturas. 

INTERCULTURALIDADE 
Manifestações e evolução 

linguístico-culturais 
 
• Investigar e refletir, coletivamente, 

sobre o processo de evolução e 
expansão da língua estudada e das 
culturas a ela relacionadas, seja em 
função de processos de 
colonização ou por influências 
causadas por mudanças 
geopolíticas e culturais no mundo. 

• Analisar e refletir sobre questões de 
racismo e  xenofobia relacionadas 
às culturas estudadas, de modo a 
desenvolver o pensamento crítico 
acerca das implicações histórico-
sociais nos processos de 
colonização, migratórios e de 
disseminação de pensamentos 
hegemônicos. 

• Analisar a importância da língua 
estudada para o desenvolvimento 
das ciências (produção e 
divulgação de novos 
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LINGUAGENS: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA  
3º CICLO  
2º BLOCO  

EIXOS TRNASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

8º ANO 9º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

históricos e culturais que lhes 
deram origem. 

conhecimentos), da economia, da 
política ou das artes no cenário 
mundial. 

• Conhecer e analisar, de forma 
crítica, reflexiva e acolhedora, 
diferentes composições familiares e 
a vida comunitária de outros países 
que possam implicar identificações 
ou choques culturais quando 
comparados com o contexto 
brasileiro, de modo a desenvolver o 
respeito às diversidades 
socioculturais na 
contemporaneidade.  
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LINGUAGENS: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA  
3º CICLO  
2º BLOCO  

EIXOS TRNASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

8º ANO 9º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

INTERCULTURALIDADE 
Comunicação Intercultural 

 
Perceber possíveis impactos de 
aspectos culturais na 
comunicação e interação entre os 
povos. 

INTERCULTURALIDADE 
Comunicação Intercultural 

 
• Investigar a maneira como 

expressões, gestos e 
comportamentos podem ser 
interpretados em função de 
diferenças culturais. 

• Examinar fatores que podem 
impedir o entendimento entre 
pessoas de culturas diferentes 
falantes da língua estudada, como 
idioma materno ou estrangeiro.  

• Observar o uso de estrangeirismos 
e a influência da língua estudada e 
de suas culturas em contextos de 
comunicação na língua materna. 

INTERCULTURALIDADE 
Comunicação Intercultural 

 
• Perceber como se dá a construção 

de identidades na 
contemporaneidade. 

 

INTERCULTURALIDADE 
Comunicação Intercultural 

 
• Refletir sobre a comunicação 

intercultural na contemporaneidade 
como mecanismo de valorização 
pessoal e comunitária, assim como 
de construção de identidades em 
um mundo globalizado. 

• Refletir sobre questões de gênero e 
diversidade que podem implicar 
choques culturais e violação dos 
direitos humanos nos países 
falantes da língua estudada  e no 
Brasil. 
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LINGUAGENS: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA  
3º CICLO  
2º BLOCO  

EIXOS TRNASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

8º ANO 9º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS 
TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Práticas Investigativas 
 
• Conhecer variadas linguagens e 

recursos de comunicação 
relacionados ao campo da cultura 
digital que implicam a compreensão 
de diferentes falas e discursos orais 
na língua estudada.  

• Saber explorar recursos 
tecnológicos digitais que permitam 
acesso a informações sobre a 
diversidade cultural humana em 
diferentes países. 

• Ser capaz de explorar recursos 
tecnológicos digitais para acessar e 
usufruir da produção literária 
internacional. 

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS 
TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Práticas Investigativas 
 
• Fazer uso de recursos tecnológicos 

para acesso a informações na 
língua-alvo que facilitem a prática 
auditiva e que propiciem a 
ampliação de visões de mundo, o 
respeito às diferenças e a 
educação na cultura digital. 

• Conhecer e explorar ambientes 
virtuais e outros recursos 
tecnológicos para acessar o 
patrimônio artístico-literário 
internacional e desenvolver 
conhecimentos na língua estudada 
influenciados pela cultura digital. 

• Fazer uso de recursos tecnológicos 
digitais para acesso a informações 
veiculadas por variados meios 
(imagens, vídeos, áudios, etc.) com 
o objetivo de reconhecer 
manifestações artísticas diversas e 
aprofundar conhecimentos 
linguístico-culturais relacionados à 
língua estudada. 

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS 
TECNOLOGIAS  

DIGITAIS 
Práticas Investigativas 

 
• Ser capaz de explorar ambientes 

virtuais de comunicação e 
informação que propiciem acesso a 
discussões, exposições de opinião, 
debates, entre outros.  

• Ser capaz de explorar ambientes 
virtuais para desenvolvimento da 
compreensão de linguagens e 
gêneros mediados por tecnologias 
digitais. 

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS 
TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Práticas Investigativas 
 
• Fazer uso de recursos tecnológicos 

para acesso a informações que 
facilitem a prática auditiva e que 
propiciem a ampliação de visões de 
mundo, o respeito às diferenças e a 
educação na cultura digital. 

• Reconhecer, nos novos gêneros 
digitais (blogs, mensagens 
instantâneas, tweets, entre outros), 
novas formas de escrita 
(abreviação de palavras, palavras 
com combinação de letras e 
números, pictogramas, símbolos 
gráficos, entre outros) na 
constituição das mensagens.   

• Conhecer e explorar ambientes 
virtuais de informação e 
socialização com fins de análise e 
reflexão crítica acerca das 
informações neles compartilhadas.  
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LINGUAGENS: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA  
3º CICLO  
2º BLOCO  

EIXOS TRNASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

8º ANO 9º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS 
TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Produção autoral e partilha de 
informações 

 
• Aprender a explorar recursos 

tecnológicos digitais na construção 
e reconstrução de textos na língua 
estudada. 

• Ser capaz de utilizar recursos 
tecnológicos digitais como meios de 
partilha de produção escrita autoral. 

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS 
TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Produção autoral e partilha de 
informações 

 
• Fazer uso de recursos tecnológicos 

digitais (mecanismos de tradução, 
motores de busca, dicionários 
eletrônicos, entre outros) para 
revisar e trabalhar na refacção de 
textos autorais individuais ou 
coletivos. 

• Utilizar recursos tecnológicos 
digitais para elaboração e partilha 
de mensagens instantâneas, 
reportagens, histórias de ficção, 
poemas, comentários em fóruns, 
entre outros, de modo a fomentar 
trocas de percepções e opiniões de 
forma criativa, significativa e 
colaborativa dentro do processo de 
aquisição de uma nova  língua.  

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS 
TECNOLOGIAS  

DIGITAIS 
Produção autoral e partilha de 

informações 
 
• Conhecer e saber utilizar recursos 

tecnológicos digitais para produção 
e partilha de materiais informativos. 

• Aprender a explorar recursos 
tecnológicos digitais na construção 
e reconstrução de textos na língua 
estudada. 

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS 
TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Produção autoral e partilha de 
informações 

 
• Fazer uso de recursos tecnológicos 

digitais para elaboração e partilha 
de materiais autênticos que 
fomentem, de forma criativa e 
significativa,  a ampliação de visões 
de mundo por meio de trocas de 
percepções e opiniões no processo 
de aquisição de uma nova língua. 

• Produzir textos mediados pelas 
diferentes linguagens do mundo 
digital (infográficos, fóruns de 
discussão, fotorreportagens, 
campanhas publicitárias, memes, 
entre outros) sobre temas de 
interesse coletivo local ou global 
que revelem posicionamento crítico. 
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Linguagens: ARTE 
 

 
O ensino da arte no Brasil teve início com os jesuítas com a função de 

transmitir padrões e modelos de culturas predominantes e com um olhar distante de 
culturas indígenas e africanas. Nessa perspectiva, permaneceu historicamente com 
visão utilitarista e imediatista (PCN, 1997). A arte segue um padrão hegemônico até 
as transformações advindas com os pressupostos da modernidade. O movimento 
modernista trouxe experiências inovadoras para o ensino da arte, tais como: 
valorização da livre expressão, sensibilidade, originalidade e também necessidade 
de reflexão e debate mais aprofundado sobre as diversas formas de vivenciar, 
ensinar e aprender Arte (BARBOSA, 1982). 

O ensino de Arte foi incluído no currículo escolar da educação básica a  partir 
da Lei de Diretrizes e Bases de 1961 (Lei 4.024/61). Posteriormente, a Lei de 
Diretrizes e Bases de 1971 (Lei 5.692/71) implementou a disciplina Educação 
Artística que contemplou a dança, a música, o teatro e as artes plásticas, na 
tentativa de realizar um trabalho integrado entre essas diversas linguagens.  

Nos anos 1980 e 1990 com o crescimento do movimento Arte-Educação, a 
Arte se fortalece como componente curricular, sendo regulamentada pelo art. 26, 
§2º da LDBEN de 1996 (Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), que determina 
que: “O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório nos diversos 
níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 
alunos”.  

Assim, mesmo com a garantia do ensino obrigatório da Arte no currículo 
escolar, os arte-educadores buscaram consolidar essa conquista e em 2016, a 
LDBEN é modificada por meio da Lei Nº 13 278/2016 que  inclui as artes visuais, a 
dança, a música e o teatro nos currículos dos diversos segmentos da educação 
básica. Desta maneira, os sistemas de ensino deverão promover a formação de 
professores para implantar esses componentes curriculares na educação infantil, 
ensino fundamental e médio, no prazo de 05(cinco) anos. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais apontam a importância da arte para os 
processos de ensino e de aprendizagem que se articulam às demais áreas de 
conhecimento: 

O conhecimento da arte abre perspectivas para que o aluno tenha uma 
compreensão do mundo no qual a dimensão poética esteja presente: a arte ensina 
que é possível transformar continuamente a existência, que é preciso mudar 
referências a cada momento, ser flexível. Isso quer dizer que criar e conhecer são 
indissociáveis e a flexibilidade é condição fundamental para aprender (BRASIL, 
1997, p. 20-21). 

 
Para que o ensino de Arte dialogue com as diversas áreas de conhecimento e 

promova o desenvolvimento integral do estudante, a teoria e a prática precisam 
estar articuladas. Essa articulação pode ser desenvolvida a partir da interseção 
entre o fazer, o apreciar e o contextualizar, ações propostas pela Abordagem 
Triangular, apresentadas por  BARBOSA (1991). O enfoque do ensino da Arte 
proposto nesse currículo busca contemplar esse tripé (o fazer, o apreciar e o 
contextualizar) que possibilita ir além do desenvolvimento cognitivo do estudante: ao 
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considerar aspectos sociais, históricos e políticos, contempla diversas dimensões da 
integralidade do ser humano e se aproxima da concepção de educação integral. 

O ensino de Arte é imprescindível para desenvolvimento integral dos 
estudantes e para aquisição da linguagem. A experimentação, criação e reflexão 
acerca de manifestações artísticas e culturais diversas impulsionam o estudante em 
seu percurso pessoal e coletivo de produção de sentido. Além do mais, deve-se 
considerar que espaços vivenciados por sujeitos na escola também são espaços de 
sentido. Saberes tradicionais, culturas que habitam a escola e culturas do mundo 
contemporâneo são elementos essenciais para se pensar e fazer arte na escola. É 
preciso que o educador reencontre no presente a memória viva da história coletiva, 
visando a novas reflexões para o trabalho educativo. 

Assim, as diversas manifestações da arte e da cultura formam um indivíduo 
plural, capaz de conhecer a história construída pela humanidade, o patrimônio do 
mundo e de se reconhecer como protagonista. A Arte, como forma de comunicar, 
criar e sensibilizar, cumpre seu papel de fortalecer laços de identidade do homem 
para que ele se reconheça como sujeito de sua própria história. 

Neste sentido, conteúdos e objetivos da Arte serão desenvolvidos em 
diferentes níveis de aprofundamento, de acordo com o processo de aprendizagem 
do estudante. Compreende-se que no Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) o foco da 
aprendizagem artística deve ser mantido na experimentação, exercício da 
imaginação, atividades lúdicas, contação de histórias e autoexpressão, sustentados 
pelos estímulos técnicos de linguagens. No 2º Bloco (4º e 5º anos) a aprendizagem 
artística deve continuar a manter seu foco na experimentação, no exercício de 
imaginação e na autoexpressão, sustentados por estímulos técnicos das 
linguagens. Portanto, faz-se necessário que se observe a questão da 
contextualização e a significação de elementos emocionais e estéticos. 

A construção de conteúdos em Arte para os Anos Finais do Ensino 
Fundamental pautou-se em uma cronologia histórica, procurando articular-se aos 
conteúdos dos demais componentes curriculares com vistas a buscar uma 
interdisciplinaridade. Desta forma, procurou-se evitar ou reforçar visões mais 
particularizadas geograficamente em movimentos artísticos, considerando que seja 
abordada de maneira integrada, fundamentada e consistente. Contemplou-se ainda,  
a necessidade de alfabetização e letramento visual que articulem os elementos 
visuais contextualizados no momento histórico, em uma construção pedagógica que 
garanta a formação continuada e possibilite o entendimento de princípios 
articuladores da obra de arte, a apreciação e a análise daquilo que veem, ouvem 
e/ou compõem a identidade cultural do indivíduo.  

 
 

ARTE: ARTES VISUAIS 
 
A arte constitui uma forma ancestral de comunicação e faz parte da história do 

desenvolvimento humano desde os primórdios da civilização. Por meio dos 
sentidos, o homem percebe o mundo e cria suas formas de registro e expressão 
para que possa compreender melhor sua realidade e interferir no meio em que vive 
(SANS, 2001). Além de articular manifestações que se fundamentam num fazer 
artístico que se utiliza de meios e materiais tradicionais, as Artes Visuais acolhem 
mídias resultantes de avanços tecnológicos e estéticos do século XX (PCN, 1997). 
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A arte promove experiências coletivas e individuais; não só contempla a visão 
particular como a incita; está intrinsecamente revelando e desvelando mundos 
particulares, contribuindo, assim, para a valoração de si e da construção de atitudes 
e valores sociais de respeito à diferença no e do outro. Assim, as diversas 
manifestações de arte e de cultura formam um indivíduo plural, capaz de conhecer a 
história construída pela humanidade, o patrimônio do mundo e o reconhecimento 
como protagonista. A arte, como forma de comunicar, de criar e de sensibilizar, 
cumpre seu papel de fortalecer laços de identidade do homem para que se 
reconheça como sujeito de sua própria história. 

Para que o ensino das artes visuais dialogue com as diversas áreas de 
conhecimento e promova o desenvolvimento integral do aluno, a teoria e a prática 
precisam estar articuladas. Essa articulação pode ser desenvolvida a partir da 
interseção entre o fazer, o apreciar e o contextualizar, ações propostas pela 
Abordagem Triangular, BARBOSA (1991). Esta proposta é uma das formas de 
organizar o trabalho em artes visuais, pautando-o na reflexão do objeto sociocultural 
e histórico para a aprendizagem significativa. A Abordagem Triangular, segundo 
Rizzi: 

 
[...] permite uma interação dinâmica e multidimensional entre as partes e o 

todo e vice-versa, do contexto do ensino da arte, ou seja, entre as disciplinas 
básicas da área, entre outras disciplinas, no inter-relacionamento das quatro ações 
decorrentes: decodificar, experimentar, refletir e informar (2008, p. 345). 

 
Assim sendo, o ensino e aprendizagem em Artes Visuais busca desenvolver o 

processo criador e de ressignificação do fazer artístico, envolvendo diversas formas 
pelas quais pode manifestar-se. Nessa perspectiva, tais aprendizagens estarão a 
serviço da Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os 
Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade. 

 
 

ARTE: DANÇA 
 
A Dança ganha autonomia legal como linguagem a compor o componente Arte 

com a Lei 13.278, de 02 de maio de 2016. Até esse momento, sua presença nas 
práticas escolares era relativamente escassa e se dava de forma espontânea, 
assistemática, extracurricular, vinculada aos momentos de experiências coletivas de 
manifestações culturais da comunidade escolar; ou como repertório do legado 
gestual da cultura corporal, dentro dos estudos da Educação Física ou do Teatro.  

Tal situação se apresentava, e se apresenta ainda, a despeito dos caminhos já 
trilhados pela área na construção de conhecimentos específicos e de pedagogias 
próprias, a se refletirem nos currículos de formação docente em dança espalhados 
pelo país e, também, em documentos legais como os PCN’s para o Ensino 
Fundamental e Médio (2000) e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio 
(2006).  

Estes documentos reconheceram e enfatizaram a importância da Dança na 
formação integral do indivíduo, sistematizando os objetivos de aprendizagem 
necessários para compor o ensino dessa arte e formulando diretrizes específicas 
norteadoras. É importante lembrar também, que o primeiro curso de Licenciatura em 
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Dança no Brasil data da década de 1960 e que o Distrito Federal, tem pólo próprio 
de formação desse profissional desde 2010.  

O instituto da Lei 13.278/2016 trouxe a emergência da inclusão curricular da 
Dança na Educação Básica, não mais de maneira assistemática e espontânea, mas 
obrigatória e balizada pelos pressupostos apontados pela Base Nacional Comum 
Curricular. Na BNCC, a Dança é compreendida como prática artística do corpo e é 
reconhecido seu importante papel educativo. 

 
Os processos de investigação e produção artística da dança centram-se 

naquilo que ocorre no e pelo corpo, discutindo e significando relações entre 
corporeidade e produção estética. Ao articular os aspectos sensíveis, 
epistemológicos e formais do movimento dançado ao seu próprio contexto, os 
alunos problematizam e transformam percepções acerca do corpo e da dança, por 
meio de arranjos que permitem novas visões de si e do mundo. (BNCC, 2017 
p.193). 

 
O Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal, alicerçado nesses pressupostos, passa, então, a incluir a Dança em 
sua estrutura, reconhecendo-a como poética singular, independente e de 
conhecimento autônomo dentro das artes. Para a etapa do Ensino Fundamental, foi 
estruturada em dois blocos, nos anos iniciais (agrupados do 1º ao 3º ano e do 4º ao 
5º ano), e para cada um dos anos da fase final. Esta etapa da Educação Básica, 
pela sua longa duração, engloba importantes mudanças na vida das crianças, que, 
ao fazerem-se adolescentes, transformam-se física, cognitiva, afetiva, social e 
emocionalmente.  

Os desafios advindos dessas transformações, para a elaboração de 
currículos, são muitos, e precisam ser superados na perspectiva da construção de 
uma educação sem rupturas entre suas etapas. (BNCC, 2017, p.55). É nesse 
sentido que o aprendizado da Dança nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
precisa estar pautado em vivências lúdicas do movimento, estabelecendo conexões 
com as experiências vivenciadas na Educação Infantil. Com o ganho de 
desenvoltura e autonomia motriz que essa etapa traz, as crianças ampliam suas 
relações com o espaço físico e cultural e com sua própria corporeidade, abrindo-se 
para novas percepções.  

Cabe, então, ao ensino da dança oportunizar a experimentação intencional 
dessas novas relações espaço-temporais internas e externas da movimentação, no 
sentido de uma progressiva compreensão desses elementos na constituição de sua 
própria identidade e do mundo. Isso pode ser feito na exploração de vocabulário 
gestual próprio como na experimentação de diferentes manifestações de dança 
presentes em seu meio social. 

Promover a curiosidade e a reflexão através de proposições indagativas que 
resgatem ludicamente, vivências anteriores, é um caminho metodológico sugerido. 
Por exemplo, para o desenvolvimento da percepção da movimentação articular, 
assim como do tempo e do espaço ocupado pelo gesto em relação ao espaço da 
sala e aos colegas, podemos perguntar: “e se eu mover meu braço como um grande 
cata-vento, o que acontece?” 

A capacidade de fazer perguntas inseridas no contexto de interesses das 
crianças e de respondê-las por meio do movimento dançado, gera um ambiente 
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propício para a ampliação de operações sensíveis, cognitivas, motrizes e 
expressivas. Ao perceber o movimento em si mesmo, pela via sensorial e não pela 
reprodução mecânica de padrões, a criança desenvolve estruturas perceptivas 
sensíveis que a capacita, também, a compreender o mundo a partir de novos 
olhares. Essa é a fase da alfabetização na linguagem escrita e a alfabetização 
também, dos elementos intrínsecos ao movimento – espaço e tempo – corrobora 
para uma ampliação da compreensão de si mesmo e do mundo em que está 
inserida. 

Para os Anos Finais, busca-se ressignificar as aprendizagens do ciclo anterior 
aprofundando-as e oportunizando a ampliação dos saberes específicos da Dança, 
no sentido da percepção de uma maior complexidade nas relações estabelecidas 
seja na própria construção do movimento, seja na conexão entre ele e o contexto 
social em que está inserido.  

Essa é a fase da passagem para a adolescência, e as situações de vida do 
jovem adolescente tendem a ser intensas e complexas, decorrentes das 
transformações orgânicas, emocionais e sociais pelas quais passa. Diante desse 
contexto, o ensino da Dança precisa acompanhar o desenvolvimento nas 
aprendizagens intelectuais e relacionais do adolescente, atentando sempre, para o 
complexo mundo emocional que se processa. 

Avança-se nessa etapa, na compreensão dos fatores do movimento e na 
utilização, de forma a estimular a expressão autônoma. Ao ser acolhido em sua 
movimentação expressiva, o adolescente é convidado também, a acolher a 
movimentação do outro. Nesse processo de expressão e fruição pautado na 
observação dos fatores do movimento (Rudolf Laban) e dos elementos constitutivos 
da expressão dançada, e desvinculado de julgamentos e pré-conceitos, consolida-
se uma prática corporal integrativa e humanizadora, respeitosa das diferenças e 
contrária a formas de violência simbólica presentes na comunidade e na escola 
(BNCC, 2017, p.59). 

A estratégia da problematização continua aliada metodológica, nessa etapa, 
avançando-se na complexidade das conexões propostas nas indagações. A 
pergunta, por exemplo: “que sentidos podem nascer de um gesto dançado?” 
possibilita respostas aprofundadas tanto no campo da percepção cinestésica, 
quando sentidos sensoriais são explorados, quanto no campo das representações e 
significações, favorecendo a construção de sentido pessoais e coletivos para as 
formas estéticas elaboradas.  

Também no campo dos processos de composição, a problematização permite 
a pesquisa e exploração de diferentes modos de construção e encenação da 
Dança, presentes em nossa cultura e em culturas estrangeiras, ampliando visões e 
contextos, e incentivando diálogos, integração e interdisciplinaridade. 

O Currículo da Educação Básica para a Dança na Etapa do Ensino 
Fundamental espera, assim, estabelecer bases sólidas de autoconhecimento e 
expressão por meio da Dança, que possam conduzir os adolescentes, com mais 
autonomia e autoestima, desenvoltura e criticidade, sensibilidade estética e ética, 
para a etapa posterior do Ensino Médio, onde novos desafios se apresentarão. 

MÚSICA 
A música é tão antiga quanto à humanidade. A partir da música, expressamos 

ideias sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre o mundo, sobre nossa existência. 
Utilizando formas sonoras, essa manifestação artística é uma maneira de articular e 
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organizar o pensamento, num discurso que expressa emoções e o interior do ser 
humano (SWANWICK, 2003). Como fenômeno cultural, a música pode ser 
considerada veículo universal de comunicação, pois não há registro na história de 
qualquer agrupamento humano que não tenha realizado experiências musicais 
como meio de expressar seu interior e as características de sua cultura. 

A música é uma atividade humana que, segundo Pederiva (2013) “cria 
condições de possibilidade de promover identidade, coordenação, ação, cognição e 
expressão emocional, além da cooperação, coordenação e coesão”. A autora segue 
afirmando que a atividade musical é característica da convivência humana em 
grupos [...] e, ainda que, “ao se transformar na cultura, em uma diversidade de 
formas e em novas estruturas e funções, a atividade musical transforma também as 
estruturas e possibilidades biológicas” (PEDERIVA, 2009, p.54). 

No contexto da arte o desenvolvimento da musicalidade dos estudantes 
merece o devido destaque, pois a música na Educação Básica envolve discussão 
de princípios que ultrapassam limites de conceitos e de técnica musical. Abrange, 
antes de qualquer coisa, reflexão sobre bases teórico-filosóficas em que se 
pretende construir a prática pedagógica que deve nortear a dinâmica da vida 
escolar, uma vez que possui implicações diretas na cultura e na vida social.  

A dinâmica das atividades musicais nessa etapa da Educação Básica deve 
estimular e propiciar a pesquisa sonora, considerando aspectos de possibilidades 
vocais, corporais e instrumentais de estudantes, proporcionando a oportunidade de 
explorar o mundo sonoro com liberdade e expressar suas próprias ideias musicais.  

A vivência e a experiência musicais dos estudantes, professoras e 
professores, provenientes sejam de suas relações em grupos sociais, familiares, 
religiosos, devem ser elementos levados em consideração no processo educativo 
musical, pois o compartilhamento dessas vivências e/ou experiências possibilita 
troca e ampliação de repertórios, enriquecendo os contextos de trabalho com 
música na escola.  

A perspectiva histórico-cultural aponta essa troca colaborativa como ação 
promotora de oportunidade de desenvolvimento musical dos envolvidos no processo 
educativo em música. Trabalha-se com a música falando sobre ela, analisando, 
refletindo, criando, ouvindo música, partindo das experiências e vivências dos 
estudantes, valorizando, sobretudo, sua experimentação e criação. Cabe ressaltar 
que o trabalho educativo musical na educação básica não ocorre somente com 
atividades que envolvam a execução instrumental e a leitura musical, mas também, 
por meio da audição, da composição e da improvisação, organizando e ampliando a 
compreensão musical que os estudantes possuem.  

Penna (2012) ressalta que o ensino de música, portanto, não deve trazer um 
padrão musical exterior e alheio, imposto para ser reverenciado, em contraposição à 
vivência do estudante que, muitas vezes, é tida como não representativa, como 
determina a indústria cultural.  Para o ensino de música na Educação Básica, 
há necessidade de uma prática musical multicultural e diversificada voltada ao 
comprometimento dos objetivos de uma educação centrada no ser humano 
(VICTÓRIO, 2011), tendo em vista, inclusive as especificidades de atuação do 
Pedagogo, ou seja, do professor regente de classe, em educação musical da 
Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, seguindo a legislação 
vigente, LEI Nº 13.278 de 02 de maio de 2016 que mantem o disposto na LEI Nº 
11.769 de 18 de agosto de 2008.  
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Quanto à atuação do professor regente em atividades musicais, ressalta-se 
que o professor é, segundo a perspectiva histórico-cultural de Vigotski (2003, p. 77), 
o organizador do espaço educativo e não um detentor de saberes. Dessa maneira, 
utilizando os princípios educativos da colaboração e troca de experiências, as 
atividades musicais devem tratar como elemento central, as experiências dos 
estudantes e professores envolvidos no processo educativo.  

 
 

ARTE: TEATRO 
 
O ensino e a aprendizagem em Teatro irão demandar a ruptura da ocupação 

tradicional da escola e da sala de aula. A prática cênica requer um espaço de 
articulação entre os demais saberes e produções artísticas e permite singular 
apropriação histórica, social, política e geográfica de temas e elementos 
desenvolvidos no currículo escolar. O processo de criação de cenas oportuniza o 
fortalecimento da coletividade, permite criar sentimentos de pertencimento e 
desenvolve a capacidade crítica por meio da convivência e interação com diferentes 
culturas em diversos contextos históricos. Nesse sentido, o currículo proposto visa 
uma aproximação do estudante às linguagens de cena, com produção e reflexão 
crítica que se desenvolve a partir da relação corpórea sensorial em sala de aula e 
sua relação com a construção do conhecimento. 

Para Hartmann (2010), a sistematização da abordagem da arte teatral pelo 
professor de teatro, por meio da implementação de um discurso teórico, histórico e 
técnico, poderá permitir a instrumentalização de jovens e crianças para que possam 
participar/ter acesso à cultura teatral de maneira mais completa, abrangente e 
inclusiva. Nesse sentido, tem-se desenvolvido estratégias metodológicas para 
viabilizar a mediação pedagógica do professor de teatro em sala de aula, na 
intenção de propiciar a capacidade de apreciação e avaliação dos estudantes: 

 
[...] O que e como avaliar devem ser questões norteadas, antes de tudo, pelos 

objetivos da disciplina e não pelo aparecimento aleatório de "talentos" individuais. O 
teatro, sobretudo na sala de aula, na contemporaneidade, deve fundamentalmente 
ser exclusivo e não discriminatório e excludente (HARTMANN, 2010, p.17). 

 
Em acréscimo, faz-se necessário que o professor de teatro esteja atento para 

essas questões do ensino e aprendizagem em teatro na contemporaneidade. Para 
tanto, é fundamental que busque a construção de suas práticas pedagógicas por 
meio da união entre teoria e prática, de forma a permitir aos estudantes a reflexão e 
ação a partir dos conteúdos abordados em sala de aula. Ainda, para Hartmann 
(2010), o professor de teatro necessita assumir-se como um agente que encara a 
educação como um empreendimento político, social e cultural, tendo em vista que 
as abordagens pedagógicas contemporâneas em arte-educação tem enfatizado a 
seguinte distribuição em sala de aula: a criação (prática), a apreciação (formação de 
público) e a contextualização (atenção às peculiaridades da cultura e da sociedade 
em questão). Assim, é primordial que as práticas pedagógicas em sala de aula não 
estejam distantes da realidade cultural e social dos estudantes. 

Por fim, o ensino do Teatro na escola busca contribuir para o despertar da 
sensibilidade, promove as potencialidades expressivas mediadas pela dimensão 
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mágica, ritualística e ancestral, além de facilitar a articulação entre diversos saberes 
por meio dos eixos integradores, da ludicidade e do letramento fundamentados nos 
Pressupostos Teóricos desse Currículo. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS ARTE: ARTES VISUAIS 

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Explorar a 
imaginação e a 
expressividade 
espontânea  por 
meio de temas que 
contextualizem a 
ação criadora. 

•  Explorar a 
criatividade a partir 
de temas e 
observação da 
natureza. 

• Ampliar o repertório 
de imagens; 

• Experimentar 
materiais e suportes 
diversos 

• Compreender 
diferentes 
características das 
cores, como forma 
de elaborar novos 
parâmetros de 
conhecimento e 

• Criação livre de 
desenhos, pinturas, 
colagem, esculturas, 
modelagem e 
construções; 

• Experimentação de 
elementos, cores e 
formas presentes na 
fauna e flora do 
Cerrado; 

• Técnicas artísticas 
com variados 
instrumentos e 
instrumentos 
materiais (pincéis, 
lápis, giz de cera, 
papéis, tintas, argila) 
e outros meios 
(fotografias, vídeos, 
contextualizem a 
ação computação 
gráfica,etc) 

• Experimentação de 
elementos 

• Criar formas artísticas, 
exercitando a 
imaginação criadora; 

• Explorar e reconhecer 
elementos 
constitutivos das artes 
visuais (ponto, linha, 
forma, cor, espaço, 
movimento etc.); 

• Conhecer as distintas 
matrizes estéticas e 
culturais locais e 
regionais. 

• Experimentar 
diferentes formas de 
expressão artística 
(desenho, pintura, 
colagem, quadrinhos, 
dobradura, escultura, 
modelagem, 
instalação, vídeo, 
fotografia, etc) 

• Experimentar 
materiais e suportes 

• Autorretrato e releitura 
• Criação livre de 

desenhos, pinturas, 
colagem, esculturas, 
modelagem e 
construções; 

• Arte como 
manifestação da 
cultura e identidade de 
um povo (matrizes 
brasileiras); 

• Elaboração de 
trabalhos em suporte 
de tamanhos, formas e 
texturas variadas; 

• Técnicas artísticas 
variadas com 
instrumentos e 
materiais 
diversificados; 

• Produção de imagens 
gráficas e plásticas a 
partir de diferentes 
tipos de histórias; 

• Relacionar, e 
compreender 
criticamente formas 
distintas das artes 
visuais tradicionais e 
contemporâneas 
locais e regionais; 

• Explorar a imaginação 
e a expressividade a 
partir de temas e 
observação da 
natureza 

• Explorar a imaginação 
e a expressividade por 
meio de temas que 
contextualizem a ação 
criadora. 

• Compreender as 
diferentes 
características das 
cores, como forma de 
elaborar novos 
parâmetros de 
conhecimento e 

• Frequentar espaços 
culturais diversos e 
vivenciar aspectos 
importantes da 
formação estética e 
visual; 

• Produção plástica a 
partir da leitura de 
imagens de artistas 
locais e regionais; 

• Desenho de 
observação 
(paisagens, objetos, 
pessoas, etc.) 

• Elaboração de 
trabalhos em 
suportes de 
tamanhos, formas e 
texturas variadas; 

• Pesquisa de 
elementos, cores e 
formas presentes na 
fauna e flora do 
Cerrado; 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS ARTE: ARTES VISUAIS 

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
observação da 
natureza. 

• Apreciar formas 
distintas das artes 
visuais tradicionais e 
contemporâneas 

• Conhecer 
brinquedos, 
brincadeiras, jogos, 
danças, canções e 
histórias de 
diferentes matrizes 
estéticas e culturais; 

encontrados na 
natureza (folhas, 
pedras, terra, etc.); 

• Técnicas artísticas 
com variados 
mostras, exposições, 
galerias, oficinas, 
ateliês, pontos 
turísticos e outros. 

• Experimentar e 
vivenciar 
brincadeiras, jogos, 
danças, canções e 
histórias de 
diferentes matrizes 
estéticas e culturais; 
 

diversos. 
• Conhecer alguns 

fundamentos da 
linguagem visual, 
aplicando seus 
princípios na criação 
de trabalhos artísticos 
variados (cor, forma, 
textura, equilíbrio, 
movimento, contrastes 
de claro e escuro). 

• Reconhecer 
categorias das artes 
visuais (museus, 
galerias, instituições, 
artistas, artesãos, 
curadores etc.). 

• Conhecer brinquedos, 
brincadeiras, jogos, 
danças, canções e 
histórias de diferentes 
matrizes estéticas e 
culturais; 

• Frequentar espaços 
culturais diversos e 
vivenciar aspectos 
importantes da 
formação estética e 
visual; 

• Produção plástica a 
partir da leitura de 
imagens de artistas 
brasileiros; 

• Experimentar 
brinquedos, 
brincadeiras, jogos, 
danças, canções e 
histórias de diferentes 
matrizes estéticas e 
culturais; 

observação da 
natureza. 

• Conhecer a 
diversidade cultural 
presente em 
manifestações 
artísticas brasileiras. 

• Conhecer alguns 
fundamentos da 
linguagem visual, 
aplicando seus 
princípios na criação 
de trabalhos artísticos 
variados (cor, forma, 
textura, equilíbrio, 
movimento, contrastes 
de claro e escuro). 

• Conhecer brinquedos, 
brincadeiras, jogos, 
danças, canções e 
histórias de diferentes 
matrizes estéticas e 
culturais; 

• Apreciar obras de 

• Observação das 
cores presentes na 
natureza em 
diferentes épocas do 
ano 

• Apreciação de obras 
de artistas que 
utilizam a temática 
da natureza para 
composição do 
trabalho plástico; 

• Arte como 
manifestação da 
cultura e identidade 
de um povo. 
(matrizes brasileiras) 

• Manifestações 
folclóricas, 
populares; 

• Cores secundárias e 
terciárias (cores 
produzidas); 

• Cores frias e cores 
quentes; 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS ARTE: ARTES VISUAIS 

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
artistas variados e 
observar aspectos 
plásticos da 
composição 

•  Luminosidade sobre 
a cor, cor como 
pigmento; 

• Experimentar 
brinquedos, 
brincadeiras, jogos, 
danças, canções e 
histórias de 
diferentes matrizes 
estéticas e culturais; 

• Cores na natureza e 
as produzidas pelo 
homem; 

• Criação de 
desenhos, pinturas, 
esculturas, etc.  

• Elementos básicos 
da linguagem visual: 
relação entre 
texturas, formas, 
ritmos, movimentos e 
equilíbrio. 

•  Espaços de 
informações e de 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS ARTE: ARTES VISUAIS 

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
comunicação 
artística / cultural: 
museus, mostras, 
exposições, galerias, 
oficinas, ateliês, 
pontos turísticos e 
outro. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE: ARTES VISUAIS 

2º BLOCO  
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Reconhecer e valorar a influência 
de distintas matrizes estéticas e 
culturais das artes visuais nas 
manifestações artísticas das 
culturas locais, regionais e 
nacionais. 

• Investigar e elaborar trabalhos em 
arte sobre a diversidade cultural 
brasiliense com atividades lúdicas 
e diferentes linguagens artísticas. 

• Pesquisar e exercitar as diferentes 
propriedades da cor. 

• Conhecer os fundamentos da 
linguagem visual e aplicar seus 
princípios em criação de trabalhos 
artísticos variados. 

• Apreciar obras artísticas 
observando fundamentos da 
linguagem visual e, procurando 
estabelecer conceitos e 
significados propostos. 

• Pesquisar e conhecer três dos 
maiores protagonistas na cena da 

• Pesquisa e estudo das 
manifestações culturais e 
artísticas das culturas locais, 
regionais e nacionais; 

• Pesquisar e experimentar 
brinquedos, brincadeiras, jogos, 
danças, canções e histórias de 
diferentes matrizes estéticas e 
culturais; 

• Cores primárias, secundárias e 
terciárias; 

• Cores frias e cores quentes; 
• Cores na natureza e as 

produzidas pelo homem; 
• Desenho de observação e de 

imaginação sobre a cidade. 
(casa, rua, quadra, escola, bairro, 
cidade); 

• Criação de desenhos, pinturas, 
construções e esculturas 
temáticas; 

• Elementos básicos da linguagem 
visual: relação entre ponto, linha, 

• Pesquisar e conhecer as diversas 
áreas de produção e trabalho 
artístico; 

• Reconhecer e valorar a influência de 
distintas matrizes estéticas e 
culturais das artes visuais nas 
manifestações artísticas das culturas 
locais, regionais e nacionais. 

• Investigar e elaborar trabalhos em 
arte sobre a diversidade cultural 
brasiliense com atividades lúdicas e 
diferentes linguagens artísticas. 

• Reconhecer e valorar a influência de 
distintas matrizes estéticas e 
culturais das artes visuais nas 
manifestações artísticas das culturas 
locais, regionais, nacionais e 
universais; 

• Conhecer a diversidade cultural 
como meio de construção da 
identidade coletiva; 

• Compreender as diferentes 
características das cores e elaborar 

• Profissões artísticas: pintor, 
escultor, arquiteto, artesão, 
musicista, ator, fotógrafo, 
designer, poeta, profissionais; 

• Pesquisa e estudo das 
manifestações culturais e 
artísticas das culturas locais, 
regionais e nacionais. 

• Pesquisar e experimentar 
brinquedos, brincadeiras, jogos, 
danças, canções e histórias de 
diferentes matrizes estéticas e 
culturais; 

• Estudo do artesanato regional, 
com ênfase no nacional; 

• Estudo da relação da arte e do 
artesanato com a cultura do 
estudante e de outras regionais; 

•  Manifestações culturais/ 
populares; 

• Arte como manifestação da 
cultura e identidade de um povo 
(matrizes brasileiras); 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE: ARTES VISUAIS 

2º BLOCO  
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
criação de Brasília, estabelecendo 
a relação de elementos visuais 
como formas geométricas, volume, 
equilíbrio, e dinâmica de cores e 
traços (linhas) com a Arquitetura. 

• Conhecer, apreciar e valorizar o 
patrimônio artístico  do Distrito 
Federal.  

• Frequentar espaços culturais 
diversos, conhecendo aspectos 
importantes na formação estética e 
visual; 

plano, cor, textura, forma, volume, 
luz, ritmo, movimento, equilíbrio. 

• Noções de plano, volume e 
espaço bi e tridimensional; 

• Primeiras noções de perspectiva / 
profundidade; 

• Criações tridimensionais; 
• Proporção. 
• Athos Bulcão; 
• Desenho urbanístico de Lúcio 

Costa; 
• Monumentos de Oscar Niemeyer; 
•  Apreciação de obras de artistas 

do modernismo brasileiro; 
• Arte no Distrito Federal e seus 

artistas locais; 
• Apreciação de obras artísticas em 

períodos e movimentos distintos; 
•  Visita a pontos turísticos da 

cidade para apreciação e 
realização de desenhos, esboços 
e ou textos; 

• Visitas a pontos turísticos da 

novos parâmetros de conhecimento. 
• Apreciar obras artísticas observando 

fundamentos da linguagem visual e 
estabelecendo conceitos e 
significados propostos por artistas. 

• Estabelecer relações entre 
elementos (objetos, formas) de 
diferentes proporções. 

• Conhecer, apreciar e valorizar o 
patrimônio artístico  do Distrito 
Federal.  

• Frequentar espaços culturais 
diversos, conhecendo aspectos 
importantes na formação estética e 
visual; 

• Cores frias e cores quentes; 
• Cores e suas diversas 

representações na natureza e as 
produzidas pelo homem. 

•  Apreciação de artistas nacionais 
e locais que utilizaram a cidade e 
temáticas sociais para elaboração 
de trabalho plástico; 

• Elementos básicos da linguagem 
visual: relação entre ponto, linha, 
plano, cor, textura, forma, volume, 
luz, ritmo, movimento, equilíbrio. 

• Noções de plano, volume e 
espaço bi e tridimensional; 

• Primeiras noções de perspectiva / 
profundidade; 

• Criações tridimensionais; 
• Proporção. 
• Apreciação de obras de artistas 

do modernismo brasileiro; 
• Arte no Distrito Federal e seus 

artistas locais; 
• Apreciação de obras artísticas em 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE: ARTES VISUAIS 

2º BLOCO  
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
cidade para apreciação e 
realização de desenhos, esboços 
e ou textos; 

• Espaços de informação e de 
comunicação artística / cultural: 
museus, mostras, exposições, 
galerias, oficinas, ateliês, pontos 
turísticos e outros; 

períodos e movimentos distintos; 
•  Visita a pontos turísticos da 

cidade para apreciação e 
realização de desenhos, esboços 
e ou textos; 

• Visitas a pontos turísticos da 
cidade para apreciação e 
realização de desenhos, esboços 
e ou textos; 

• Espaços de informação e de 
comunicação artística / cultural: 
museus, mostras, exposições, 
galerias, oficinas, ateliês, pontos 
turísticos e outros; 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 

HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 
EIXOS INTEGRADORES: LETRAMENTOS E LUDICIDADE 

LINGUAGENS – ARTE: ARTES VISUAIS 
3º CICLO – 1° BLOCO 

6º ANO 7º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Compreender a evolução do 
homem a partir da apreciação da 
arte rupestre brasileira e das 
demais manifestações artísticas ao 
longo da história. 

• Desenvolver a capacidade de 
leitura e análise de elementos das 
artes visuais, contextualizando-os 
em estilos/movimentos artísticos da 
Pré-história à Idade Média e utilizar 
as noções trabalhadas em suas 
produções artísticas. 

• Relacionar o estudo da arte da pré-
história brasiliense a aspectos 
históricos e geográficos do DF. 

• Reconhecer, respeitar e valorizar 
no âmbito familiar, escolar e 
regional a diversidade cultural. 

• Reconhecer a produção visual 
como produto cultural sujeito à 
análise e ao entendimento; 

• Indicar e conhecer produções 

• Arte Rupestre (período Paleolítico 
e Neolítico); 

• Estudo de matrizes culturais 
brasileiras (indígena, africana, 
europeia e demais povos 
imigrantes) e suas influências na 
formação da arte e da cultura 
nacional; 

• Principais características de 
culturas da antiguidade: 
Mesopotâmia, Egito, Grécia e 
Roma; 

• Principais características da Arte 
Bizantina; 

• Principais características da Arte 
Medieval: Românica e Gótica; 

• Arte pré-colombiana – civilizações 
maia, asteca, Inca, marajoara, 
Santarém e outras. 

• Antecedentes da história de 
Brasília/DF; 

• Conceitos e finalidades da Arte 

• Apreciar manifestações artísticas ao 
longo da história da humanidade e 
suas influências e contribuições 
como instrumento de transformação 
social. 

• Conhecer e valorizar a pluralidade do 
patrimônio cultural brasileiro e de 
outros povos, posicionando-se de 
maneira crítica contra qualquer 
discriminação baseada em 
diversidade cultural, social, étnica, de 
gênero, crença, religião ou de 
qualquer natureza. 

• Desenvolver a capacidade de leitura 
e análise de elementos das artes 
visuais contextualizando-os em 
estilos/movimentos artísticos, do 
Renascimento ao Realismo. 

• Identificar e utilizar em produções 
artísticas elementos básicos da 
linguagem visual. 

• Influência da Igreja Católica em 
produções artísticas na Idade 
Média; 

• Renascimento; 
• Arte da Contra-Reforma: Barroco; 
• Barroco como o primeiro estilo 

artístico brasileiro, diferenças 
regionais e a contribuição do 
negro em seu desenvolvimento; 

• Rococó – Origens e 
características gerais; 

• Neoclassicismo em 
manifestações artísticas no 
Ocidente; 

• Estilo Neoclássico introduzido no 
Brasil pela Missão Artística 
Francesa. Principais artistas e 
surgimento da Escola Imperial de 
Belas Artes; 

• Academicismo brasileiro - artistas 
brasileiros oriundos da Academia 
Nacional de Belas Artes; 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS – ARTE: ARTES VISUAIS 

3º CICLO – 1° BLOCO 
6º ANO 7º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
visuais do/no Distrito Federal, e 
sua contribuição para a construção 
da identidade cultural; 

• Apreciar e entender as 
manifestações culturais de vários 
grupos étnico-raciais que compõem 
a nação brasileira em seu universo 
pluricultural; 

• Conhecer e valorizar a cultura 
visual local e global; fomentar a 
pluralidade cultural no espaço 
escolar. 

• Analisar diferentes representações 
artísticas, como linguagem estética 
e comunicacional; 

• Localizar e analisar em produções 
artísticas o uso de elementos 
básicos da linguagem visual.; 

• Identificar, conhecer e utilizar os 
elementos da linguagem visual, a 
história da arte e os formadores da 
cultura brasileira, bem como 
reconhecer-se como sujeito de 

em diferentes contextos históricos 
e sociais; 

• A Arte como linguagem universal; 
• Estudo de diferentes tipos de 

desenho; 
• Introdução de diferentes formas 

de linguagens expressivas, 
sensoriais e sinestésicas como 
forma de comunicação humana: 
artes visuais, teatro, música, 
fotografia, cinema, publicidade, 
TV, arquitetura, poesia, literatura, 
dança; 

• Estudo de elementos da 
linguagem visual: cor, ponto, 
linha, plano, textura, figura, ritmo, 
volume, proporção, equilíbrio, 
simetria, bidimensionalidade e 
tridimensionalidade; 

• Estudo e simbologia de cores em 
diferentes culturas e sociedades 

• Estudo sobre a influência dos 
estilos/movimentos artísticos da 

• Conhecer, valorizar, respeitar 
espaços reservados à arte, 
reconhecer sua importância para a 
construção e preservação de bens 
artísticos e culturais brasileiros; 

• Propiciar questões e indagações 
sobre indivíduos em seu contexto 
social. 

• Romantismo em movimentos da 
arte no ocidente; 

• Romantismo em manifestações 
artísticas brasileiras; 

• Realismo em movimentos da arte 
no ocidente; 

• Realismo em manifestações 
artísticas brasileiras; 

• Obras dos grandes mestres, do 
Renascimento ao Realismo. 

• Estudo sobre a influência dos 
estilos/movimentos artísticos do 
Renascimento ao Realismo. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS – ARTE: ARTES VISUAIS 

3º CICLO – 1° BLOCO 
6º ANO 7º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
mudança de sua formação cultural 

• Propiciar momentos de 
entretenimento, exposição, 
apreciação e fruição da 
produção artística. Despertar 
reflexão coletiva e debate. 

Pré-história à Idade Média. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM 
DIREITOS HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS – ARTE: ARTES VISUAIS 

3º CICLO – 2° BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
• Compreender a arte como fato histórico 

contextualizado em diversas culturas, 
conhecendo, respeitando e observando 
sua constante mudança; 

• Desenvolver a capacidade de leitura e 
análise dos elementos das artes visuais 
contextualizando-os nos movimentos 
artísticos do século XVIII ao XX 

• Compreender a influência de 
estilos/movimentos ocidentais do século 
XX sobre produções visuais brasileiras. 

• Entender a produção visual como 
produto cultural sujeito à análise e ao 
entendimento. 

• (Re)conhecer a importância do diálogo 
entre as diversas áreas do 
conhecimento, reforçando a importância 
da Arte na formação da sociedade por 
meio de estilos/movimentos artísticos e 
culturais, bem como identificá-los dentro 
do contexto histórico vigente. 

• Analisar e experimentar diferentes 
representações artísticas, como 

• Ambiente cultural artístico do 
século XVIII e XIX no Brasil. 
Advento da fotografia. 

• Impressionismo: início das 
grandes tendências de arte no 
século XX; influência da 
fotografia; 

• Realismo: arquitetura civil urbana; 
arquitetura e “pintura social”; 

• Movimento das Artes e Ofícios e 
o Art Nouveau; 

• Arte na América Latina em obras 
de Frida Kahlo, Diego Rivera, 
José Clemente Orozco e outros; 

• Artistas precursores do 
Modernismo Brasileiro; 

• Movimento Modernista ; 
• Brasileiro – novas tendências da 

arte brasileira, sua relação com 
diversas culturas; 

• Semana de Arte Moderna e 
busca de uma identidade cultural 

• Compreender manifestações 
artísticas em diversos continentes e 
sua influência na arte realizada no 
Brasil. 

• Conhecer e identificar os 
estilos/movimentos artísticos e a 
cultura produzida pela humanidade; 
respeite e valorizar a diversidade 
cultural e perceber a arte como 
linguagem expressiva estética e 
comunicacional. 

• Reconhecer diferentes tipos de obra 
de arte e suas características 
próprias, e compreender tendências 
artísticas do século XX. 

• Desenvolver a capacidade de leitura 
e análise de elementos de artes 
visuais, contextualizando-os em 
movimentos artísticos do século XX 
até os dias atuais. 

• Relacionar os elementos da 
linguagem visual às produções 
históricas e imagens cotidianas. 

• Expressionismo: tendência para 
traduzir em linhas e cores 
sentimentos mais dramáticos do 
homem; 

• Cubismo: abandono da 
perspectiva; cubismo analítico e 
cubismo sintético (construção e 
colagem); 

• Estudo de aspectos da arte 
africana relacionados ao 
Cubismo; 

• Abstracionismo: relação de 
elementos da linguagem visual: 
ponto, linha e plano; 

• Dadaísmo: signo e significado em 
obras de Marcel Duchamp e 
Readymade (Paradigmas da arte 
contemporânea); 

• Surrealismo: valorização de 
pesquisas científicas; 
inconsciente e sonhos em 
expressões artísticas; 

• Introdução a novas tendências da 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM 
DIREITOS HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS – ARTE: ARTES VISUAIS 

3º CICLO – 2° BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
linguagem estética e comunicacional. 

• Identificar, conhecer e utilizar os 
elementos da linguagem visual, a 
história da arte e os formadores da 
cultura brasileira, bem como 
reconhecer-se como sujeito de 
mudança de sua formação cultural. 

• Experimentar e conhecer materiais, 
instrumentos e procedimentos artísticos 
diversos em arte (Artes Visuais, Dança, 
Música, Artes Cênicas) em culturas 
diversas; 

• Compreender e reconhecer diferentes 
linguagens como forma de 
comunicação humana; 

• Reconhecer e utilizar procedimentos 
artísticos para análise, entendimento e 
fruição da produção visual. 

• Conhecer, respeitar e valorizar a 
diversidade de expressões artísticas 
responsáveis pela formação da arte 
brasileira, além de identificar diversos 
artistas e suas características. 
 

nacional. Artistas, intelectuais e 
literatos que participaram da 
Semana de 1922; 

• Modernismo Brasileiro após a 
Semana da Arte Moderna; 

• Expressionismo, Cubismo e 
Surrealismo no Brasil. Principais 
inovações na arte brasileira e 
influência europeia - teoria 
antropofágica, simplificação da 
forma; 

• Conhecer e valorizar 
manifestações culturais afro-
brasileiras e indígenas na cultura 
brasileira. 

• Pontilhismo; 
• Fotografia 
• Estudar elementos da linguagem 

visual relacionando-os à história 
da arte e às imagens cotidianas. 

• Pesquisar sobre diferentes 
formas de expressão artística e a 
integração entre elas; 

• Construir uma relação de 

• Experimentar e conhecer materiais, 
instrumentos e procedimentos 
artísticos diversos em arte (Artes 
Visuais, Dança, Música, Teatro), de 
modo que os utilize nos trabalhos 
pessoais, identifique-os e interprete-
os na apreciação e contextualizá-los 
culturalmente; 

• Reconhecer influências da ciência e 
da tecnologia sobre produções 
visuais do século XX, a fim de 
perceber desdobramentos no cenário 
mundial de novas tecnologias digitais 
relacionadas à arte; 

• Compreender o universo poético da 
linguagem visual; 

• Compreender e utilizar a arte como 
linguagem, mantendo uma atitude de 
busca pessoal e ou coletiva, 
articulando a percepção, a 
imaginação, a emoção, a 
investigação, a sensibilidade e a 
reflexão ao realizar e fruir produções 
artísticas; 

arte no século XX; 
• Influência e domínio dos Estados 

Unidos na Arte Pós– moderna; 
• Op Art / Pop Art; 
• Arte concreta; 
• Expressionismo abstrato; 
• Introdução a transformações 

estéticas e tecnológicas da arte 
no século XX: Arte  
computacional;  vídeo arte, Arte 
conceitual, Hiper-realismo, 
Minimal Art e outras; 

• Arte Contemporânea no Brasil e 
no Distrito Federal 

• Relação entre arte e mercado; 
• Influências de movimentos 

artísticos do século XIX sobre 
produções modernistas 
brasileiras; 

• Estudo de meios de comunicação 
de massa e influências no 
comportamento da sociedade 

• Impressionismo: Início das 
grandes tendências de arte no 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM 
DIREITOS HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS – ARTE: ARTES VISUAIS 

3º CICLO – 2° BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
autoconfiança com a produção 
artística pessoal e conhecimento 
estético, respeitando a própria 
produção e a de colegas; 

• Identificar, relacionar e 
compreender diferentes funções 
de arte, trabalho e produção de 
artistas; 

• Pesquisar e saber organizar 
informações sobre arte em 
contato com artistas, obras de 
arte, fontes de comunicação e 
informação; 

• Construir uma relação de 
autoconfiança com a produção 
artística pessoal e conhecimento 
estético, respeitando a própria 
produção e a dos colegas. 

• Conhecer e utilizar elementos 
básicos da linguagem visual em 
espaço bidimensional e 
tridimensional em diferentes 
possibilidades expressivas. 

• Desenvolver um pensamento 
reflexivo sobre a realidade a partir da 
análise crítica, da pesquisa e 
investigação do objeto artístico 
contextualizado. 

• Identificar profissões que envolvem o 
universo artístico. 

século XX; observação de efeitos 
da luz solar sobre objetos; 
sombras luminosas e coloridas; 
contrastes de luz e sombra; 

• Estudar a Influência da tecnologia 
em realizações artísticas atuais 

• Leitura da obra de arte 
relacionando elementos básicos 
da linguagem visual ao estilo 
artístico e período histórico; 

• Diferença entre COR luz e COR 
pigmento; 

• Fotografia e Pontilhismo; 
• Pós-Impressionismo: uso 

arbitrário da cor, definida e 
limitada por linhas de contorno 
visíveis 

• Estudo sobre a influência dos 
estilos/movimentos artísticos do 
século XX na arte 
contemporânea. 

• Tendências de novas profissões 
ligadas a arte e a tecnologias 
contemporâneas 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
LINGUAGENS – ARTE: DANÇA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO  2º ANO  3º ANO  

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
Dança 

 
• Conhecer e apreciar 

manifestações de 
dança da cultura local. 

• Pesquisar a 
diversidade cultural 
presente nas 
manifestações de 
dança brasileira. 

• Visitar espaços 
culturais da cidade 
(teatros, museus, 
pontos de cultura). 

• Identificar elementos 
constitutivos dos 
espaços culturais. 

• Identificar as partes do 
corpo e o corpo em sua 
totalidade. 

• Compreender as 
possibilidades de forma 

Dança 
 
• Manifestações de 

dança no âmbito 
familiar e comunidade 
local. 

• Manifestações de 
dança da cultura local e 
regional. 

• Espaços culturais da 
cidade. 

• Palco, platéia, 
camarim. 

• Partes do corpo: 
cabeça, braços, 
pernas, tronco. 

• Formas: grande, 
pequena, curva, reta. 

• Ações: Caminhar, 
Correr, Saltar, Girar, 
Pausar. 

• Partes do corpo: 

Dança 
 
• Conhecer e apreciar 

manifestações de 
dança da cultura local. 

• Pesquisar a 
diversidade cultural 
presente nas 
manifestações de 
dança brasileira. 

• Visitar espaços 
culturais da cidade 
(teatros, museus, 
pontos de cultura). 

• Identificar elementos 
constitutivos dos 
espaços culturais. 

• Identificar as partes do 
corpo e o corpo em sua 
totalidade. 

• Compreender as 
possibilidades de forma 

Dança 
 
• Manifestações de 

dança no âmbito 
familiar e comunidade 
local. 

• Manifestações de 
dança da cultura local e 
regional. 

• Espaços culturais da 
cidade. 

• Palco, platéia, 
camarim. 

• Partes do corpo: 
cabeça, braços, 
pernas, tronco. 

• Formas: grande, 
pequena, curva, reta. 

• Ações: Caminhar, 
Correr, Saltar, Girar, 
Pausar. 

• Partes do corpo: 

Dança 
 
• Conhecer e apreciar 

manifestações de 
dança da cultura local. 

• Pesquisar a 
diversidade cultural 
presente nas 
manifestações de 
dança brasileira. 

• Visitar espaços 
culturais da cidade 
(teatros, museus, 
pontos de cultura). 

• Identificar elementos 
constitutivos dos 
espaços culturais. 

• Identificar as partes do 
corpo e o corpo em sua 
totalidade. 

• Compreender as 
possibilidades de forma 

Dança 
 
• Manifestações de 

dança no âmbito 
familiar e comunidade 
local. 

• Manifestações de 
dança da cultura local e 
regional. 

• Espaços culturais da 
cidade. 

• Palco, platéia, 
camarim. 

• Partes do corpo: 
cabeça, braços, 
pernas, tronco. 

• Formas: grande, 
pequena, curva, reta. 

• Ações: Caminhar, 
Correr, Saltar, Girar, 
Pausar. 

• Partes do corpo: 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
LINGUAGENS – ARTE: DANÇA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO  2º ANO  3º ANO  

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
do corpo 

• Experimentar ações 
corporais. 

• Conhecer elementos 
do espaço. 

• Vivenciar percursos 
espaciais variados. 

• Experimentar variações 
do tempo. 

• Explorar dinâmicas de 
movimento. 

• Vivenciar propostas de 
criação coletiva. 

• Experimentar 
movimentação a partir 
de elementos da 
natureza. 

• Explorar a criação 
artística por meio de 
fotografias, vídeos, 
áudios. 

• Utilizar obras artísticas 

cabeça, braços, 
pernas, tronco. 

• Formas: grande, 
pequena, curva, reta. 

• Ações: Caminhar, 
Correr, Saltar, Girar, 
Pausar. 

• Níveis do espaço (alto 
e baixo) e direções 
básicas (frente, atrás, 
lado). 

• Retas, Curvas, 
Círculos, Zigue-zague 
e formas geométricas. 

• Rápido, lento,  
pausado. 

• Sensações de peso 
(firme, leve e passivo). 

• Criação e improvisação 
em duplas, trios e 
pequenos grupos. 

• Água, terra, fogo, ar, 

do corpo 
• Experimentar ações 

corporais. 
• Conhecer elementos 

do espaço. 
• Vivenciar percursos 

espaciais variados. 
• Experimentar variações 

do tempo. 
• Explorar dinâmicas de 

movimento. 
• Vivenciar propostas de 

criação coletiva. 
• Experimentar 

movimentação a partir 
de elementos da 
natureza. 

• Explorar a criação 
artística por meio de 
fotografias, vídeos, 
áudios. 

• Utilizar obras artísticas 

cabeça, braços, 
pernas, tronco. 

• Formas: grande, 
pequena, curva, reta. 

• Ações: Caminhar, 
Correr, Saltar, Girar, 
Pausar. 

• Níveis do espaço (alto 
e baixo) e direções 
básicas (frente, atrás, 
lado). 

• Retas, Curvas, 
Círculos, Zigue-zague 
e formas geométricas. 

• Rápido, lento,  
pausado. 

• Sensações de peso 
(firme, leve e passivo). 

• Criação e improvisação 
em duplas, trios e 
pequenos grupos. 

• Água, terra, fogo, ar, 

do corpo 
• Experimentar ações 

corporais. 
• Conhecer elementos 

do espaço. 
• Vivenciar percursos 

espaciais variados. 
• Experimentar variações 

do tempo. 
• Explorar dinâmicas de 

movimento. 
• Vivenciar propostas de 

criação coletiva. 
• Experimentar 

movimentação a partir 
de elementos da 
natureza. 

• Explorar a criação 
artística por meio de 
fotografias, vídeos, 
áudios. 

• Utilizar obras artísticas 

cabeça, braços, 
pernas, tronco. 

• Formas: grande, 
pequena, curva, reta. 

• Ações: Caminhar, 
Correr, Saltar, Girar, 
Pausar. 

• Níveis do espaço (alto 
e baixo) e direções 
básicas (frente, atrás, 
lado). 

• Retas, Curvas, 
Círculos, Zigue-zague 
e formas geométricas. 

• Rápido, lento,  
pausado. 

• Sensações de peso 
(firme, leve e passivo). 

• Criação e improvisação 
em duplas, trios e 
pequenos grupos. 

• Água, terra, fogo, ar, 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
LINGUAGENS – ARTE: DANÇA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO  2º ANO  3º ANO  

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
como inspiração para a 
criação em dança. 

• Vivenciar momentos de 
conversa sobre a 
experiências em dança. 

• Identificar etapas no 
processo de criação 
em dança. 

fauna, flora. 
• Dança e tecnologia. 
• Obras literárias, 

arquitetônicas, 
musicais, teatrais, 
plásticas. 

• Experiências pessoais 
e coletivas em dança. 

• Etapas da criação  e 
dança como processo. 

como inspiração para a 
criação em dança. 

• Vivenciar momentos de 
conversa sobre a 
experiências em dança. 

• Identificar etapas no 
processo de criação 
em dança. 

fauna, flora. 
• Dança e tecnologia. 
• Obras literárias, 

arquitetônicas, 
musicais, teatrais, 
plásticas. 

• Experiências pessoais 
e coletivas em dança. 

• Etapas da criação  e 
dança como processo. 

como inspiração para a 
criação em dança. 

• Vivenciar momentos de 
conversa sobre a 
experiências em dança. 

• Identificar etapas no 
processo de criação 
em dança. 

fauna, flora. 
• Dança e tecnologia. 
• Obras literárias, 

arquitetônicas, 
musicais, teatrais, 
plásticas. 

• Experiências pessoais 
e coletivas em dança. 

• Etapas da criação  e 
dança como processo. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
LINGUAGENS – ARTE: DANÇA 

2º CICLO – 2º BLOCO  
4º ANO  5º ANO  

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
Dança 

 
• Conhecer e apreciar manifestações 

de dança da cultura local e regional. 
• Pesquisar a diversidade cultural 

presente nas manifestações de 
dança brasileira. 

• Conhecer os campos de atuação da 
área de dança. 

• Frequentar e conhecer espaços 
culturais da cidade. Identificar 
elementos constitutivos dos espaços 
culturais. 

• Identificar as partes do corpo e o 
corpo em sua totalidade. 

• Compreender as possibilidades de 
forma do corpo. 

• Experimentar ações corporais. 
• Conhecer elementos do espaço. 
• Vivenciar percursos espaciais 

variados. 
• Experimentar variações do tempo. 
• Explorar dinâmicas de movimento. 

Dança 
 

• Manifestações de dança da 
comunidade local e regional. 

• Manifestações de dança da cultura 
brasileira. 

• Campos de atuação (professor, 
coreógrafo, diretor, dançarino, 
produtor). 

• Espaços culturais da cidade. 
• Elementos: Palco, platéia, coxias, 
• rotundas, camarim, cabine de som e 
• iluminação. 
• Partes do corpo e articulações 

(joelhos, tornozelos, cotovelo, punho, 
dedos, coluna). 

• Formas: grande, pequeno, curvo, 
reto, contraída, dilatada. 

• Ações: Caminhar, Correr, Saltar, 
Girar, Pausar, Torcer, Inclinar, 
Gesticular, Transferir peso. 

• Níveis do espaço (alto, médio e 
baixo) e direções básicas (frente, 

Dança 
 

• Conhecer e apreciar manifestações 
de dança da cultura local e regional. 

• Pesquisar a diversidade cultural 
presente nas manifestações de 
dança brasileira. 

• Conhecer os campos de atuação da 
área de dança. 

• Frequentar e conhecer espaços 
culturais da cidade. Identificar 
elementos constitutivos dos espaços 
culturais. 

• Identificar as partes do corpo e o 
corpo em sua totalidade. 

• Compreender as possibilidades de 
forma do corpo. 

• Experimentar ações corporais. 
• Conhecer elementos do espaço. 
• Vivenciar percursos espaciais 

variados. 
• Experimentar variações do tempo. 
• Explorar dinâmicas de movimento. 

Dança 
 

• Manifestações de dança da 
comunidade local e regional. 

• Manifestações de dança da cultura 
brasileira. 

• Campos de atuação (professor, 
coreógrafo, diretor, dançarino, 
produtor). 

• Espaços culturais da cidade. 
• Elementos: Palco, platéia, coxias, 
• rotundas, camarim, cabine de som e 
• iluminação. 
• Partes do corpo e articulações 

(joelhos, tornozelos, cotovelo, punho, 
dedos, coluna). 

• Formas: grande, pequeno, curvo, 
reto, contraída, dilatada. 

• Ações: Caminhar, Correr, Saltar, 
Girar, Pausar, Torcer, Inclinar, 
Gesticular, Transferir peso. 

• Níveis do espaço (alto, médio e 
baixo) e direções básicas (frente, 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
LINGUAGENS – ARTE: DANÇA 

2º CICLO – 2º BLOCO  
4º ANO  5º ANO  

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Vivenciar propostas de criação 
coletiva. 

• Experimentar movimentos a partir de 
diferentes estímulos (internos ou 
externos). 

• Explorar a criação artística por meio 
de fotografias, vídeos, áudios. 

• Utilizar obras artísticas como 
inspiração para a criação em dança. 

• Vivenciar momentos de reflexão 
sobre a criação em dança. 

• Compreender as etapas do processo 
de criação em dança. 

atrás, direita, esquerda, cima, baixo).  
• Retas, Curvas, Círculos, Zigue-

zague, formas geométricas e 
combinações entre elas. 

• Rápido, lento, contínuo, descontínuo, 
pausado. 

• Sensações de peso (firme, leve e 
passivo), fluência (livre e controlada). 

• Criação e improvisação em duplas, 
pequenos e grandes grupos. 

• Memórias, histórias pessoais ou 
inventadas. 

• Dança e tecnologia. 
• Obras literárias, arquitetônicas, 

musicais, teatrais, plásticas. 
• Experiências pessoais e coletivas em 

dança. 
• Etapas da criação e dança como 

processo. 

• Vivenciar propostas de criação 
coletiva. 

• Experimentar movimentos a partir de 
diferentes estímulos (internos ou 
externos). 

• Explorar a criação artística por meio 
de fotografias, vídeos, áudios. 

• Utilizar obras artísticas como 
inspiração para a criação em dança. 

• Vivenciar momentos de reflexão 
sobre a criação em dança. 

• Compreender as etapas do processo 
de criação em dança. 

atrás, direita, esquerda, cima, baixo).  
• Retas, Curvas, Círculos, Zigue-

zague, formas geométricas e 
combinações entre elas. 

• Rápido, lento, contínuo, descontínuo, 
pausado. 

• Sensações de peso (firme, leve e 
passivo), fluência (livre e controlada). 

• Criação e improvisação em duplas, 
pequenos e grandes grupos. 

• Memórias, histórias pessoais ou 
inventadas. 

• Dança e tecnologia. 
• Obras literárias, arquitetônicas, 

musicais, teatrais, plásticas. 
• Experiências pessoais e coletivas em 

dança. 
• Etapas da criação e dança como 

processo. 
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EIXOS TRNASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 

HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 
EIXOS INTEGRADORES: LETRAMENTOS E LUDICIDADE 

LINGUAGENS – ARTE: DANÇA 
3º CICLO – 1° BLOCO 

6º ANO 7º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Contextos e Práticas 
 
Vivenciar momentos de apreciação 
estética dos trabalhos criativos 
desenvolvido pelos colegas e por 
outras apresentações de dança. 
Compreender as noções históricas, 
estéticas e socioculturais que 
envolvem as manifestações de 
dança. 
 

Contextos e Práticas 
 
Aspectos corporais: percepção da 
diferença entre os corpos. 
Local onde a dança acontece: na 
sala, no pátio, na praça ou no 
palco. 
Aspectos socioculturais (quem 
dança, idades, gêneros). Exemplos 
de diferentes grupos e artistas da 
dança em diferentes épocas. 

Contextos e Práticas 
 
Conhecer a diversidade de espaços 
onde acontece a dança.  
 Contextualizar e refletir as produções 
artísticas criadas pelos colegas, 
grupos, companhias, artistas entre 
outros. 

Contextos e Práticas 
 
Possibilidades onde a dança pode 
acontecer - espaços urbanos e não 
urbanos, cênicos e transitórios. 
Aspectos corporais: percepção da 
diferença entre os corpos. 
Local onde a dança a acontece: na 
sala, no pátio, na praça ou no 
palco. 
Aspectos físicos dos dançarinos. 

Elementos da Linguagem 
 
Experimentar jogos corporais de 
dança, trabalhando os aspectos 
motores, cognitivos afetivos e 
sociais. 
Desenvolver a escuta musical a 
partir do movimento. 

Elementos da Linguagem 
 
Partes do corpo: articulações, 
tronco, membros, coluna. 
Lateralidade. 
Formas – retas ou curvas, 
contraídas ou dilatadas, simétricas 
ou assimétricas. 
Níveis do espaço: alto, médio e 
baixo. Direções espaciais básicas. 
Espaço pessoal e interpessoal. 
Percepções rítmicas com ou sem 
estímulo sonoro. Jogos, 
brincadeiras com o som, 
investigando melodias, tonalidades, 

Elementos da Linguagem 
 
Desenvolver a coordenação motora, a 
percepção dos espaços articulares do 
corpo, do espaço em relação ao outro 
e do uso do espaço geral. 
Desenvolver o sentido de cooperação 
e interação, a partir de jogos corporais 
de dança, trabalhando com os 
aspectos motores, cognitivos afetivos 
e sociais. 

Elementos da Linguagem 
 
Partes do corpo: articulações, 
tronco, membros, coluna. 
Lateralidade. 
Formas – retas ou curvas, 
contraído ou dilatado, simétrico ou 
assimétrico. 
Níveis do espaço: alto, médio e 
baixo. Direções espaciais básicas. 
Espaço pessoal e interpessoal. 
Ações corporais: andar, saltar, 
torcer, girar, inclinar, cair, transferir 
o peso, gesticular, pausar.  
Dinâmicas de interação em grupo. 
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EIXOS TRNASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS – ARTE: DANÇA 

3º CICLO – 1° BLOCO 
6º ANO 7º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
harmonia. Fatores do movimento: fluência 

livre, conduzida / controlada, 
interrompido. Espaço direto e 
indireto. 

Processos de criação 
 
Vivenciar a sensibilização dos 
sentidos e da criatividade através de 
vivências lúdicas no processo de 
conhecimento do próprio corpo 
dentro de suas possibilidades de 
movimentos e exploração de sons. 
Experimentar jogos corporais de 
dança e de composição 
coreográfica, trabalhando os 
aspectos motores, cognitivos 
afetivos e sociais. 

Processos de criação 
 
Sentidos: paladar, olfato, audição, 
visão, tato. 
Criação, improvisação e 
composição coreográfica. 

Processos de criação 
 
Oportunizar a sensibilização dos 
sentidos e da criatividade a partir de 
vivências em relação com o outro, com 
o espaço, ampliando o repertório de 
movimento. 
Experienciar e investigar 
possibilidades de movimentos ao 
improvisar e criar danças envolvendo 
ações coletivas. 

Processos de criação 
 
Criação individual e coletiva e 
composição coreográfica. 
Improvisação em grupo e solos. 
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EIXOS TRNASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS – ARTE: DANÇA 

3º CICLO – 2° BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
Contextos e Práticas 
 
Assistir danças do contexto local 
conhecendo a estética, os conceitos, 
os elementos constituintes de onde, 
como e quando acontecem. 
Refletir sobre as produções artísticas 
criadas pelos colegas e por outros 
grupos, companhias, artistas 
observando as semelhanças e 
distinções estéticas. 

Contextos e Práticas 
 
Aspectos socioculturais (quem 
dança, idades, gêneros). 
Aspectos corporais: percepção da 
diferença entre os corpos. 
Local onde a dança a acontece: na 
sala, no pátio, na praça ou no 
palco. 
Aspectos cênicos: figurino e 
adereços, aspecto físico do 
dançarino, maquiagem, cenário e 
objetos cênicos, iluminação. 
Recursos audiovisuais como: 
vídeos; vídeo-dança; clipes. 
Apreciação de espetáculos em 
teatros e festivais. Espaço para 
debates e discussões. 

Contextos e Práticas 
 
Contextualizar as noções históricas, 
estéticas e socioculturais da Dança. 
Compreender criticamente a relação 
estabelecida entre estética e 
identidade, a partir da apreciação, 
percebendo as poéticas do movimento 
dançado. 
Refletir sobre as produções artísticas 
criadas pelos estudantes e por outros 
grupos, companhias, artistas 
observando as semelhanças e 
distinções estéticas. 

Contextos e Práticas 
 
Interpretação e compreensão 
crítica das danças assistidas de 
diferentes épocas e culturas. 
Identificação de diversos 
movimentos e suas combinações 
nos vários modos de dançar, 
identificando a forma, volume, 
peso, forma de locomoção, 
deslocamentos, orientação de 
espaço. 
Recursos audiovisuais como: 
vídeos; vídeo-dança; clipes. 
Apreciação de espetáculos em 
teatros e festivais. Espaço para 
debates e discussões. 

Elementos da Linguagem 
 
Desenvolver a coordenação e a 
percepção do corpo e dos espaços 
corporais em relação ao outro e do 
uso do espaço geral. 
Experimentar e compreender o ritmo 
individual e coletivo dando ênfase às 
possibilidades de dançar com som 

Elementos da Linguagem 
 
Anatomia: ossos e articulações. 
Apoios. 
Formas – retas ou curvas, 
contraído ou dilatado, simétrico ou 
assimétrico. 
Níveis do espaço: alto, médio e 
baixo. Direções espaciais (verticais, 

Elementos da Linguagem 
 
Experienciar e experimentar tipos de 
movimentos explorando formas e 
relações espaciais. 
Vivenciar e explorar as qualidades dos 
fatores de movimento, a partir de 
experiências corporais sensíveis. 

Elementos da Linguagem 
 
Anatomia: ossos e articulações. 
Apoios. 
Formas: parafuso, agulha, parede, 
bola.  
Planos: Porta (altura e largura); 
Mesa (largura e profundidade);  
Roda (profundidade e altura). 
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EIXOS TRNASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS – ARTE: DANÇA 

3º CICLO – 2° BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
ou em silêncio. horizontais e diagonais). 

Espaço pessoal e interpessoal. 
Ações básicas de esforço: flutuar, 
torcer, empurrar, deslizar, 
chicotear, sacudir, pontuar e socar. 
Percepções rítmicas com ou sem 
estímulo sonoro. 
Percepção de fontes sonoras: 
corpo, natureza, instrumentos 
musical e meio ambiente. 

Projeção espacial do olhar: foco 
único e multifocal. 
Tensões: espaços vazios formados 
pelo corpo. 
Ações básicas de esforço: flutuar, 
torcer, empurrar, deslizar, 
chicotear, sacudir, pontuar e socar. 

Processos de criação 
 
Experimentar a sensibilização dos 
sentidos e da criatividade a partir de 
vivências em relação com o outro, 
com o espaço, ampliando o 
repertório de movimento individual. 
Experienciar e investigar 
possibilidades de movimentos ao 
improvisar e criar danças envolvendo 
ações coletivas. 

Processos de criação 
 
Criação individual e coletiva e 
composição coreográfica. 
Improvisação em grupo e solos. 
Criação a partir de diversos 
estímulos materiais e sonoros. 

Processos de criação 
 
Criar composições coreográficas 
elaboradas a partir das vivências para 
possíveis apresentações. 
Experienciar e investigar 
possibilidades de movimentos ao 
improvisar e criar danças envolvendo 
ações coletivas. 

Processos de criação 
 
Organização coreográfica: 
processos criativos como 
improvisação e composição 
coreográfica. 
Improvisação em grupo e solos. 
Criação a partir de diversos 
estímulos materiais e sonoros. 
Criação individual e coletiva - 
composição coreográfica. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS ARTE: MÚSICA 

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

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

Ouvir e apreciar estilos / 
gêneros musicais 
(folclórico, popular, 
erudito do Brasil, do 
mundo e outros) 

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

Ouvir e apreciar estilos / 
gêneros musicais 
(folclórico, popular, 
erudito do Brasil, do 
mundo e outros) 

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

Ouvir e apreciar estilos / 
gêneros musicais 
(folclórico, popular, 
erudito do Brasil, do 
mundo e outros) 

Conhecer músicas 
cívicas 

Identificar e diferenciar 
vários estilos / gêneros 
musicais (folclórico, 
popular, erudito do 
Brasil, do mundo e 
outros) 

Identificar e diferenciar 
vários estilos / gêneros 
musicais (folclórico, 
popular, erudito do 
Brasil, do mundo e 
outros) 

Apreciar e identificar 
canções de ritmos 
diversos: cantiga de 
roda, marchinhas, 
marchas, samba, rock, 
valsa, baião, indígenas e 
africanas, entre outros 

Apreciar e identificar 
canções de ritmos 
diversos: cantiga de 
roda, marchinhas, 
marchas, samba, rock, 
valsa, baião, indígenas 
e africanas, entre outros 

Conhecer grupos locais: 
bandas e artistas que 
surgiram na localidade 
em que vivem 

Apreciar grupos 
musicais diversos 

Apreciar grupos 
musicais diversos 

Apreciar e identificar 
canções de ritmos 
diversos: cantiga de 
roda, marchinhas, 
marchas, samba, rock, 
valsa, baião, indígenas e 
africanas, entre outros 
 

  Conhecer história e 
músicas de 

Apreciar grupos 
musicais diversos 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS ARTE: MÚSICA 

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
compositores/bandas 
locais 

Perceber o silêncio 
como parte de 
sequências sonoras 
Conhecer características 
de ritmo, melodia e 
harmonia 
Perceber diferentes 
elementos que 
compreendem o som 
(altura, intensidade, 
duração e timbre) 
Identificar elementos de 
ritmo, melodia e 
harmonia 

 
Perceber e explorar os 
elementos constitutivos 
da música (altura, 
intensidade, timbre, 
melodia, ritmo etc.), por 
meio de jogos, 
brincadeiras, canções e 
práticas diversas de 
composição/criação, 
execução e apreciação 
musical 

Perceber o silêncio 
como parte de 
sequências sonoras 

Conhecer história e 
músicas de 
compositores/bandas 
locais 

Perceber e explorar 
os elementos 
constitutivos da 
música (altura, 
intensidade, timbre, 
melodia, ritmo etc.), 
por meio de jogos, 
brincadeiras, 
canções e práticas 
diversas de 
composição/criação, 
execução e 
apreciação musical 

Conhecer 
características de ritmo, 
melodia e harmonia 

Conhecer história e 
músicas de 
compositores/bandas 
regionais 

Perceber diferentes 
elementos que 
compreendem o som 
(altura, intensidade, 
duração e timbre) 

 
Perceber e explorar os 
elementos constitutivos 
da música (altura, 
intensidade, timbre, 
melodia, ritmo etc.), por 
meio de jogos, 
brincadeiras, canções e 
práticas diversas de 
composição/criação, 
execução e apreciação 
musica 

Perceber o silêncio 
como parte de 
sequências sonoras 

Utilizar brinquedos 
cantados e jogos 
folclóricos como ciranda, 
canções folclóricas, 
indígenas, africanas, 
sobre bichos e 
marchinhas 
carnavalescas para 
percepção de ritmo, 
melodia, movimento 

Identificar elementos de 
ritmo, melodia e 
harmonia 

Conhecer características 
de ritmo, melodia e 
harmonia 

 Utilizar brinquedos 
cantados e jogos 
folclóricos como 
ciranda, canções 
folclóricas, indígenas, 
africanas, sobre bichos 
e marchinhas 

Perceber diferentes 
elementos que 
compreendem o som 
(altura, intensidade, 
duração e timbre) 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS ARTE: MÚSICA 

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
corporal aliado à música 
e repertório como 
resgate da cultura 
popular 
Participar de brinquedos 
cantados e jogos 
folclóricos: ciranda, 
canções folclóricas, 
indígenas, africanas e 
marchinhas 
carnavalescas;  

carnavalescas para 
percepção de ritmo, 
melodia, movimento 
corporal aliado à música 
e repertório como 
resgate da cultura 
popular 

Explorar fontes 
sonoras diversas, 
como as existentes 
no próprio corpo 
(palmas, voz, 
percussão corporal), 
na natureza e em 
objetos cotidianos, 
reconhecendo os 
elementos 
constitutivos da 
música e as 
características de 
instrumentos 
musicais variados; 

Explorar sons que nos 
cercam em diversos 
contextos (corpo, 
natureza, objetos, 
ambientes, 
instrumentos) 

Participar de brinquedos 
cantados e jogos 
folclóricos: ciranda, 
canções folclóricas, 
indígenas, africanas e 
marchinhas 
carnavalescas; 

Identificar elementos de 
ritmo, melodia e 
harmonia; 

Experimentar 
improvisações, 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS ARTE: MÚSICA 

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
composições e 
sonorização de 
histórias, entre 
outros, utilizando 
vozes, sons 
corporais e/ou 
instrumentos 
musicais 
convencionais ou 
não convencionais, 
de modo individual, 
coletivo e 
colaborativo 
Explorar diferentes 
formas de registro 
musical não 
convencional 
(representação 
gráfica de sons, 
partituras criativas 
etc.), bem como 
procedimentos e 
técnicas de registro 
em áudio e 
audiovisual, e 
reconhecer a 
notação musical 
convencional; 

Registrar sons de forma 
alternativa, criativa e 
hipotética (escrita 
musical espontânea, 
partitura alternativa) 
 

Explorar diferentes 
formas de registro 
musical não 
convencional 
(representação gráfica 
de sons, partituras 
criativas etc.), bem 
como procedimentos e 
técnicas de registro em 
áudio e audiovisual, e 
reconhecer a notação 
musical convenciona; 

Registrar sons de forma 
alternativa, criativa e 
hipotética (escrita 
musical espontânea, 
partitura alternativa); 

Utilizar brinquedos 
cantados e jogos 
folclóricos como ciranda, 
canções folclóricas, 
indígenas, africanas, 
sobre bichos e 
marchinhas 
carnavalescas para 
percepção de ritmo, 
melodia, movimento 
corporal aliado à música 
e repertório como 
resgate da cultura 
popular 
Participar de brinquedos 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS ARTE: MÚSICA 

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
cantados e jogos 
folclóricos: ciranda, 
canções folclóricas, 
indígenas, africanas e 
marchinhas 
carnavalescas; 

Experimentar 
improvisações, 
composições e 
sonorização de 
histórias, entre 
outros, utilizando 
vozes, sons 
corporais e/ou 
instrumentos 
musicais 
convencionais ou 
não convencionais, 
de modo individual, 
coletivo e 
colaborativo. 

Explorar sons que nos 
cercam em diversos 
contextos (corpo, 
natureza, objetos, 
ambientes, 
instrumentos) 

Experimentar 
improvisações, 
composições e 
sonorização de 
histórias, entre outros, 
utilizando vozes, sons 
corporais e/ou 
instrumentos musicais 
convencionais ou não 
convencionais, de modo 
individual, coletivo e 
colaborativo. 

Explorar sons que nos 
cercam em diversos 
contextos (corpo, 
natureza, objetos, 
ambientes, 
instrumentos) 

Explorar diferentes 
formas de registro 
musical não 
convencional 
(representação gráfica 
de sons, partituras 
criativas etc.), bem 
como procedimentos e 
técnicas de registro em 
áudio e audiovisual, e 
reconhecer a notação 
musical convencional; 

Registrar sons de forma 
alternativa, criativa e 
hipotética (escrita 
musical espontânea, 
partitura alternativa) 

Explorar sonoridades de 
banda rítmica (de 
instrumentos 
convencionais ou de 
materiais reutilizáveis) 

Explorar sonoridades de 
banda rítmica (de 
instrumentos 
convencionais ou de 
materiais reutilizáveis) 

Experimentar 
improvisações, 
composições e 
sonorização de 
histórias, entre outros, 
utilizando vozes, sons 
corporais e/ou 
instrumentos musicais 
convencionais ou não 
convencionais, de modo 

Explorar sons que nos 
cercam em diversos 
contextos (corpo, 
natureza, objetos, 
ambientes, 
instrumentos) 

Formar banda rítmica 
(de instrumentos 
convencionais ou de 
materiais reutilizáveis 

Formar banda rítmica 
(de instrumentos 
convencionais ou de 
materiais reutilizáveis 

Explorar sonoridades de 
banda rítmica (de 
instrumentos 
convencionais ou de 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS ARTE: MÚSICA 

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
explorando sonoridades, 
criando e executando 
músicas) 

explorando sonoridades, 
criando e executando 
músicas) 

individual, coletivo e 
colaborativo. 

materiais reutilizáveis) 

Formar conjuntos 
instrumentais e vocais 
para execução musical 

Formar conjuntos 
instrumentais e vocais 
para execução musical 

Formar banda rítmica 
(de instrumentos 
convencionais ou de 
materiais reutilizáveis 
explorando sonoridades, 
criando e executando 
músicas) 
Formar conjuntos 
instrumentais e vocais 
para execução musical; 

Dramatizar e sonorizar 
histórias 

Dramatizar e sonorizar 
histórias 

Dramatizar e sonorizar 
histórias 

Criar histórias e 
sonorizá-las por meio de 
diversas fontes sonoras; 

Criar histórias e 
sonorizá-las por meio de 
diversas fontes sonoras; 

Criar histórias e 
sonorizá-las por meio de 
diversas fontes sonoras; 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS ARTE: MÚSICA 

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
Reconhecer e 
experimentar, em 
projetos temáticos, 
as relações 
processuais entre 
diversas linguagens 
artísticas; 

Perceber o tempo forte 
de palavras e de 
músicas cantadas ou 
instrumentais 

Reconhecer e 
experimentar, em 
projetos temáticos, as 
relações processuais 
entre diversas 
linguagens artísticas; 

Perceber o tempo forte 
de palavras e de 
músicas cantadas ou 
instrumentais 

Reconhecer e 
experimentar, em 
projetos temáticos, as 
relações processuais 
entre diversas 
linguagens artísticas; 

Perceber o tempo forte 
de palavras e de 
músicas cantadas ou 
instrumentais 

Perceber a pulsação 
(percepção do tempo 
forte da música e da 
palavra) 

Perceber a pulsação 
(percepção do tempo 
forte da música e da 
palavra) 

Perceber a pulsação 
(percepção do tempo 
forte da música e da 
palavra) 

Apreciar concertos 
musicais diversos 

Apreciar concertos 
musicais diversos 

Apreciar concertos 
musicais diversos 

Compor músicas 
livremente, criar 
paródias; 

Compor músicas 
livremente, criar 
paródias 

 
Caracterizar e 
experimentar 
brinquedos, 
brincadeiras, jogos, 

Ouvir e apreciar vários 
gêneros musicais 

 
Caracterizar e 
experimentar 
brinquedos, 
brincadeiras, jogos, 

Ouvir e apreciar vários 
gêneros musicais 

 
Caracterizar e 
experimentar 
brinquedos, 
brincadeiras, jogos, 

Ouvir e apreciar vários 
gêneros musicais 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS ARTE: MÚSICA 

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
danças, canções e 
histórias de 
diferentes matrizes 
estéticas e culturais; 

Apreciar estilos / 
gêneros musicais 
(folclórico, popular, 
erudito do Brasil, do 
mundo e outros) 

danças, canções e 
histórias de diferentes 
matrizes estéticas e 
culturais; 

Apreciar estilos / 
gêneros musicais 
(folclórico, popular, 
erudito do Brasil, do 
mundo e outros) 

danças, canções e 
histórias de diferentes 
matrizes estéticas e 
culturais; 

Apreciar estilos / 
gêneros musicais 
(folclórico, popular, 
erudito do Brasil, do 
mundo e outros) 

Perceber diversos ritmos 
encontrados em 
cantigas de roda, 
marchinhas, marchas, 
samba, rock, valsa, 
baião, indígenas e 
africanas, entre outras 

Perceber diversos 
ritmos encontrados em 
cantigas de roda, 
marchinhas, marchas, 
samba, rock, valsa, 
baião, indígenas e 
africanas, entre outras 

Identificar e diferenciar 
vários estilos / gêneros 
musicais (folclórico, 
popular, erudito do 
Brasil, do mundo e 
outros) 

Utilizar brinquedos 
cantados e jogos 
folclóricos como ciranda, 
canções folclóricas, 
indígenas, africanas, 
sobre bichos e 
marchinhas 
carnavalescas para 
percepção de ritmo, 
melodia, movimento 
corporal aliado à música 
e repertório como 
resgate da cultura 
popular; 

Utilizar brinquedos 
cantados e jogos 
folclóricos como 
ciranda, canções 
folclóricas, indígenas, 
africanas, sobre bichos 
e marchinhas 
carnavalescas para 
percepção de ritmo, 
melodia, movimento 
corporal aliado à música 
e repertório como 
resgate da cultura 
popular; 

Perceber diversos ritmos 
encontrados em 
cantigas de roda, 
marchinhas, marchas, 
samba, rock, valsa, 
baião, indígenas e 
africanas, entre outras; 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS ARTE: MÚSICA 

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
Participar de brinquedos 
cantados e jogos 
folclóricos: ciranda, 
canções folclóricas, 
indígenas, africanas e 
marchinhas 
carnavalescas; 

Participar de brinquedos 
cantados e jogos 
folclóricos: ciranda, 
canções folclóricas, 
indígenas, africanas e 
marchinhas 
carnavalescas; 

Utilizar brinquedos 
cantados e jogos 
folclóricos como ciranda, 
canções folclóricas, 
indígenas, africanas, 
sobre bichos e 
marchinhas 
carnavalescas para 
percepção de ritmo, 
melodia, movimento 
corporal aliado à música 
e repertório como 
resgate da cultura 
popular; 
Participar de brinquedos 
cantados e jogos 
folclóricos: ciranda, 
canções folclóricas, 
indígenas, africanas e 
marchinhas 
carnavalescas; 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS ARTE: MÚSICA 

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
Conhecer e valorizar 
o patrimônio cultural, 
material e imaterial, 
de culturas diversas, 
em especial a 
brasileira, incluindo-
se suas matrizes 
indígenas, africanas 
e europeias, de 
diferentes épocas, 
favorecendo a 
construção de 
vocabulário e 
repertório relativos 
às diferentes 
linguagens 
artísticas; 

Ouvir e apreciar vários 
gêneros musicais 

Conhecer e valorizar o 
patrimônio cultural, 
material e imaterial, de 
culturas diversas, em 
especial a brasileira, 
incluindo-se suas 
matrizes indígenas, 
africanas e europeias, 
de diferentes épocas, 
favorecendo a 
construção de 
vocabulário e repertório 
relativos às diferentes 
linguagens artísticas; 

Ouvir e apreciar vários 
gêneros musicais 

Conhecer e valorizar o 
patrimônio cultural, 
material e imaterial, de 
culturas diversas, em 
especial a brasileira, 
incluindo-se suas 
matrizes indígenas, 
africanas e europeias, 
de diferentes épocas, 
favorecendo a 
construção de 
vocabulário e repertório 
relativos às diferentes 
linguagens artísticas; 

Ouvir e apreciar vários 
gêneros musicais 

Apreciar estilos / 
gêneros musicais 
(folclórico, popular, 
erudito do Brasil, do 
mundo e outros) 

Apreciar estilos / 
gêneros musicais 
(folclórico, popular, 
erudito do Brasil, do 
mundo e outros) 

Apreciar estilos / 
gêneros musicais 
(folclórico, popular, 
erudito do Brasil, do 
mundo e outros) 

Identificar e diferenciar 
vários estilos / gêneros 
musicais (folclórico, 
popular, erudito do 
Brasil, do mundo e 
outros) 

Identificar e diferenciar 
vários estilos / gêneros 
musicais (folclórico, 
popular, erudito do 
Brasil, do mundo e 
outros) 

Identificar e diferenciar 
vários estilos / gêneros 
musicais (folclórico, 
popular, erudito do 
Brasil, do mundo e 
outros) 

Perceber diversos ritmos 
encontrados em 
cantigas de roda, 
marchinhas, marchas, 
samba, baião, músicas 
indígenas e africanas, 
entre outras; 

Perceber diversos 
ritmos encontrados em 
cantigas de roda, 
marchinhas, marchas, 
samba, baião, músicas 
indígenas e africanas, 
entre outras 

Perceber diversos ritmos 
encontrados em 
cantigas de roda, 
marchinhas, marchas, 
samba, baião, músicas 
indígenas e africanas, 
entre outras; 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS ARTE: MÚSICA 

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
Utilizar brinquedos 
cantados e jogos 
folclóricos como ciranda, 
canções folclóricas, 
indígenas, africanas, 
sobre bichos e 
marchinhas 
carnavalescas para 
percepção de ritmo, 
melodia, movimento 
corporal aliado à música 
e repertório como 
resgate da cultura 
popular 

Utilizar brinquedos 
cantados e jogos 
folclóricos como 
ciranda, canções 
folclóricas, indígenas, 
africanas, sobre bichos 
e marchinhas 
carnavalescas para 
percepção de ritmo, 
melodia, movimento 
corporal aliado à música 
e repertório como 
resgate da cultura 
popular 

Utilizar brinquedos 
cantados e jogos 
folclóricos como ciranda, 
canções folclóricas, 
indígenas, africanas, 
sobre bichos e 
marchinhas 
carnavalescas para 
percepção de ritmo, 
melodia, movimento 
corporal aliado à música 
e repertório como 
resgate da cultura 
popular 

Explorar diferentes 
tecnologias e 
recursos digitais 
(multimeios, 
animações, jogos 
eletrônicos, 
gravações em áudio 
e vídeo, fotografia, 
softwares etc.) nos 
processos de 
criação artística; 

Registrar sons de forma 
alternativa, criativa e 
hipotética (escrita 
musical espontânea, 
partitura alternativa, 
gravações e vídeos) 

Explorar diferentes 
tecnologias e recursos 
digitais (multimeios, 
animações, jogos 
eletrônicos, gravações 
em áudio e vídeo, 
fotografia, softwares 
etc.) nos processos de 
criação artística; 

Registrar sons de forma 
alternativa, criativa e 
hipotética (escrita 
musical espontânea, 
partitura alternativa, 
gravações e vídeos) 

Explorar diferentes 
tecnologias e recursos 
digitais (multimeios, 
animações, jogos 
eletrônicos, gravações 
em áudio e vídeo, 
fotografia, softwares 
etc.) nos processos de 
criação artística; 

Registrar sons de forma 
alternativa, criativa e 
hipotética (escrita 
musical espontânea, 
partitura alternativa, 
gravações e vídeos) 

Gravar sons da 
natureza/meio ambiente 
e utilizar em criação de 
histórias sonorizadas 

Gravar sons da 
natureza/meio ambiente 
e utilizar em criação de 
histórias sonorizadas 

Gravar sons da 
natureza/meio ambiente 
e utilizar em criação de 
histórias sonorizadas 



Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal (2ª Edição) – Versão para Consulta Pública 
Ensino Fundamental 

 

125 
 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS ARTE: MÚSICA 

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
Apreciar concertos 
musicais diversos por 
meio de vídeos 

Apreciar concertos 
musicais diversos por 
meio de vídeos 

Apreciar concertos 
musicais diversos por 
meio de vídeos 

Conhecer história e 
músicas de 
compositores/bandas 
locais por meio de 
vídeos 

Conhecer história e 
músicas de 
compositores/bandas 
locais por meio de 
vídeos 

Conhecer história e 
músicas de 
compositores/bandas 
locais por meio de 
vídeos 

Compor músicas 
livremente, criar 
paródias. Gravar e/ou 
filmar para apreciar 
posteriormente 

Compor músicas 
livremente, criar 
paródias. Gravar e/ou 
filmar para apreciar 
posteriormente 

Compor músicas 
livremente, criar 
paródias. Gravar e/ou 
filmar para apreciar 
posteriormente 

Observar e explorar 
suas possibilidades 
vocais e cuidados para a 
preservação a voz, com 
jogos de karaokê 

Observar e explorar 
suas possibilidades 
vocais e cuidados para 
a preservação a voz, 
com jogos de karaokê 

Observar e explorar 
suas possibilidades 
vocais e cuidados para a 
preservação a voz, com 
jogos de karaokê 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE: MÚSICA 

2º BLOCO  
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
Identificar e apreciar criticamente 
diversas formas e gêneros de 
expressão musical, reconhecendo e 
analisando os usos e as funções da 
música em diversos contextos de 
circulação, em especial, aqueles da 
vida cotidiana; 

Conhecer grupos locais: bandas e 
artistas que surgiram na localidade 
em que vivem 

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

Conhecer grupos locais: bandas e 
artistas que surgiram na localidade 
em que vivem 

Apreciar e identificar canções de 
ritmos diversos: cantiga de roda, 
marchinhas, marchas, samba, rock, 
valsa, baião, indígenas e africanas, 
entre outros 

Apreciar e identificar canções de 
ritmos diversos: cantiga de roda, 
marchinhas, marchas, samba, rock, 
valsa, baião, indígenas e africanas, 
entre outros; 

Apreciar grupos musicais diversos Apreciar grupos musicais diversos 
Conhecer história e músicas de 
compositores/bandas locais 

Conhecer história e músicas de 
compositores/bandas locais 

Conhecer história e músicas de 
compositores/bandas regionais 

Conhecer história e músicas de 
compositores/bandas regionais 

Perceber e explorar os elementos 
constitutivos da música (altura, 
intensidade, timbre, melodia, ritmo 
etc.), por meio de jogos, 
brincadeiras, canções e práticas 
diversas de composição/criação, 
execução e apreciação musical 

Perceber o silêncio como parte de 
sequências sonoras 

Perceber e explorar os elementos 
constitutivos da música (altura, 
intensidade, timbre, melodia, ritmo 
etc.), por meio de jogos, brincadeiras, 
canções e práticas diversas de 
composição/criação, execução e 
apreciação musical; 

Perceber o silêncio como parte de 
sequências sonoras 

Perceber o tempo forte de palavras 
e músicas cantadas ou 
instrumentais (pulsação) 

Perceber o tempo forte de palavras 
e músicas cantadas ou 
instrumentais (pulsação) 

Conhecer características de ritmo, 
melodia e harmonia 

Conhecer características de ritmo, 
melodia e harmonia 

Perceber diferentes elementos que 
compreendem o som (altura, 
intensidade, duração e timbre) 

Perceber diferentes elementos que 
compreendem o som (altura, 
intensidade, duração e timbre) 

Experimentar improvisações, 
composições e sonorização de 
histórias, entre outros, utilizando 

Formar banda rítmica (de 
instrumentos convencionais ou de 
materiais reutilizáveis explorando 

Experimentar improvisações, 
composições e sonorização de 
histórias, entre outros, utilizando 

Formar banda rítmica (de 
instrumentos convencionais ou de 
materiais reutilizáveis explorando 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE: MÚSICA 

2º BLOCO  
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
vozes, sons corporais e/ou 
instrumentos musicais convencionais 
ou não convencionais, de modo 
individual, coletivo e colaborativo. 

sonoridades, criando e executando 
músicas) 

vozes, sons corporais e/ou 
instrumentos musicais convencionais 
ou não convencionais, de modo 
individual, coletivo e colaborativo. 

sonoridades, criando e executando 
músicas) 

Criar arranjo e composição musical Criar arranjo e composição musical 
Formar conjuntos instrumentais e 
vocais para execução musical 

Formar conjuntos instrumentais e 
vocais para execução musical; 

Dramatizar e sonorizar histórias Dramatizar e sonorizar histórias 
Criar histórias e sonorizá-las por 
meio de diversas fontes sonoras 

Criar histórias e sonorizá-las por 
meio de diversas fontes sonoras 

Formar conjuntos instrumentais e 
vocais para execução de músicas 
diversas, inclusive compostas pelo 
grupo 

Formar conjuntos instrumentais e 
vocais para execução de músicas 
diversas, inclusive compostas pelo 
grupo 

Reconhecer e experimentar, em 
projetos temáticos, as relações 
processuais entre diversas 
linguagens artísticas; 

Apreciar concertos musicais 
diversos 

Reconhecer e experimentar, em 
projetos temáticos, as relações 
processuais entre diversas linguagens 
artísticas; 

Apreciar concertos musicais 
diversos 

Compor músicas livremente, criar 
paródias 

Compor músicas livremente, criar 
paródias; 

Observar e explorar suas 
possibilidades vocais e cuidados 
para a preservação a voz/ Cantar 

Observar e explorar suas 
possibilidades vocais e cuidados 
para a preservação a voz/ Cantar 

Caracterizar e experimentar 
brinquedos, brincadeiras, jogos, 
danças, canções e histórias de 
diferentes matrizes estéticas e 
culturais; 

Ouvir e apreciar vários gêneros 
musicais 

Caracterizar e experimentar 
brinquedos, brincadeiras, jogos, 
danças, canções e histórias de 
diferentes matrizes estéticas e 
culturais; 

Ouvir e apreciar vários gêneros 
musicais 

Apreciar estilos / gêneros musicais 
(folclórico, popular, erudito do 
Brasil, do mundo e outros) 

Apreciar estilos / gêneros musicais 
(folclórico, popular, erudito do 
Brasil, do mundo e outros) 

Identificar e diferenciar vários 
estilos / gêneros musicais 
(folclórico, popular, erudito do 

Identificar e diferenciar vários 
estilos / gêneros musicais 
(folclórico, popular, erudito do 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE: MÚSICA 

2º BLOCO  
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
Brasil, do mundo e outros) Brasil, do mundo e outros); 
Perceber diversos ritmos 
encontrados em cantigas de roda, 
marchinhas, marchas, samba, rock, 
valsa, baião, indígenas e africanas, 
entre outras 

Perceber diversos ritmos 
encontrados em cantigas de roda, 
marchinhas, marchas, samba, rock, 
valsa, baião, indígenas e africanas, 
entre outras 

Conhecer e valorizar o patrimônio 
cultural, material e imaterial, de 
culturas diversas, em especial a 
brasileira, incluindo-se suas matrizes 
indígenas, africanas e europeias, de 
diferentes épocas, favorecendo a 
construção de vocabulário e 
repertório relativos às diferentes 
linguagens artísticas; 

Ouvir e apreciar vários gêneros 
musicais 

Conhecer e valorizar o patrimônio 
cultural, material e imaterial, de 
culturas diversas, em especial a 
brasileira, incluindo-se suas matrizes 
indígenas, africanas e europeias, de 
diferentes épocas, favorecendo a 
construção de vocabulário e repertório 
relativos às diferentes linguagens 
artísticas 

Ouvir e apreciar vários gêneros 
musicais 

Identificar e diferenciar vários 
estilos / gêneros musicais 
(folclórico, popular, erudito do 
Brasil, do mundo e outros) 

Identificar e diferenciar vários 
estilos / gêneros musicais 
(folclórico, popular, erudito do 
Brasil, do mundo e outros) 

Perceber diversos ritmos 
encontrados em cantigas de roda, 
marchinhas, marchas, samba, 
baião, músicas indígenas e 
africanas, entre outras 

Perceber diversos ritmos 
encontrados em cantigas de roda, 
marchinhas, marchas, samba, 
baião, músicas indígenas e 
africanas, entre outras 

Utilizar brinquedos cantados e 
jogos folclóricos como ciranda, 
canções folclóricas, indígenas, 
africanas, sobre bichos e 
marchinhas carnavalescas para 
percepção de ritmo, melodia, 
movimento corporal aliado à 
música e repertório como resgate 
da cultura popular 

Utilizar brinquedos cantados e 
jogos folclóricos como ciranda, 
canções folclóricas, indígenas, 
africanas, sobre bichos e 
marchinhas carnavalescas para 
percepção de ritmo, melodia, 
movimento corporal aliado à 
música e repertório como resgate 
da cultura popular 

Explorar diferentes tecnologias e Registrar sons de forma alternativa, Explorar diferentes tecnologias e Registrar sons de forma alternativa, 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE: MÚSICA 

2º BLOCO  
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
recursos digitais (multimeios, 
animações, jogos eletrônicos, 
gravações em áudio e vídeo, 
fotografia, softwares etc.) nos 
processos de criação artística; 

criativa e hipotética (escrita musical 
espontânea, partitura alternativa, 
gravações e vídeos) 

recursos digitais (multimeios, 
animações, jogos eletrônicos, 
gravações em áudio e vídeo, 
fotografia, softwares etc.) nos 
processos de criação artística; 

criativa e hipotética (escrita musical 
espontânea, partitura alternativa, 
gravações e vídeos) 

Criar arranjo e composição musical 
utilizando multimídia 

Criar arranjo e composição musical 
utilizando multimídia 

Gravar sons da natureza/meio 
ambiente e utilizar em criação de 
histórias sonorizadas 

Gravar sons da natureza/meio 
ambiente e utilizar em criação de 
histórias sonorizadas 

Apreciar concertos musicais 
diversos por meio de vídeos 

Apreciar concertos musicais 
diversos por meio de vídeos 

Conhecer história e músicas de 
compositores/bandas locais por 
meio de vídeos 

Conhecer história e músicas de 
compositores/bandas locais por 
meio de vídeos 

Compor músicas livremente, criar 
paródias. Gravar e/ou filmar para 
apreciar posteriormente 

Compor músicas livremente, criar 
paródias. Gravar e/ou filmar para 
apreciar posteriormente 

Observar e explorar suas 
possibilidades vocais e cuidados 
para a preservação a voz, com 
jogos de karaokê 

Observar e explorar suas 
possibilidades vocais e cuidados 
para a preservação a voz, com 
jogos de karaokê 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS – ARTE: MÚSICA 

3º CICLO – 1° BLOCO 
6º ANO 7º ANO 

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

Pesquisar, analisar e apreciar 
aspectos musicais, sociais e 
históricos de manifestações 
musicais locais 

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

Pesquisar, analisar e apreciar 
aspectos musicais, sociais e 
históricos de manifestações 
musicais locais; 

Analisar criticamente a música de 
mídia 

Analisar criticamente a música de 
mídia 

Observar criticamente músicas de 
mídia (jingles, canções, 
propagandas, novelas, filmes...) 

Refletir sobre a influência da 
música indígena, africana e 
europeia na construção da cultura 
musical brasileira 
Observar criticamente músicas de 
mídia (jingles, canções, 
propagandas, novelas, filmes...) 

Refletir e discutir sobre a função da 
música em diversos contextos; 

Refletir e discutir sobre a função da 
música em diversos contextos; 
Pesquisar analisar aspectos 
musicais, sociais, históricos da 
música moderna e contemporânea; 

Conhecer músicas indígenas e 
músicas africanas 

Conhecer músicas indígenas e 
músicas africanas 

Analisar criticamente músicas da 
atualidade 

Analisar criticamente músicas da 
atualidade 

Explorar e analisar, criticamente, 
diferentes meios e equipamentos 
culturais de circulação da música e 
do conhecimento musical; 

Observar criticamente músicas de 
mídia (jingles, canções, 
propagandas, novelas, filmes...); 

Explorar e analisar, criticamente, 
diferentes meios e equipamentos 
culturais de circulação da música e do 
conhecimento musical; 

Observar criticamente músicas de 
mídia (jingles, canções, 
propagandas, novelas, filmes...); 
Participar de eventos e espaços de 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS – ARTE: MÚSICA 

3º CICLO – 1° BLOCO 
6º ANO 7º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
produção musical em sua cidade e 
no Distrito Federal, por exemplo: 
Clube do Choro, CEP - Escola de 
Música de Brasília, Teatro 
Nacional, Casa do Cantador, 
Festivais, dentre outros 

Refletir e discutir sobre a função da 
música em diversos contextos 

Refletir e discutir sobre a função da 
música em diversos contextos 

Conhecer manifestações musicais 
locais, regionais e nacionais. 

Conhecer manifestações musicais 
locais, regionais e nacionais. 

Reconhecer e apreciar o papel de 
músicos e grupos de música 
brasileiros e estrangeiros que 
contribuíram para o desenvolvimento 
de formas e gêneros musicais; 

Conhecer diferentes grupos 
étnicos, suas manifestações 
musicais e suas contribuições para 
a construção do patrimônio cultural 
do Brasil e do Distrito Federal; 

Reconhecer e apreciar o papel de 
músicos e grupos de música 
brasileiros e estrangeiros que 
contribuíram para o desenvolvimento 
de formas e gêneros musicais; 

Conhecer diferentes grupos 
étnicos, suas manifestações 
musicais e suas contribuições para 
a construção do patrimônio cultural 
do Brasil e do Distrito Federal 

Apreciar a música popular 
brasileira em seus diversos 
períodos 

Apreciar a música popular 
brasileira em seus diversos 
períodos 

Conhecer artistas que contribuíram 
para a formação do patrimônio 
musical do Distrito Federal. 

Conhecer artistas que contribuíram 
para a formação do patrimônio 
musical do Distrito Federal. 
Conhecer tendências estéticas e de 
movimentos de manifestos 
artísticos brasileiros (bossa nova, 
tropicalismo, canção de protesto, 
jovem guarda, mangue beat, entre 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS – ARTE: MÚSICA 

3º CICLO – 1° BLOCO 
6º ANO 7º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
outros); 

Identificar e analisar diferentes 
estilos musicais, contextualizando-os 
no tempo e no espaço, de modo a 
aprimorar a capacidade de 
apreciação da estética musical; 

Conhecer músicas indígenas e 
músicas africanas. 

Identificar e analisar diferentes estilos 
musicais, contextualizando-os no 
tempo e no espaço, de modo a 
aprimorar a capacidade de apreciação 
da estética musical; 

Conhecer músicas indígenas e 
músicas africanas. 

Apreciar diversos estilos musicais; Apreciar diversos estilos musicais; 

Explorar e analisar elementos 
constitutivos da música (altura, 
intensidade, timbre, melodia, ritmo 
etc.), por meio de recursos 
tecnológicos (games e plataformas 
digitais), jogos, canções e práticas 
diversas de composição/criação, 
execução e apreciação musicais; 

Identificar elementos básicos da 
música: melodia, harmonia, ritmo, 
altura, intensidade, etc 

Explorar e analisar fontes e materiais 
sonoros em práticas de 
composição/criação, execução e 
apreciação musical, reconhecendo 
timbres e características de 
instrumentos musicais diversos 

Desenvolver expressividade 
musical: criar, cantar e executar 
melodias; 

Explorar e analisar fontes e materiais 
sonoros em práticas de 
composição/criação, execução e 
apreciação musical, reconhecendo 
timbres e características de 
instrumentos musicais diversos 

Desenvolver expressividade 
musical: criar, cantar e executar 
melodias; 

Pesquisar diversas fontes sonoras 
de seu cotidiano; 

Pesquisar diversas fontes sonoras 
de seu cotidiano. 

Expressar-se musicalmente por 
meio vocal e instrumental; 

Expressar-se musicalmente por 
meio vocal e instrumental; 

Explorar e identificar diferentes 
formas de registro musical (notação 
musical tradicional, partituras 
criativas e procedimentos da música 
contemporânea), bem como 

Vivenciar e experimentar diversas 
maneiras do fazer musical; 

Explorar e identificar diferentes formas 
de registro musical (notação musical 
tradicional, partituras criativas e 
procedimentos da música 
contemporânea), bem como 

Vivenciar e experimentar diversas 
maneiras do fazer musical; 

Criar e executar linhas rítmicas 
espontâneas com som e silêncio; 

Criar e executar linhas rítmicas 
espontâneas com som e silêncio; 

Criar notação musical espontânea Criar notação musical espontânea 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS – ARTE: MÚSICA 

3º CICLO – 1° BLOCO 
6º ANO 7º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
procedimentos e técnicas de registro 
em áudio e audiovisual; 

e conhecer a convencional; procedimentos e técnicas de registro 
em áudio e audiovisual; 

e conhecer a convencional; 
Registrar música utilizando notação 
musical espontânea e 
convencional; 

Registrar música utilizando notação 
musical espontânea e 
convencional; 

Explorar e criar improvisações, 
composições, arranjos, jingles, 
trilhas sonoras, entre outros, 
utilizando vozes, sons corporais e/ou 
instrumentos acústicos ou 
eletrônicos, convencionais ou não 
convencionais, expressando ideias 
musicais de maneira individual, 
coletiva e colaborativa; 

Vivenciar e experimentar diversas 
maneiras do fazer musical; 

Explorar e criar improvisações, 
composições, arranjos, jingles, trilhas 
sonoras, entre outros, utilizando 
vozes, sons corporais e/ou 
instrumentos acústicos ou eletrônicos, 
convencionais ou não convencionais, 
expressando ideias musicais de 
maneira individual, coletiva e 
colaborativa; 

Vivenciar e experimentar diversas 
maneiras do fazer musical; 

Expressar-se musicalmente por 
meio vocal e instrumental; 

Expressar-se musicalmente por 
meio vocal e instrumental; 

Vivenciar o fazer musical por meio 
da prática de conjunto; 

Vivenciar o fazer musical por meio 
da prática de conjunto; 

Cantar identificando a tonalidade 
mais agradável ao seu registro 
vocal, utilizando playback, karaokê, 
dentre outros. 

Cantar identificando a tonalidade 
mais agradável ao seu registro 
vocal, utilizando playback, karaokê, 
dentre outros. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS – ARTE: MÚSICA 

3º CICLO – 2° BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

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

Pesquisar, analisar e apreciar 
aspectos musicais, sociais e 
históricos de manifestações 
musicais locais; 

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

Pesquisar, analisar e apreciar 
aspectos musicais, sociais e 
históricos de manifestações 
musicais locais; 

Analisar criticamente a música de 
mídia 

Analisar criticamente a música de 
mídia 

Refletir sobre a influência da 
música indígena, africana e 
europeia na construção da cultura 
musical brasileira 

Refletir sobre a influência da 
música indígena, africana e 
europeia na construção da cultura 
musical brasileira 

Observar criticamente músicas de 
mídia (jingles, canções, 
propagandas, novelas, filmes...) 

Observar criticamente músicas de 
mídia (jingles, canções, 
propagandas, novelas, filmes...) 

Refletir e discutir sobre a função da 
música em diversos contextos; 

Refletir e discutir sobre a função da 
música em diversos contextos; 

Pesquisar analisar aspectos 
musicais, sociais, históricos da 
música moderna e contemporânea 

Pesquisar analisar aspectos 
musicais, sociais, históricos da 
música moderna e contemporânea; 

Analisar criticamente músicas da 
atualidade; 

Analisar criticamente músicas da 
atualidade; 

Explorar e analisar, criticamente, 
diferentes meios e equipamentos 
culturais de circulação da música e 
do conhecimento musical; 

Observar criticamente músicas de 
mídia (jingles, canções, 
propagandas, novelas, filmes...); 

Explorar e analisar, criticamente, 
diferentes meios e equipamentos 
culturais de circulação da música e do 
conhecimento musical; 

Observar criticamente músicas de 
mídia (jingles, canções, 
propagandas, novelas, filmes...); 

Participar de eventos e espaços de 
produção musical em sua cidade e 
no Distrito Federal, por exemplo: 

Participar de eventos e espaços de 
produção musical em sua cidade e 
no Distrito Federal, por exemplo: 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS – ARTE: MÚSICA 

3º CICLO – 2° BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
Clube do Choro, CEP - Escola de 
Música de Brasília, Teatro 
Nacional, Casa do Cantador, 
Festivais, dentre outros 

Clube do Choro, CEP - Escola de 
Música de Brasília, Teatro 
Nacional, Casa do Cantador, 
Festivais, dentre outros 

Refletir e discutir sobre a função da 
música em diversos contextos 

Refletir e discutir sobre a função da 
música em diversos contextos 

Conhecer manifestações musicais 
locais, regionais e nacionais. 

Conhecer manifestações musicais 
locais, regionais e nacionais. 

Reconhecer e apreciar o papel de 
músicos e grupos de música 
brasileiros e estrangeiros que 
contribuíram para o desenvolvimento 
de formas e gêneros musicais 

Conhecer diferentes grupos 
étnicos, suas manifestações 
musicais e suas contribuições para 
a construção do patrimônio cultural 
do Brasil e do Distrito Federal; 

Reconhecer e apreciar o papel de 
músicos e grupos de música 
brasileiros e estrangeiros que 
contribuíram para o desenvolvimento 
de formas e gêneros musicais 

Conhecer diferentes grupos 
étnicos, suas manifestações 
musicais e suas contribuições para 
a construção do patrimônio cultural 
do Brasil e do Distrito Federal; 

Apreciar a música popular 
brasileira em seus diversos 
períodos; 

Apreciar a música popular 
brasileira em seus diversos 
períodos; 

Conhecer artistas que contribuíram 
para a formação do patrimônio 
musical do Distrito Federal. 

Conhecer artistas que contribuíram 
para a formação do patrimônio 
musical do Distrito Federal. 

Conhecer tendências estéticas e de 
movimentos de manifestos 
artísticos brasileiros (bossa nova, 
tropicalismo, canção de protesto, 
jovem guarda, mangue beat, entre 
outros); 

Conhecer tendências estéticas e de 
movimentos de manifestos 
artísticos brasileiros (bossa nova, 
tropicalismo, canção de protesto, 
jovem guarda, mangue beat, entre 
outros); 

Identificar e analisar diferentes Apreciar diversos estilos musicais; Identificar e analisar diferentes estilos Apreciar diversos estilos musicais; 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS – ARTE: MÚSICA 

3º CICLO – 2° BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
estilos musicais, contextualizando-os 
no tempo e no espaço, de modo a 
aprimorar a capacidade de 
apreciação da estética musical; 

musicais, contextualizando-os no 
tempo e no espaço, de modo a 
aprimorar a capacidade de apreciação 
da estética musical; 

Explorar e analisar elementos 
constitutivos da música (altura, 
intensidade, timbre, melodia, ritmo 
etc.), por meio de recursos 
tecnológicos (games e plataformas 
digitais), jogos, canções e práticas 
diversas de composição/criação, 
execução e apreciação musicais; 

Identificar elementos básicos da 
música: melodia, harmonia, ritmo, 
altura, intensidade, etc 

Explorar e analisar elementos 
constitutivos da música (altura, 
intensidade, timbre, melodia, ritmo 
etc.), por meio de recursos 
tecnológicos (games e plataformas 
digitais), jogos, canções e práticas 
diversas de composição/criação, 
execução e apreciação musicais 

Identificar elementos básicos da 
música: melodia, harmonia, ritmo, 
altura, intensidade, etc 

Explorar e analisar fontes e materiais 
sonoros em práticas de 
composição/criação, execução e 
apreciação musical, reconhecendo 
timbres e características de 
instrumentos musicais diversos; 

Participar de festivais executando 
obra musical existente ou de 
composição própria; 

Participar de festivais executando 
obra musical existente ou de 
composição própria; 

Realizar atividades que 
contemplem: composição, 
improvisação, arranjo musical e 
experimentação sonora. 

Realizar atividades que 
contemplem: composição, 
improvisação, arranjo musical e 
experimentação sonora. 

Desenvolver expressividade 
musical: criar, cantar e executar 
melodias; 

Desenvolver expressividade 
musical: criar, cantar e executar 
melodias; 

Pesquisar diversas fontes sonoras 
de seu cotidiano; 

Pesquisar diversas fontes sonoras 
de seu cotidiano; 

Expressar-se musicalmente por 
meio vocal e instrumental; 

Expressar-se musicalmente por 
meio vocal e instrumental; 



Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal (2ª Edição) – Versão para Consulta Pública 
Ensino Fundamental 

 

137 
 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS – ARTE: MÚSICA 

3º CICLO – 2° BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
Explorar e identificar diferentes 
formas de registro musical (notação 
musical tradicional, partituras 
criativas e procedimentos da música 
contemporânea), bem como 
procedimentos e técnicas de registro 
em áudio e audiovisual; 

Vivenciar e experimentar diversas 
maneiras do fazer musical. 

Explorar e analisar fontes e materiais 
sonoros em práticas de 
composição/criação, execução e 
apreciação musical, reconhecendo 
timbres e características de 
instrumentos musicais diversos; 

Vivenciar e experimentar diversas 
maneiras do fazer musical. 

Criar e executar linhas rítmicas 
espontâneas com som e silêncio; 

Criar e executar linhas rítmicas 
espontâneas com som e silêncio; 

Criar notação musical espontânea 
e conhecer a convencional; 

Criar notação musical espontânea 
e conhecer a convencional; 

Registrar música utilizando notação 
musical espontânea e 
convencional. 

Registrar música utilizando notação 
musical espontânea e 
convencional. 

Explorar e criar improvisações, 
composições, arranjos, jingles, 
trilhas sonoras, entre outros, 
utilizando vozes, sons corporais e/ou 
instrumentos acústicos ou 
eletrônicos, convencionais ou não 
convencionais, expressando ideias 
musicais de maneira individual, 
coletiva e colaborativa; 

Vivenciar e experimentar diversas 
maneiras do fazer musical; 

Explorar e criar improvisações, 
composições, arranjos, jingles, trilhas 
sonoras, entre outros, utilizando 
vozes, sons corporais e/ou 
instrumentos acústicos ou eletrônicos, 
convencionais ou não convencionais, 
expressando ideias musicais de 
maneira individual, coletiva e 
colaborativa; 

Vivenciar e experimentar diversas 
maneiras do fazer musical; 

 Expressar-se musicalmente por 
meio vocal e instrumental; 

 Expressar-se musicalmente por 
meio vocal e instrumental; 

Vivenciar o fazer musical por meio 
da prática de conjunto; 

Vivenciar o fazer musical por meio 
da prática de conjunto; 

Cantar identificando a tonalidade 
mais agradável ao seu registro 
vocal, utilizando playback, karaokê, 
dentre outros. 

Cantar identificando a tonalidade 
mais agradável ao seu registro 
vocal, utilizando playback, karaokê, 
dentre outros. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 

HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 
EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 

LINGUAGENS ARTE: TEATRO 
BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Apreciar formas 
distintas de 
manifestações do 
teatro presentes em 
diferentes contextos, 
conhecendo aspectos 
importantes na 
formação do 
espectador; 
 

Frequentar espaços 
de informação e de 
comunicação artística 
presente na cultura: 
teatros, salas de 
apresentação e outros; 

Apreciar formas 
distintas de 
manifestações do teatro 
presentes em diferentes 
contextos, conhecendo 
aspectos importantes na 
formação do 
espectador; 

Frequentar espaços de 
informação e de 
comunicação artística 
presente na cultura: 
teatros, salas de 
apresentação e outros; 

Apreciar formas 
distintas de 
manifestações do teatro 
presentes em diferentes 
contextos, conhecendo 
aspectos importantes na 
formação do 
espectador; 

Frequentar espaços 
de informação e de 
comunicação artística 
presente na cultura: 
teatros, salas de 
apresentação e outros; 

Exercitar o corpo e 
expressar-se 
cenicamente visando 
à integração e 
socialização. 
 

Jogos dramáticos; 
 

Exercitar o corpo e 
expressar-se 
cenicamente visando à 
integração e 
socialização. 
 

Jogos dramáticos; 
 

Exercitar o corpo e 
expressar-se 
cenicamente visando à 
integração e 
socialização. 
 

Jogos dramáticos; 
Jogos teatrais; 
Expressão corporal 

Apreciar formas 
distintas de 
manifestações do 
teatro presentes em 
diferentes contextos, 
aprendendo a ver e a 
ouvir histórias 
dramatizadas e 
cultivando a 
percepção, o 
imaginário, a 

Contação de histórias Apreciar formas 
distintas de 
manifestações do teatro 
presentes em diferentes 
contextos, aprendendo 
a ver e a ouvir histórias 
dramatizadas e 
cultivando a percepção, 
o imaginário, a 
capacidade de 
simbolizar e o repertório 

 
Contação de histórias 

Apreciar formas 
distintas de 
manifestações do teatro 
presentes em diferentes 
contextos, aprendendo 
a ver e a ouvir histórias 
dramatizadas e 
cultivando a percepção, 
o imaginário, a 
capacidade de 

Contação de histórias; 
Diálogo: improvisação 
de pequenas cenas; 
Interpretação de 
personagens de 
narrativas e textos 
infantis, de 
espetáculos teatrais, 
histórias em 
quadrinho, filmes, 
propagandas, 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS ARTE: TEATRO 

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
capacidade de 
simbolizar e o 
repertório ficcional. 
 

ficcional. 
 

desenhos animados e 
programas infantis de 
TV; 
 

Adquirir noções da 
nomenclatura teatral 
através de jogos 
teatrais. 
 

Dramatização de 
histórias 
Elementos teatrais 
visuais e sonoros: 
máscaras, 
maquiagem, cenário, 
sonoplastia, figurino e 
iluminação; 

Utilizar a linguagem 
cênica para facilitar e 
ampliar sua 
potencialidade criadora; 

Improvisação teatral; 
Comunicação 
espontânea de 
diferentes sensações: 
olhar, ver, escutar, 
ouvir, comer, pegar e 
cheirar, etc. 
Diálogo: improvisação 
de pequenas cenas; 
Expressão corporal; 
 

Utilizar a linguagem 
cênica para facilitar e 
ampliar sua 
potencialidade criadora; 

Improvisação teatral; 
Comunicação 
espontânea de 
diferentes sensações: 
olhar, ver, escutar, 
ouvir, comer, pegar e 
cheirar, etc. 
Diálogo: improvisação 
de pequenas cenas; 
Expressão corporal; 
 

Utilizar-se de 
modalidades teatrais 
para trabalhar a 
expressividade. 
 

Movimentos 
expressivos: ações 
dramáticas por meio 
da exploração de 
deslocamentos, de 
planos, de peso e de 
fluência; 
Expressividade 
corporal em 
movimentos 
socioculturais (frevo 
maracatu, quadrilha, 
samba, capoeira) e 

Adquirir noções 
elementares da 
linguagem teatral a 
partir de textos e 
histórias trabalhadas. 

Dramatização de 
histórias; 

Adquirir noções 
elementares da 
linguagem teatral a 
partir de textos e 
histórias trabalhadas. 

Dramatização de 
histórias; 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS ARTE: TEATRO 

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
outros do contexto; 
 

Trabalhar a voz de 
forma lúdica visando à 
expressividade. 

Expressão vocal; 
Sons corporais, 
ambientais e silêncio 
(pausa). 

Perceber o teatro como 
fonte de cultura e sua 
relação com a história. 

Expressividade corporal 
em movimentos 
socioculturais (frevo 
maracatu, quadrilha, 
samba, capoeira) e 
outros do contexto; 

Perceber o teatro como 
fonte de cultura e sua 
relação com a história. 

Expressividade 
corporal em 
movimentos 
socioculturais (frevo 
maracatu, quadrilha, 
samba, capoeira) e 
outros do contexto; 

 
Frequentar e utilizar 
espaços culturais. 
 

 
Frequentar espaços 
de informação e de 
comunicação artística 
presente na cultura: 
teatros, salas de 
apresentação e outros; 

 
Frequentar e utilizar 
espaços culturais. 
 

 
Frequentar espaços de 
informação e de 
comunicação artística 
presente na cultura: 
teatros, salas de 
apresentação e outros; 

 
Frequentar e utilizar 
espaços culturais. 
 

 
Frequentar espaços 
de informação e de 
comunicação artística 
presente na cultura: 
teatros, salas de 
apresentação e outros; 
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EIXOS TRNASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS ARTE: TEATRO 

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
Apreciar formas 
distintas de 
manifestações do 
teatro presentes em 
diferentes contextos, 
conhecendo aspectos 
importantes na 
formação do 
espectador; 
 

Frequentar espaços 
de informação e de 
comunicação artística 
presente na cultura: 
teatros, salas de 
apresentação e outros; 

Apreciar formas 
distintas de 
manifestações do teatro 
presentes em diferentes 
contextos, conhecendo 
aspectos importantes na 
formação do 
espectador; 

Frequentar espaços de 
informação e de 
comunicação artística 
presente na cultura: 
teatros, salas de 
apresentação e outros; 

Apreciar formas 
distintas de 
manifestações do teatro 
presentes em diferentes 
contextos, conhecendo 
aspectos importantes na 
formação do 
espectador; 

Frequentar espaços 
de informação e de 
comunicação artística 
presente na cultura: 
teatros, salas de 
apresentação e outros; 

Exercitar o corpo e 
expressar-se 
cenicamente visando 
à integração e 
socialização. 
 
 

Jogos dramáticos; 
 
 

Exercitar o corpo e 
expressar-se 
cenicamente visando à 
integração e 
socialização. 
 

Jogos dramáticos; 
 

Exercitar o corpo e 
expressar-se 
cenicamente visando à 
integração e 
socialização. 
 

Jogos dramáticos; 
 
Jogos teatrais; 
 
Expressão corporal 

Apreciar formas 
distintas de 
manifestações do 
teatro presentes em 
diferentes contextos, 
aprendendo a ver e a 
ouvir histórias 
dramatizadas e 
cultivando a 
percepção, o 
imaginário, a 

Contação de histórias Apreciar formas 
distintas de 
manifestações do teatro 
presentes em diferentes 
contextos, aprendendo 
a ver e a ouvir histórias 
dramatizadas e 
cultivando a percepção, 
o imaginário, a 
capacidade de 
simbolizar e o repertório 

 
Contação de histórias 

Apreciar formas 
distintas de 
manifestações do teatro 
presentes em diferentes 
contextos, aprendendo 
a ver e a ouvir histórias 
dramatizadas e 
cultivando a percepção, 
o imaginário, a 
capacidade de 

Contação de histórias; 
 
Diálogo: improvisação 
de pequenas cenas; 
 
Interpretação de 
personagens de 
narrativas e textos 
infantis, de 
espetáculos teatrais, 
histórias em 
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EIXOS TRNASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS ARTE: TEATRO 

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
capacidade de 
simbolizar e o 
repertório ficcional. 
 

ficcional. 
 

quadrinho, filmes, 
propagandas, 
desenhos animados e 
programas infantis de 
TV; 
 

Adquirir noções da 
nomenclatura teatral 
através de jogos 
teatrais. 
 
 

Dramatização de 
histórias 
Elementos teatrais 
visuais e sonoros: 
máscaras, 
maquiagem, cenário, 
sonoplastia, figurino e 
iluminação; 

Utilizar a linguagem 
cênica para facilitar e 
ampliar sua 
potencialidade criadora; 

Improvisação teatral; 
Comunicação 
espontânea de 
diferentes sensações: 
olhar, ver, escutar, 
ouvir, comer, pegar e 
cheirar, etc. 
 
Diálogo: improvisação 
de pequenas cenas; 
 
Expressão corporal; 
 

Utilizar a linguagem 
cênica para facilitar e 
ampliar sua 
potencialidade criadora; 

Improvisação teatral; 
 
Comunicação 
espontânea de 
diferentes sensações: 
olhar, ver, escutar, 
ouvir, comer, pegar e 
cheirar, etc. 
 
Diálogo: improvisação 
de pequenas cenas; 
 
Expressão corporal; 
 

Utilizar-se de 
modalidades teatrais 
para trabalhar a 
expressividade. 
 
 

Movimentos 
expressivos: ações 
dramáticas por meio 
da exploração de 
deslocamentos, de 
planos, de peso e de 
fluência; 
 

Adquirir noções 
elementares da 
linguagem teatral a 
partir de textos e 
histórias trabalhadas. 

Dramatização de 
histórias; 

Adquirir noções 
elementares da 
linguagem teatral a 
partir de textos e 
histórias trabalhadas. 

Dramatização de 
histórias; 
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EIXOS TRNASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS ARTE: TEATRO 

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
Expressividade 
corporal em 
movimentos 
socioculturais (frevo 
maracatu, quadrilha, 
samba, capoeira) e 
outros do contexto; 
 

Trabalhar a voz de 
forma lúdica visando à 
expressividade. 

Expressão vocal; 
 
Sons corporais, 
ambientais e silêncio 
(pausa). 

Perceber o teatro como 
fonte de cultura e sua 
relação com a história. 

Expressividade corporal 
em movimentos 
socioculturais (frevo 
maracatu, quadrilha, 
samba, capoeira) e 
outros do contexto; 

Perceber o teatro como 
fonte de cultura e sua 
relação com a história. 

Expressividade 
corporal em 
movimentos 
socioculturais (frevo 
maracatu, quadrilha, 
samba, capoeira) e 
outros do contexto; 

 
 
Frequentar e utilizar 
espaços culturais. 
 

 
Frequentar espaços 
de informação e de 
comunicação artística 
presente na cultura: 
teatros, salas de 
apresentação e outros; 

 
 
Frequentar e utilizar 
espaços culturais. 
 

 
Frequentar espaços de 
informação e de 
comunicação artística 
presente na cultura: 
teatros, salas de 
apresentação e outros; 

 
 
Frequentar e utilizar 
espaços culturais. 
 

 
Frequentar espaços 
de informação e de 
comunicação artística 
presente na cultura: 
teatros, salas de 
apresentação e outros; 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE: TEATRO 

2º BLOCO 
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
Apreciar formas distintas de 
manifestações do teatro presentes 
em diferentes contextos, 
conhecendo aspectos importantes 
na formação do espectador; 

Frequentar espaços de informação 
e de comunicação artística 
presente na cultura: teatros, salas 
de apresentação e outros; 

Utilizar a linguagem cênica como 
forma de expressão, integração e 
socialização. 

Improvisação teatral; 
 
Jogos dramáticos; 
 
Jogos teatrais; 
 
 Expressão corporal; 
 

Utilizar a linguagem cênica como 
forma de expressão, integração e 
socialização. 

Improvisação teatral; 
 
Jogos dramáticos; 
 
Jogos teatrais; 
 
 Expressão corporal; 
 

Identificar elementos teatrais (variadas 
entonações de voz, diferentes 
fisicalidades, diversidade de 
personagens e narrativas etc.) 

Comunicação espontânea das 
diferentes sensações: olhar, ver, 
escutar, ouvir, comer, pegar e 
cheirar, etc. 
 
Diálogo: improvisação e criação de 
pequenas cenas; 
 
 
Expressão vocal: articulação, 
dicção e projeção; 
 

Experimentar o trabalho 
colaborativo, coletivo e autoral em 
improvisações teatrais e processos 
narrativos criativos em teatro, 
explorando desde a teatralidade dos 
gestos e das ações do cotidiano até 
elementos de diferentes matrizes 
estéticas e culturais; 

Interpretação de personagens de 
narrativas e textos infantis, 
espetáculos teatrais, histórias em 
quadrinho, filmes, propagandas, 
desenhos animados e programas 
infantis de TV; 
 
Dramatização de histórias criadas 

Experimentar o trabalho colaborativo, 
coletivo e autoral em improvisações 
teatrais e processos narrativos 
criativos em teatro, explorando desde 
a teatralidade dos gestos e das ações 
do cotidiano até elementos de 
diferentes matrizes estéticas e 
culturais; 

Interpretação de personagens de 
narrativas e textos infantis, 
espetáculos teatrais, histórias em 
quadrinho, filmes, propagandas, 
desenhos animados e programas 
infantis de TV; 
 
Dramatização de histórias criadas 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE: TEATRO 

2º BLOCO 
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
 pelos estudantes 

 
 

 pelos estudantes 
 
 

Conhecer, identificar e produzir 
textos dramáticos. 

Tríade essencial do teatro: ator, 
texto e plateia; 

Conhecer, identificar e produzir textos 
dramáticos. 

Tríade essencial do teatro: ator, 
texto e plateia; 

Reconhecer as diferentes 
modalidades teatrais: teatro de 
bonecos, de máscaras, de sombra, 
de atores e musicais. 

Criar e vivenciar as diferentes 
modalidades teatrais: teatro de 
bonecos, de máscaras, de sombra, 
de atores e musicais. 

Reconhecer as diferentes modalidades 
teatrais: teatro de bonecos, de 
máscaras, de sombra, de atores e 
musicais. 

Criar e vivenciar as diferentes 
modalidades teatrais: teatro de 
bonecos, de máscaras, de sombra, 
de atores e musicais. 

Identificar elementos teatrais 
(variadas entonações de voz, 
diferentes fisicalidades, diversidade 
de personagens e narrativas etc.) 

Comunicação espontânea das 
diferentes sensações: olhar, ver, 
escutar, ouvir, comer, pegar e 
cheirar, etc. 
 
Diálogo: improvisação e criação de 
pequenas cenas; 
 
 
Expressão vocal: articulação, 
dicção e projeção; 
 

Conhecer gêneros dramáticos: 
tragédia, comédia, drama, romance, 
terror e besterol. 

Pesquisar e experienciar os 
gêneros dramáticos: tragédia, 
comédia, drama, romance, terror e 
besterol. 

  Apreciar formas distintas de 
manifestações do teatro presentes em 
diferentes contextos, conhecendo 
aspectos importantes na formação do 
espectador. 

 Frequentar espaços de informação 
e de comunicação artística 
presente na cultura: teatros, salas 
de apresentação e outros; 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
LINGUAGENS – ARTE: TEATRO 

3º CICLO – 1º BLOCO  
6º ANO  7º ANO  

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Apreciar o fazer artístico, 
contextualizando sua produção com 
teatro, dança, circo, mitologias de 
diversas culturas, teatro brasiliense e 
manifestações culturais brasileiras. 

• Conhecer e valorizar as Artes 
Cênicas como linguagem e forma de 
expressão. 

• Conhecer e valorizar manifestações 
culturais afro-brasileiras. 

• Conhecer gêneros dramáticos. 
• Perceber as artes cênicas como 

ciência voltada para a formação 
crítica, política e social. 

• Conhecer produções cênicas 
brasilienses. 

Conhecer elementos da linguagem 
teatral. 
• Apreciar e interpretar elementos 

cênicos em produções culturais. 
• Frequentar espaços culturais e 

exercitar atitudes de plateia. 

• Multiplicidade da obra cênica 
• História do Teatro, da dança e do 

circo: Conceito de Teatro, de dança e 
de circo como linguagens artísticas: 

• Origem do Teatro como expressão 
da diversidade humana; mitologia; 
Teatro Grego: mitologia e arquitetura; 
Tragédia e Comédia; Teatro 
Romano: aspectos históricos e 
arquitetura 

• Rituais litúrgicos em diferentes 
culturas: aspectos dos povos; 
Indígenas e afro-brasileiros; 

• Conhecimento artístico cênico como 
produção, fruição e contexto 
histórico; 

• História do Teatro Brasiliense 
• Elementos da linguagem teatral: 

corpo, voz, expressão corporal, 
figurino, iluminação, sonoplastia, 
cenário, maquiagem e adereços; 

• Elementos formais de dança: 
movimento expressivo, ritmo, 

• Conhecer e valorizar o Teatro 
Medieval e o do Brasil Colônia. 

• Conhecimento artístico como 
produção, fruição e contexto histórico 

• Conhecer e valorizar manifestações 
culturais afro-brasileiras e indígenas 
na cultura brasileira. 

• Conhecer gêneros dramáticos. 
• Conhecer e valorizar as Artes 

Cênicas em manifestações 
socioculturais. 

• Conhecer elementos da linguagem 
teatral. 

• Frequentar espaços culturais e 
exercitar atitudes de plateia. 

• Conhecer e utilizar técnicas de 
expressão corporal e expressividade 
vocal. 

• Apreciar e interpretar elementos 
cênicos de produções culturais. 
 

• Teatro Medieval: principais gêneros 
teatrais 

• Teatro no Brasil Colônia: Teatro 
Jesuítico: teatro como catequese 
(José de Anchieta); Comédia de 
Costumes (Martins Pena) 

• Manifestações culturais afro-
brasileiras e indígenas na cultura 
brasileira; 

• Histórias de resistências de povos 
indígenas e afro-brasileiros com 
identificação de elementos cênicos 
de obra dramática 

• Conceito de Arte, de Teatro, de 
Dança e de Circo como linguagens 
artísticas e de comunicação 

• Cultura Popular e Erudita 
(valorização e contextualização) 

• Elementos da linguagem teatral: 
figurino, iluminação, sonoplastia, 
cenário, maquiagem e adereços; 

• Montagem teatral; 
• Formação de plateia 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
LINGUAGENS – ARTE: TEATRO 

3º CICLO – 1º BLOCO  
6º ANO  7º ANO  

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Conhecer e utilizar técnicas de 
expressão corporal e expressividade 
vocal. 

• Desenvolver potencial criador, 
capacidade de leitura e releitura de 
elementos teatrais. 

equilíbrio, eixo, orientação espacial, 
composição coreográfica. 

• Formação de plateia 
• Consciência corporal: postura, 

lateralidade, locomoção, respiração, 
tônus, relaxamento; 

• Movimento expressivo: ações 
corporais básicas de movimento; 

• Estudo de movimento expressivo em 
manifestações cênicas afro-
brasileiras: maracatu, congada, 
bumba-meu-boi, capoeira, frevo, 
entre outras; 

• Expressividade vocal: articulação, 
projeção, dicção, entonação e 
projeção de voz associados a 
movimentos respiratórios e 
respiração diafragmática. 

• Jogos dramáticos com elementos de 
ação cênica 

• Consciência corporal: postura, 
lateralidade, locomoção, respiração, 
tônus, relaxamento; 

• Expressividade vocal: 
articulação, projeção, dicção, 
entonação e projeção da voz 
associadas a movimentos 
respiratórios e respiração 
diafragmática 

• Movimento expressivo. Ações 
corporais básicas de movimento 

• Elementos de movimento expressivo 
em diversas manifestações afro-
brasileiras: maracatu, congada, 
bumba- meu-boi, capoeira, frevo, 
entre outras 

• Jogos dramáticos com elementos de 
ação cênica 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
LINGUAGENS - TEATRO 

3º CICLO – 2º BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
• Conhecer e valorizar: Teatro 

Renascentista Inglês, Comédia 
Dell’Art, Teatro Romântico, Realista e 
Naturalista. 

• Conhecer e valorizar manifestações 
culturais afro-brasileiras e indígenas 
na cultura brasileira. 

• Conhecer gêneros dramáticos. 
• Conhecer e valorizar Artes Cênicas 

em manifestações socioculturais. 
• Conhecer elementos de linguagem 

teatral. 
• Conhecer e utilizar técnicas de 

expressão corporal e expressividade 
vocal. 

• Frequentar espaços culturais e 
exercitar atitudes de plateia. 

• Conhecer e utilizar técnicas de 
expressão corporal e expressividade 
vocal. 

• Desenvolver o potencial criador. 
• Apreciar e interpretar elementos 

cênicos de produções culturais. 

• Teatro Renascentista Inglês - Teatro 
Elisabetano: William Shakespeare 

• Comedia Dell’Art: Goldoni e Molière 
• Teatro Romântico, Realista e 

Naturalista 
• Estudo de manifestações e 

elementos culturais afro- brasileiros e 
indígenas na cultura brasileira 

• Leitura dramática e análise de textos 
teatrais 

• Elementos teatrais presentes em 
obras de dramaturgos brasileiros 
representantes das correntes 
artísticas: Romantismo, Realismo, 
Naturalismo, entre outras. 

• Elementos da linguagem teatral: 
figurino, iluminação, sonoplastia, 
cenário, maquiagem e adereços. 

• Montagem Teatral 
• Elementos formais da dança 
• Formação de plateia 
• Consciência corporal e 

expressividade vocal 
• Movimento Expressivo 

• Conhecer e valorizar o Teatro 
Moderno e Contemporâneo. 

• Conhecer e valorizar manifestações 
culturais afro-brasileiras e indígenas 
na cultura brasileira. 

• Conhecer gêneros dramáticos. 
• Conhecer e valorizar Artes Cênicas 

em manifestações socioculturais. 
• Conhecer elementos da linguagem 

teatral. 
• Frequentar espaços culturais e 

exercitar atitudes de plateia. 
• Conhecer e utilizar técnicas de 

expressão corporal e expressividade 
vocal. 

• Construir personagens com suas 
possibilidades gestuais e de 
movimentos do corpo em diferentes 
contextos 

• Desenvolver potencial criador. 
• Apreciar e interpretar elementos 

cênicos de produções culturais. 

• Correntes Teatrais no século XX, na 
Europa: Novas tendências teatrais na 
Europa; Influências do teatro oriental 
no teatro do século XX 

• Novas tendências no teatro brasileiro 
do século XX: Influência europeia no 
Teatro Moderno Brasileiro; Formação 
de grupos teatrais brasileiros (TBC - 
Teatro Brasileiro de Comédia, Arena, 
Oficina, Teatro Experimental do 
Negro); Principais atores e atrizes em 
início do século XX: Procópio 
Ferreira, Bibi Ferreira, Dulcina de 
Moraes, Ruth de Souza, Grande 
Otelo, Paulo Autran, Fernanda 
Montenegro, Oscarito, Eva Todor, 
entre outros; Teatro de Revista 

• Estudo da dramaturgia brasileira: 
Nelson Rodrigues, Augusto Boal, 
Dias Gomes, Gianfrancesco 
Guarnieri, Plínio Marcos e Ariano 
Suassuna 

• Estudo de poéticas teatrais 
contemporâneas 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
LINGUAGENS - TEATRO 

3º CICLO – 2º BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
• Jogos dramáticos com elementos de 

ação cênica 
• Estudo de elementos da cultura afro-

brasileira e indígena na dramaturgia 
brasileira 

• Elementos de linguagem teatral: 
figurino, iluminação, sonoplastia, 
cenário, maquiagem e adereços. 

• Montagem teatral 
• Formação de plateia 
• Elementos básicos e consciência 

corporal: Expressividade vocal; 
Movimento expressivo 

• Noções de corporeidade baseadas 
em culturas afro- brasileiras e 
indígenas 

• Jogos dramáticos com elementos de 
ação cênica 

• Construção e interpretação de 
personagens em diversos espaços e 
contextos 
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Educação Física 
 
 
A educação física é uma área do conhecimento que trata pedagogicamente de 

práticas e saberes relativos às manifestações corporais produzidas em diversos 
contextos sociais e históricos, constituindo assim o que denominamos de cultura 
corporal. Desse modo, a cultura corporal está presente no cotidiano das pessoas, 
desde atos simples como compartilhar as regras da brincadeira de Amarelinha até 
ações complexas como a realização de uma acrobacia ginástica ou a elaboração de 
desenhos táticos de ataque e defesa no futebol ou em outra modalidade esportiva. 

 As práticas que constituem a cultura corporal podem ser compreendidas 
como o conjunto de brincadeiras, danças, esportes, ginásticas, jogos, lutas e outras 
atividades intimamente ligadas a práticas sociais que privilegiam o uso do corpo e 
do movimento humano, construídas e reconstruídas na dinâmica cultural humana. 
Tais práticas revelam formas e representações do corpo vivenciadas pelos sujeitos 
por meio de movimentos, com sentido lúdico, artístico, agonístico, estético, 
expressivo, entre outros que transmitem a experiência histórica adquirida pela 
humanidade.  

As concepções pedagógicas da educação física guardam estreita relação com 
o desenvolvimento histórico desse componente curricular na educação básica. 
Na perspectiva tradicional, destacam-se as influências da área médica, que 
produziu discursos pautados na higiene, na saúde individual e na eugenia e, a partir 
da década de 1960, da área militar, reforçando o ensino instrumental das técnicas 
esportivas, que passam a vigorar na formação inicial do professor de educação 
física e, por consequência, em sua prática pedagógica. Esses movimentos 
assentaram concepções pedagógicas de educação física voltada para a busca de 
sujeitos “fortes” e “saudáveis” indispensáveis ao desenvolvimento da nação e mais 
recentemente, sob o jugo da ditadura militar, para a racionalidade, eficiência e 
produtividade, que incorporaram esses princípios no modelo tecnicista de ensino do 
esporte.  

Tais entendimentos associaram a educação física à educação meramente do 
físico, à instrução do corpo para o desenvolvimento da aptidão física e das técnicas 
esportivas que hegemonizaram e ainda hegemonizam as aulas de educação física. 
A partir da década de 1980, a educação física passa a ser influenciada pelas 
mudanças no cenário político com a abertura gradual do regime de ditadura militar e 
a elaboração de alternativas pedagógicas, das quais se destacam as que se 
orientaram por teorias críticas, buscando aproximar as relações da educação 
física com a realidade social e a função social da escola.  

Apesar da reiteração histórica dessas concepções tradicionais de educação 
física, há acúmulo teórico-prático mais que suficiente para constatar que o 
componente curricular ultrapassa o ensino exclusivo do gesto motor correto ou 
voltado unicamente para a aptidão física, abarcando a compreensão dos 
sentidos e significados da cultura corporal e os modos como esta contribui para o 
desenvolvimento integral dos estudantes nas diversas dimensões humanas.  

Importa destacar que não se trata do abandono do ensino da técnica, do 
esporte ou da promoção do desenvolvimento motor dos estudantes, tarefa que 
é intrínseca ao ensino da cultura corporal. Entende-se, contudo, que compete ao 
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ensino da educação física no Ensino Fundamental a democratização desse 
acervo, garantindo uma progressão curricular em termos de aumento da sua 
diversidade e da complexidade no contato desses estudantes com as práticas 
corporais, agregando os aspectos sócio-históricos e os conhecimentos 
conceituais e atitudinais que permitam ao estudante reproduzir, transformar, 
analisar e criar os elementos envolvidos na apropriação crítica, na fruição e na 
reflexão sobre a prática das diferentes manifestações da cultura corporal.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, em seu 
artigo 26, §3º, estatui a educação física como componente curricular obrigatório em 
toda a educação básica, devendo esta ser integrada ao projeto político-
pedagógico (PPP) da escola. Como campo de conhecimento pedagógico ligado à 
cultura corporal, a educação física pode contribuir de maneira privilegiada para a 
formação integral dos estudantes integrando as dimensões afetiva, cognitiva, 
social e motora no trabalho com o corpo e com o movimento, corroborando para a 
articulação com os demais componentes curriculares e áreas do conhecimento.  

A vivência proporcionada pelas práticas corporais oportuniza a interação e a 
expressão dos estudantes, convergindo formas de comunicação (verbal e não 
verbal) que propiciam o desenvolvimento dos sentidos e significados dos domínios 
das linguagens. Assim, a educação física promove a ampliação da linguagem 
corporal por meio do trabalho com a cultura corporal, em associação com as outras 
formas de linguagem e conhecimentos que possibilitam conhecer, construir, 
transformar e com isso se envolver com a cultura. O envolvimento corporal 
refere-se às percepções e sensações que variam entre o esforço e o relaxamento 
corporal, mas guiadas pela busca por momentos que edifiquem a continuidade da 
prática corporal nas perspectivas da educação, do lazer, da saúde e de 
fortalecimento dos vínculos comunitários.  

Desse modo, o ensino da educação física acaba por modificar, formar e 
possibilitar o autoconhecimento e o uso autônomo da cultura corporal para 
participação ativa do estudante na vida social, superando a dualidade entre 
corpo e mente, sem abandonar sua especificidade de ampliar a formação corporal e 
motora dos estudantes, mas desenvolvê-la de maneira lúdica e participativa, 
colaborando para o letramento e alfabetização. 

O trato do conhecimento do componente curricular educação física reflete sua 
direção epistemológica, organizada a partir da seleção e sistematização de 
objetivos e conteúdos no PPP (Projeto Político Pedagógico) da escola com base em 
um projeto de educação onde se explicita a função social da escola de possibilitar o 
pleno desenvolvimento dos sujeitos, sua socialização e integração à produção da 
vida social e cultural, preparando-os com amplos e sólidos conhecimentos, valores 
e atitudes que colaborem para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho, 
sem a preocupação única em vencer etapas, e sim, com diversidade e 
complementaridade de conhecimentos para a formação de seres humanos 
conscientes, críticos, autônomos e preocupados com a edificação de uma 
sociedade humanista, justa e democrática.  

Portanto, a unidade da teoria com a prática no processo de ensino-
aprendizagem permite correlacionar dimensões humanas a conhecimentos sobre o 
ser humano, sobre a natureza e sobre a sociedade, trazendo uma abordagem 
articulada aos eixos transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania, 
Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade, que 
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evocam a definição de objetivos e conteúdos dedicados às demandas sociais que 
se mostram significativas no contexto da escola.  

Neste sentido, buscamos uma organização curricular no campo da 
educação física refletindo sobre a sua progressão em termos de objetivos e 
conteúdos, valorizando a autonomia do professor e da escola para selecionar e 
planejar seu trabalho pedagógico, de acordo os princípios epistemológicos de um 
currículo integrado que preconizam a definição de objetivos e conteúdos 
contextuais, flexíveis, interdisciplinares e que evidenciem a indissociabilidade entre 
teoria e prática.   Entende-se que mais importante que redigir uma habilidade a 
ser alcançada pelo estudante, é conseguir identificar quais avanços cognitivos e 
sociais são imprescindíveis e definir quais os objetivos e conteúdos são 
interessantes para provocar essa aprendizagem.  

Desse modo, destacam-se as 8 dimensões de conhecimento para o Ensino 
Fundamental discriminadas na BNCC para delimitar as habilidades do componente 
curricular educação física. Entendendo que as mediações curriculares envolvem 
fatores de ordem filosófica, epistemológica, política, econômica, ideológica, técnica 
e histórica, optou-se por apresentar objetivos que dialogam com as 
perspectivas de desenvolvimento das dimensões de conhecimento 
apresentadas, mas que a definição das possibilidades de uso dos conteúdos para a 
consecução daquilo que o sujeito necessita para interagir e atuar socialmente 
compete ao professor em diálogo com a escola.  

A organização dos conteúdos adotada na BNCC reúne as práticas 
corporais em 6 unidades temáticas que distribuem os conteúdos da cultura 
corporal em objetos de conhecimento, que são agrupados em blocos nos 
Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental (BRASIL, 2017, p. 223 e 224). 
Ressalta-se, contudo, que classificar os conteúdos da educação física é uma tarefa 
complexa que pode ser realizada de inúmeras maneiras, relacionadas aos critérios 
adotados e às concepções pedagógicas.  

A classificação de conteúdos e progressão de objetivos adotada neste 
currículo articula a educação física no Ensino Fundamental com a etapa anterior da 
Educação Infantil e com a etapa seguinte do Ensino Médio. Com o objetivo de 
preservar a especificidade das duas fases do Ensino Fundamental, primou-
se por uma abordagem lúdica, exploratória e interativa dos conteúdos da 
educação física nos Anos Iniciais, guardando o adensamento e 
aprofundamento das diferentes manifestações da cultura corporal para os 
Anos Finais, contemplando, contudo, as unidades temáticas e objetos de 
conhecimento abordados na BNCC. O planejamento do professor de educação 
física, organizado em objetivos e conteúdos, visa sistematizar o conjunto de práticas 
pedagógicas imbricadas, que, ao comporem uma trama entrelaçada e complexa, 
exigem muito mais que apenas o desempenho técnico, mas explicitam o possível 
desempenho do estudante, dentro de determinadas condições e com base em 
critérios objetivos e concretos de ensino.   

Nesse sentido, a organização dos conteúdos do componente 
curricular educação física aqui proposta agrupa a cultura corporal em torno 
da sua lógica interna que a distingue em suas relações com a linguagem, 
com o trabalho e com o poder (COLETIVO DE AUTORES, 2010). Desse 
modo, distinguem-se os conteúdos da cultura corporal nesta matriz curricular 
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em brincadeiras, jogos, esportes, lutas, danças, ginásticas e práticas 
corporais de aventura, embora a fronteira entre estes seja tênue, 
considerando que se inter-relacionam. Destaca-se que a opção de abranger 
as unidades temáticas e seus respectivos objetos do conhecimento na 
proposição dos conteúdos conduz a agregar nesses, os conhecimentos e 
saberes acumulados sobre essas práticas. Como exemplo, no conteúdo de 
ginástica nos Anos Finais do Ensino Fundamental foram agregados 
elementos relacionados à sua origem, desenvolvimento e características, 
suas interfaces com as artes circenses, os conhecimentos relacionados ao 
corpo, tanto em termos de grupos musculares, correção postural e outros. Já 
nos Anos Iniciais foram agrupados brincadeiras e jogos que exploram 
espaços e materiais diversos, relacionados a objetivos voltados ao 
desenvolvimento da cooperação e da organização para uso coletivo e 
compartilhado pelos estudantes.    

Quanto aos limites para a escolha de práticas corporais, considerando a 
quantidade de brincadeiras, jogos, esportes, lutas, ginásticas, danças e outras 
atividades rítmicas e expressivas sistematizadas e acumuladas ao longo da história 
da humanidade, têm-se um número ilimitado de práticas corporais e 
conhecimentos relacionados à cultura que podem ser trabalhadas na educação 
física. Assim, algumas práticas corporais podem propiciar que o estudante se 
aprofunde nos seus múltiplos aspectos, propiciando o desenvolvimento técnico, 
tático, histórico, filosófico e social em relação a esta prática (saber praticar) 
enquanto outras podem ser adotadas visando apenas a experimentação (praticar 
para conhecer) ou como recurso didático para o ensino de outros conteúdos e 
objetivos interdisciplinares.  

É importante salientar que as lutas, danças, jogos, ginásticas e esportes 
fazem parte do imaginário de nossos estudantes desde antes de entrarem 
para a escola. Dessa forma, a definição dos conteúdos a se trabalhar deve 
considerar as informações e as características de desenvolvimento dos 
estudantes em um processo de identificação da prática social inicial, 
conforme preconizado pela didática para a pedagogia histórico-crítica 
(GASPARIN, 2012).  

Reconhecendo a flexibilidade que as atividades escolares precisam ter 
no trabalho pedagógico destinado às crianças dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, no sentido de permitir rearranjos e adequações para a 
garantia de uma educação contextualizada e inclusiva, os conteúdos da 
educação física foram apresentados em forma de brincadeiras ou jogos, 
entendendo seu caráter formativo global, associando as dimensões 
humanas, de modo a oportunizar o desenvolvimento integral dos estudantes 
e a introdução dos outros conteúdos da cultura corporal como os esportes, 
por meio dos jogos pré-desportivos (na BNCC denominados Esportes 
Derivados) e brincadeiras interdisciplinares, além dos conhecimentos 
relacionados ao corpo, à natureza e à sociedade.  

A característica lúdica e flexível das brincadeiras e jogos permite 
transpor os conteúdos da educação física para uma linguagem mais 
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adequada e consoante com a organização pedagógica dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental, além de cumprirem com objetivos específicos que são 
inerentes ao brincar e ao jogar como a socialização e fortalecimento dos 
vínculos sócio-afetivos. A apresentação de brincadeiras, jogos e atividades 
para a introdução dos conteúdos da cultura corporal visa facilitar a 
compreensão e adesão dos estudantes dessa faixa etária às práticas 
corporais, inclinando-se para a diversidade de estratégias didáticas para 
abordagem dessas práticas, geralmente reproduzidas a partir dos modelos 
de ensino do esporte tradicional, restringindo-se ao campo da prática por 
meio de exercícios analíticos, cujo foco incide na repetição de movimentos e 
no desempenho técnico, a despeito do processo de aprendizagem.   

Assim, para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental foram propostos blocos 
de conteúdos da educação física agrupando as brincadeiras e jogos quanto à sua 
característica principal: relação com as práticas corporais da educação física 
(danças, esportes, ginásticas, lutas), habilidade motora explorada na atividade, uso 
variado das linguagens, representação simbólica e tipos de regras, uso de diversos 
espaços, implementos, materiais e objetos, quanto ao contexto de inserção (local, 
regional, nacional e global), matriz cultural (africana, indígena, europeia, oriental) e 
outros.   

Os Anos Finais têm como referência diferentes categorias de práticas 
corporais que devem ser tematizadas nas aulas de educação física, são eles: Jogos 
e Brincadeiras; Esportes; Lutas, Ginástica; Práticas Corporais de Aventura; Danças 
e Atividade Rítmica - Expressivas. Isto se deve pela própria característica de 
construção permanente dessas práticas, tendo em vista o vasto rol de movimentos, 
que muitas vezes vão se modificando, procurando se ajustar à realidade de cada 
escola, o que possibilita ao (à) professor (a) não restringir-se a conteúdos 
relacionados na proposta curricular, tampouco fazer desta um “receituário” fechado 
para o desenvolvimento de seu trabalho no cotidiano escolar, mas sim, fazer uso de 
sua autonomia e originalidade, procurando arriscar-se sempre! 

O fundamental é permitir que a criança e o adolescente conheça  e 
vivencie as práticas corporais, colaborando para que cada um construa seu 
estilo pessoal de participação e possa, a partir dessas práticas, ter 
consciência de seu corpo e de sua inserção social e ao mesmo tempo 
ampliar o próprio repertório motor. Na perspectiva do ensino integral, a 
organização do trabalho pedagógico de educação física deve ainda buscar o 
equilíbrio entre objetivos e conteúdos conceituais, procedimentais e 
atitudinais, visando atender o desejado desenvolvimento integral do estudante.   

Diante dessa condição multifacetada, a Educação Física nos Anos Iniciais e 
nos Anos Finais do Ensino Fundamental deve construir com os seus educadores 
uma prática pedagógica criativa, atraente e contextualizada, que provoque nos 
estudantes a reflexão acerca das práticas corporais vivenciadas nas aulas de 
educação física.  
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LINGUAGENS: EDUCAÇÃO FÍSICA 
EIXOS TRNASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; 

 EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 
EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Experimentar as 
mais variadas 
habilidades 
locomotoras 
básicas: caminhar, 
correr. 
Estabilizadoras 
(equilibrar e rolar), 
Manipulativas 
(arremessar, chutar 
e rebater) em 
contextos de 
brincadeiras e 
jogos e atividades 
lúdicas que 
permitam o 
reconhecimento e o 
respeito às 
características de 
cada criança.  

BRINCADEIRAS E 
JOGOS 

• Brincadeiras e 
jogos que 
possibilitem a 
combinação de 
habilidades 
motoras básicas 
(correr, saltar, 
transportar, chutar, 
arremessar, girar).  

• Conhecer as mais 
variadas habilidades 
locomotoras básicas: 
caminhar, correr. 
Estabilizadoras 
(equilibrar e rolar), 
Manipulativas 
(arremessar, chutar e 
rebater) em contextos 
de brincadeiras e 
jogos e atividades 
lúdicas que permitam 
o reconhecimento e o 
respeito às 
características de 
cada criança.  

BRINCADEIRAS E 
JOGOS 

• Brincadeiras e jogos, 
possibilitando a 
combinação de 
habilidades motoras 
básicas e a introdução 
de habilidades 
motoras específicas 
(correr e andar com 
saltar, andar e correr 
com transportar, saltar 
e girar, passar e 
receber com membros 
superiores, passar e 
receber com membros 
inferiores); 

• Desenvolver as mais 
variadas habilidades 
locomotoras básicas: 
caminhar, correr. 
Estabilizadoras (equilibrar 
e rolar), Manipulativas 
(arremessar, chutar e 
rebater) em contextos de 
brincadeiras e jogos e 
atividades lúdicas que 
permitam o 
reconhecimento e o 
respeito às características 
de cada criança.  

BRINCADEIRAS E 
JOGOS 

• Atividades 
recreativas, 
brincadeiras e jogos, 
entre outras, 
possibilitando a 
combinação de 
habilidades motoras 
básicas e a 
introdução de 
habilidades motoras 
específicas (correr e 
andar com saltar, 
andar e correr com 
transportar, andar e 
correr com chutar, 
andar e correr com 
arremessar, andar e 
correr com rebater, 
saltar e girar, passar 
e receber com 
membros superiores, 
passar e receber 
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LINGUAGENS: EDUCAÇÃO FÍSICA 
EIXOS TRNASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; 

 EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 
EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
com membros 
inferiores, conduzir 
uma bola com os 
pés, rebater uma 
bola com as mãos); 

 
 

• Conhecer 
diferentes 
brincadeiras e 
jogos da cultura 
popular que 
propiciem a 
convivência 
coletiva com outras 
crianças e o uso de 
diversas linguagens 
de modo a valorizar 
a diversidade 
cultural do nosso 
país, repelindo 

BRINCADEIRAS E 
JOGOS 

• Brincadeiras, jogos, 
danças e atividades 
rítmicas e 
expressivas. 

• Vivenciar diferentes 
brincadeiras e jogos 
da cultura popular que 
propiciem a 
convivência coletiva 
com outras crianças e 
o uso de diversas 
linguagens de modo a 
valorizar a diversidade 
cultural do nosso país, 
repelindo quaisquer 
formas de 
discriminação em 
relação à classe 

BRINCADEIRAS E 
JOGOS 

• Brincadeiras, jogos, 
danças e atividades 
rítmicas e expressivas. 

• Desenvolver diferentes 
brincadeiras e jogos da 
cultura popular que 
propiciem a convivência 
coletiva com outras 
crianças e o uso de 
diversas linguagens de 
modo a valorizar a 
diversidade cultural do 
nosso país, repelindo 
quaisquer formas de 
discriminação em relação 
à classe social, crenças, 
gênero, etnia ou outras 

BRINCADEIRAS E 
JOGOS 

• Brincadeiras, jogos, 
danças e atividades 
rítmicas e 
expressivas. 
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LINGUAGENS: EDUCAÇÃO FÍSICA 
EIXOS TRNASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; 

 EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 
EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
quaisquer formas 
de discriminação 
em relação à 
classe social, 
crenças, gênero, 
etnia ou outras 
características 
individuais e 
sociais.  

social, crenças, 
gênero, etnia ou 
outras características 
individuais e sociais.  

características individuais 
e sociais.  
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LINGUAGENS: EDUCAÇÃO FÍSICA 
EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 

HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  

1º ANO 2º ANO 3º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Proporcionar às 
crianças a participação 
em situações 
problemas de ordem 
corporal em diferentes 
contextos com o uso 
de regras simples, 
compartilhando 
momentos e 
sensações que 
promovam o 
desenvolvimento de 
vínculos afetivos, o 
respeito mútuo, a 
solidariedade e a 
autoconfiança.  

BRINCADEIRAS E 
JOGOS 

• Circuitos divertidos:  
caminhar, correr, 
quadrupedar, pular, 
saltar, elevar-se, 
galopar, deslizar, 
saltar obstáculos, 
escalar por meio do 
estímulo à 
imaginação da 
criança. Florestas, 
mares, desertos, 
pontes, trilhas e 
montanhas 
imaginárias e 
desafiadores onde as 
crianças devem 
percorrer usando a 
fantasia e a 
imaginação.  

• Desafiar às crianças 
em situações 
problemas de ordem 
corporal em diferentes 
contextos com o uso de 
regras simples, 
compartilhando 
momentos e sensações 
que promovam o 
desenvolvimento de 
vínculos afetivos, o 
respeito mútuo, a 
solidariedade e a 
autoconfiança. 

BRINCADEIRAS E 
JOGOS 

• Circuitos inteligentes: 
saltar, correr (com um 
pé só, de costas, de 
lado), pular, elevar-se, 
galopar, deslizar de 
forma combinada. 

• Vencer obstáculos, 
escalar por meio do 
estímulo à imaginação 
da criança. Florestas, 
mares, desertos, 
pontes, trilhas e 
montanhas imaginárias 
e desafiadores onde as 
crianças devem 
percorrer usando a 
fantasia e a 
imaginação. 

• Desenvolve as crianças 
em situações 
problemas de ordem 
corporal em diferentes 
contextos com o uso de 
regras simples, 
compartilhando 
momentos e sensações 
que promovam o 
desenvolvimento de 
vínculos afetivos, o 
respeito mútuo, a 
solidariedade e a 
autoconfiança..  

BRINCADEIRAS 
E JOGOS 

• Jogos com 
regras simples: 
vivo-morto, 
corre cutia, 
mamãe da rua, 
amarelinha, 
boliche, perna-
de-pau.  
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LINGUAGENS: EDUCAÇÃO FÍSICA 
EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 

HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  

1º ANO 2º ANO 3º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Promover ativamente 
ações de cooperação, 
criação de vínculos 
afetivos e de divisão de 
espaços e brinquedos 
entre as crianças.   

•  

BRINCADEIRAS E 
JOGOS 

• Diversas brincadeiras 
no parquinho e nos 
espaços e 
equipamentos da 
escola com outras 
crianças e a 
professora.  

• Realizar brincadeiras 
no parquinho da escola 
ou os espaços 
disponíveis desta de 
forma a estimular a 
participação ativa e 
cooperativa da criança. 

BRINCADEIRAS E 
JOGOS 

• Corridas pelos espaços 
da escola, subir em 
árvores, correr sobre 
muretas, escalar 
pequenos alambrados 
ou grades, dependurar-
se em cordas 
amarradas em postes 
ou traves da escola.  

• Permitir a auto-
organização das 
crianças nos espaços 
da escola por meio de 
situações-desafios 
provocadas pelo 
professor.  

BRINCADEIRAS 
E JOGOS 

• Cordas 
dependuradas 
por entre 
árvores 
pequenas, no 
parquinho, 
arcos, 
obstáculos 
para 
atravessar, 
túneis coloridos 
(TNT), corrida 
de pneus, 
bambolês, 
bolas 
pequenas, 
médias e 
grandes). 
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LINGUAGENS: EDUCAÇÃO FÍSICA 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE  

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Construir e manusear 
brinquedos por meio de 
materiais alternativos e 
recicláveis 
desenvolvendo a 
criatividade e a 
consciência sobre o 
consumo e a 
sustentabilidade. 

BRINCADEIRAS E 
JOGOS 

• Brinquedos, jogos e 
materiais diversos 
(sucatas e recicláveis) 
para utilização em 
atividades lúdico-
recreativas e 
educativas. 

• Conhecer formas e 
meios de construção 
de brinquedos e 
jogos feitos de 
sucata e de material 
reciclável. 

BRINCADEIRAS E 
JOGOS 

• Brinquedos, jogos e 
materiais para 
utilização em 
atividades lúdico-
recreativas e 
educativas. 

• Criar com o auxílio da 
professora brinquedos 
feitos de sucatas e 
material reciclável.  

BRINCADEIRAS E 
JOGOS 

• Brinquedos, jogos e 
materiais para 
utilização em 
atividades lúdico-
recreativas e 
educativo. 

• Experimentar diferentes 
ritmos, gestos, posturas 
e movimentações, 
ampliando a percepção 
e o uso expressivo e 
criativo do corpo a partir 
do resgate das danças 
e manifestações 
populares rítmicas e 
expressivas regionais e 
de matrizes africanas e 
indígenas. 

 
 
 

DANÇAS E 
ATIVIDADES 
RÍTMICAS E 

EXPRESSIVAS 

• Danças da cultura 
infantil, danças 
juninas, cantigas de 
roda, brincadeiras 
cantadas. 

• Desenvolver por 
meio de atividades 
rítmicas e 
expressivas diversos 
movimentos 
corporais sem visar 
resultados 
imediatos, a 
especialização 
precoce, a seleção 
de talentos ou a 
exclusão de 
estudantes menos 
habilidosos. 

DANÇAS E 
ATIVIDADES 
RÍTMICAS E 

EXPRESSIVAS 

• Danças da cultura 
infantil, danças 
juninas, cantigas de 
roda, brincadeiras 
cantadas. 

• Explorar a 
corporeidade das 
crianças por meio de 
atividades rítmicas e 
expressivas desde 
que respeitadas às 
características 
motoras, cognitivas, 
afetivas e sociais em 
situações 
consideradas 
pedagogicamente 
adequadas para cada 
faixa etária. 

DANÇAS E 
ATIVIDADES 
RÍTMICAS E 

EXPRESSIVAS 

• Danças da cultura 
infantil, danças 
juninas, cantigas de 
roda, brincadeiras 
cantadas, brincadeiras 
de rua (amarelinha, 
elástico, mamãe da 
rua). 
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LINGUAGENS: EDUCAÇÃO FÍSICA 
EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 

HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE  
2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  

1º ANO 2º ANO 3º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Interagir em atividades 
corporais com 
receptividade e diálogo, 
reconhecendo as 
diferenças individuais 
de forma a não 
reproduzir relações 
sociais autoritárias de 
preconceito e 
discriminação. 

CONHECIMENTO 
SOBRE O CORPO 

• O desenvolvimento do 
corpo da criança por 
meio de desenhos, 
pinturas, espelho, 
argila, desenho 
animado. 

• Conhecer atividades 
corporais com 
receptividade e 
diálogo, 
reconhecendo as 
diferenças 
individuais de forma 
a não reproduzir 
relações sociais 
autoritárias de 
preconceito e 
discriminação.  

CONHECIMENTO 
SOBRE O CORPO 

• O corpo e seu 
desenvolvimento 
através de desenhos, 
pequenas animações, 
fotografias, filmes. 

• Distinguir e analisar as 
diferenças entre 
meninos e meninas 
sob os aspectos 
culturais, biológicos e 
sociais. 

CONHECIMENTO 
SOBRE O CORPO 

• As diferenças entre 
meninos e meninas 
sob os aspectos 
culturais, biológicos e 
sociais.. 
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LINGUAGENS: EDUCAÇÃO FÍSICA 
EIXOS TRASNVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 

HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 
EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE  

2º CICLO - 2º BLOCO  
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Participar de atividades lúdicas 
que possibilitem ampliação do 
repertório motor, através da 
vivência de habilidades básicas 
e suas combinações diversas. 

BRINCADEIRAS E JOGOS 

• Brincadeiras e jogos 
populares do Brasil e do 
mundo. 
 

• Aprimorar o repertório motor, através 
da vivência de habilidades básicas e 
suas combinações. 

BRINCADEIRAS E JOGOS 

• Brincadeiras e jogos populares do Brasil e 
do mundo. 
 

• Experimentar práticas corporais 
de origem tradicional.  

BRINCADEIRAS E JOGOS 

• Brincadeiras e jogos de 
matriz indígena e africana. 

• Desenvolver práticas corporais de 
origem tradicional. 

BRINCADEIRAS E JOGOS 

• Brincadeiras e jogos de matriz indígena e 
africana 

• Vivenciar habilidades básicas de 
jogos que devem anteceder a 
prática dos esportes.  

BRINCADEIRAS E JOGOS 

• Jogos pré-desportivos: jogo 
dos dez passes, jogo dos 
passes, voleibol com lençol, 
basquete humano, futebol de 
duplas.  

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

ESPORTES, LUTAS E GINÁSTICAS 

• Esportes de campo e taco, esportes de 
rede/parede, esportes de invasão. 

• Resolver desafios e problemas 
de brincadeiras e jogos 
populares do contexto 
comunitário e regional, com 
base no reconhecimento das 
características dessas práticas. 

BRINCADEIRAS E JOGOS 

• Bete ou Taco, gol a gol, 
“bobinho”, 21 com garrafão 
adaptado, vôlei com balão ou 
bola grande de praia ou de 

• Conhecer, resignificar e reorganizar 
as práticas esportivas de forma a 
possibilitar a participação 
democrática de meninos e meninas 
nas aulas.  

ESPORTES, LUTAS E GINÁSTICAS 

• Jogos esportivos presentes na cultura 
brasileira (futebol, futebol de salão, 
basquetebol, voleibol, handebol, etc.). 
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LINGUAGENS: EDUCAÇÃO FÍSICA 
EIXOS TRASNVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 

HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 
EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE  

2º CICLO - 2º BLOCO  
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
plástico. 

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

ESPORTES, LUTAS E 
GINÁSTICAS 

• Ginástica geral 

• Conhecer e desenvolver de forma 
individual e coletiva as diversas 
combinações da ginástica 
(equilíbrios, saltos, giros, rotações, 
acrobacias, com e sem materiais), 
propondo coreografias e movimentos 
a partir de um estilo e gosto pessoal 
da criança. 

ESPORTES, LUTAS E GINÁSTICAS 

• Ginástica geral. 

• Possibilitar o acesso de 
estudantes com deficiência aos 
mais variados tipos de 
movimentos. 

BRINCADEIRAS E JOGOS 

• Jogos pré-desportivos com 
regras adaptadas que 
possibilitem a inclusão de 
estudantes com deficiência.  

• Desenvolver práticas corporais com 
estudantes com deficiência que 
permitam a apropriação de 
movimentos variados por estes. 

BRINCADEIRAS E JOGOS 

• Jogos pré-desportivos com regras 
adaptadas que possibilitem a inclusão de 
estudantes com deficiência.  
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LINGUAGENS: EDUCAÇÃO FÍSICA 
EIXOS TRNASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 

HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
2º CICLO  
2º BLOCO  

4º ANO 5º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Conhecer o significado de jogo 
e esporte, reconhecendo suas 
características na atualidade e 
suas manifestações 
(educacional, lazer e de 
competição) 

ESPORTES, LUTAS E 
GINÁSTICAS 

• Esportes de campo e taco, 
esportes de rede/parede, 
esportes de invasão. 

• Compreender o significado de jogo e 
esporte, reconhecendo suas 
características na atualidade e suas 
manifestações (educacional, lazer e 
de competição) 

ESPORTES, LUTAS E GINÁSTICAS 

• Esportes de campo e taco, esportes de 
rede/parede, esportes de invasão. 

• Experimentar movimentos 
psicomotores ligados à 
corrida. 

BRINCADEIRAS E JOGOS 

• Os piques: pega, corrente, 
sentado, bandeira, esconde, 
zumbi, gelo, estátua. 

• Desenvolver movimentos 
psicomotores ligados à corrida.  

BRINCADEIRAS E JOGOS 

• Os piques: pega, corrente, sentado, 
bandeira, esconde, zumbi, gelo, estátua. 

• Experimentar movimentos 
psicomotores ligados à tração, 
força e a resistência 
anaeróbica.   

BRINCADEIRAS E JOGOS 

• Cabo de guerra, empurra-puxa, 
cabo de guerra humano, tração 
de frente e de costas.  

• Aprimorar movimentos psicomotores 
ligados à tração, força e a 
resistência anaeróbica.   

BRINCADEIRAS E JOGOS 

• Cabo de guerra, empurra-puxa, cabo de 
guerra humano, tração de frente e de 
costas.  

• Experimentar movimentos 
psicomotores ligados à 
coordenação motora fina.   

BRINCADEIRAS E JOGOS 

• Pião, bilboquê, cama-de-gato, 7 
Marias ou pedrinhas, vai e vem, 
garrafobol, finca, corrida do saco. 

• Desenvolver movimentos 
psicomotores ligados à coordenação 
motora fina.   

BRINCADEIRAS E JOGOS 

• Pião, bilboquê, cama-de-gato, 7 Marias ou 
pedrinhas, vai e vem, garrafobol, finca, 
corrida do saco. 
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LINGUAGENS: EDUCAÇÃO FÍSICA 
EIXOS TRNASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 

HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
2º CICLO  
2º BLOCO  

4º ANO 5º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Conhecer movimentos 
psicomotores ligados à força, 
à resistência, ao equilíbrio.   

BRINCADEIRAS E JOGOS 

• Queimadas: coringa, do rei, com 
rede, soma, de gênero.  

• Planejar e utilizar estratégias para 
resolver desafios.  

BRINCADEIRAS E JOGOS 

• Queimadas: coringa, do rei, com rede, 
soma, de gênero. 
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LINGUAGENS: EDUCAÇÃO FÍSICA 
EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 

HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 
EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 

2º CICLO  
2º BLOCO  

4º ANO 5º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Desenvolver elementos 
psicomotores ligados a movimentos 
manipulativos, locomotores e 
combinados, compreendendo 
noções de lateralidade, tempo e 
espaço. 

BRINCADEIRAS E JOGOS 

• Jogos de cooperação com regras 
simples. Jogos pré-desportivos  

• (artilheiro, gol-a-gol, garrafão do 
basquete, 21, etc.) 

• Comparar e identificar os elementos 
constitutivos comuns e diferentes 
ligados a movimentos manipulativos, 
locomotores e combinados, 
compreendendo noções de 
lateralidade, tempo e espaço. 

BRINCADEIRAS E JOGOS 

Noções sobre competição, 
cooperação, regras, adversários em 

ambientes esportivos. 
Jogos pré-desportivos (queimada, 

artilheiro, gol-a-gol, garrafão do 
basquete, 21, etc.) 

 
• Desenvolver cooperação, 

solidariedade e compartilhamento de 
ações em brincadeiras, jogos e 
atividades pré-esportivas e 
esportivas.  

ESPORTES, LUTAS E GINÁSTICAS 

• Jogos esportivos presentes na 
cultura brasileira (futebol, futebol de 
salão, basquetebol, voleibol, 
handebol, etc.). 

• Conhecer a importância de ser 
cooperativo e solidário em ações 
cotidianas e em brincadeiras, jogos e 
atividades pré-esportivas e 
esportivas.  

ESPORTES, LUTAS E 
GINÁSTICAS 

Jogos esportivos presentes na 
cultura brasileira (futebol, futebol de 

salão, basquetebol, voleibol, 
handebol, etc.). 

• Identificar situações de injustiça e 
preconceito geradas e/ou presentes 
no contexto das danças e demais 
práticas corporais e discutir 
alternativas para superá-las. 

ESPORTES, LUTAS E GINÁSTICAS 

• Jogos esportivos presentes na 
cultura brasileira (futebol, futebol de 
salão, basquetebol, voleibol, 
handebol, etc.). 

• Praticar a resolução de conflitos 
através do respeito à opinião do 
outro e à troca de experiências, 
visando a compreensão da disputa 
como um elemento intrínseco da 
competição e não como uma atitude 
de rivalidade frente aos demais. 

ESPORTES, LUTAS E 
GINÁSTICAS 

Jogos esportivos presentes na 
cultura brasileira (futebol, futebol de 

salão, basquetebol, voleibol, 
handebol, etc.). 
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LINGUAGENS: EDUCAÇÃO FÍSICA 
EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 

HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 
EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 

2º CICLO  
2º BLOCO  

4º ANO 5º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

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

ESPORTES, LUTAS E GINÁSTICAS 

• Capoeira 

• Reconhecer o desempenho do outro 
como subsídio para a própria 
evolução, sendo parte do processo 
de aprendizagem. 

ESPORTES, LUTAS E 
GINÁSTICAS 

Capoeira 

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

ESPORTES, LUTAS E GINÁSTICAS 

• Lutas tradicionais (indígenas e 
africanas) e lutas orientais e lutas 
modernas.  

• Compreender a disputa como 
elemento intrínseco da competição e 
não como uma atitude de rivalidade 
frente aos demais. 

ESPORTES, LUTAS E 
GINÁSTICAS 

• Lutas tradicionais (indígenas e 
africanas) e lutas orientais e lutas 
modernas. 
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LINGUAGENS: EDUCAÇÃO FÍSICA 

EIXOS TRNASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 

2º CICLO - 2º BLOCO  
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Proporcionar aos estudantes 
momentos de autonomia e criação 
lúdica.  

BRINCADEIRAS E JOGOS 

• Oficinas de criação de brinquedos 
com materiais recicláveis (garrafa 
PET, barbante, papelão, papel de 
diversas cores, caixas de papelão 
etc).  

• Desenvolver junto aos estudantes 
momentos de pesquisa para a 
criação autônoma de jogos, 
brinquedos e brincadeiras do 
universo infantil. v 

BRINCADEIRAS E JOGOS 

• Oficinas de criação de brinquedos 
com materiais recicláveis (garrafa 
PET, barbante, papelão, papel de 
diversas cores, caixas de papelão 
etc).  

•  
• Compreender os erros como parte 

fundamental do processo de 
aprendizagem. Reconhecer o 
desempenho do outro como 
subsídio para a própria evolução, 
sendo parte integrante do processo 
de aprendizagem. 

ESPORTES, LUTAS E GINÁSTICAS 

• Jogos esportivos presentes na 
cultura brasileira (futebol, futebol de 
salão, basquetebol, voleibol, 
handebol, etc.). 

• Compreender as regras, sua 
funcionalidade e suas implicações; 

ESPORTES, LUTAS E GINÁSTICAS 

• Jogos esportivos presentes na 
cultura brasileira (futebol, futebol de 
salão, basquetebol, voleibol, 
handebol, etc.). 

• Conhecer as regras, adaptando-as 
ao contexto em que jogos e esportes 
estão inseridos. 

ESPORTES, LUTAS E GINÁSTICAS 

• Jogos com regras adaptadas que 
possibilitem a participação de 
estudantes com deficiência, 
transtornos globais de 
desenvolvimento (TGD) e altas 
habilidades/superdotação. 

• Construir coletivamente as regras, 
adaptando-as ao contexto em que 
jogos e esportes estão inseridos. 

ESPORTES, LUTAS E GINÁSTICAS 

• Jogos com regras adaptadas que 
possibilitem a participação de 
estudantes com deficiência, 
transtornos globais de 
desenvolvimento (TGD) e altas 
habilidades/superdotação. 
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LINGUAGENS: EDUCAÇÃO FÍSICA 
EIXOS TRNASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 

HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
2º CICLO - 2º BLOCO  

4º ANO 5º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Conhecer os benefícios que a 
atividade física regular exerce sobre 
o corpo humano, tendo em vista a 
promoção da saúde. 

CONHECIMENTOS SOBRE O 
CORPO 

• O corpo e seu desenvolvimento 
como forma de linguagem e 
comunicação social, afetiva e 
biológica. 

• Pesquisar e estudar os benefícios 
que a atividade física regular exerce 
sobre o corpo humano, tendo em 
vista a promoção da saúde. 

CONHECIMENTOS SOBRE O 
CORPO 

• Conhecimentos sobre o corpo e seu 
desenvolvimento (aspectos culturais, 
históricos, políticos, religiosos, 
sociais). 

• Participar de danças e atividades 
rítmicas expressivas que 
possibilitem ampliação do repertório 
motor, através da vivência de 
habilidades básicas e suas 
combinações diversas. 

DANÇAS E ATIVIDADES RÍTMICAS 
E EXPRESSIVAS  

• Danças populares regionais. 

• Aprimorar o repertório motor, 
através da vivência de danças. 

DANÇAS E ATIVIDADES RÍTMICAS 
E EXPRESSIVAS  

• Danças populares do Brasil 
 

• Experimentar práticas corporais de 
origem tradicional.  

DANÇAS E ATIVIDADES RÍTMICAS 
E EXPRESSIVAS  

• Danças de matriz indígena e 
africana. 

• Conhecer práticas corporais de 
origem tradicional. 

DANÇAS E ATIVIDADES RÍTMICAS 
E EXPRESSIVAS  

• Danças de matriz indígena e 
africana. 
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LINGUAGENS: EDUCAÇÃO FÍSICA 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 
HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 

EIXOS INTEGRADORES: LUDICIDADE E LETRAMENTOS 
3º CICLO - 1º BLOCO 

6º ANO 7º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Experimentar a criação e adaptação de 
regras que possibilitem a participação de 
todos em atividades propostas. 

JOGOS 

• Criação e adaptação de regras; 
• Regras de inclusão, participação 

e inibição à violência; 
• Jogos Cooperativos 

• Refletir sobre as transformações 
histórico-sociais dos jogos e 
brincadeiras a partir do surgimento 
de nova tecnologias. 

JOGOS 

 
• Jogos Eletrônicos 
• Mundo digital e os riscos do 

sedentarismo. 
• Conhecer e praticar diferentes modalidades 

esportivas, compreendendo aspectos 
históricos, regras básicas e fundamentos 
técnicos e táticos das modalidades 
praticadas. 

 

ESPORTES 

• (Esportes de marca, Esportes de 
precisão, Esportes de invasão, 
Esportes técnico-combinatórios.). 

• Diversidade e características 
gerais das modalidades 
esportivas; 

• Origem e desenvolvimento dos 
esportes; 

• Regras básicas e suas 
possibilidades de adaptação na 
escola; 

• Fundamentos técnicos e táticos 
das modalidades praticadas; 

 
 

• Vivenciar diferentes modalidades 
esportivas, ampliando a 
compreensão com relação aos 
aspectos históricos, regras básicas e 
fundamentos técnicos – táticos das 
modalidades praticadas. 

ESPORTES 

• (Esportes de marca, Esportes de 
precisão, Esportes de invasão, 
Esportes técnico-combinatórios.). 

• Origem e desenvolvimento dos 
esportes; 

• Regras básicas e suas 
possibilidades de adaptação na 
escola; 

• Fundamentos técnicos e táticos 
das modalidades praticadas; 
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LINGUAGENS: EDUCAÇÃO FÍSICA 
EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 

HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 
EIXOS INTEGRADORES: LUDICIDADE E LETRAMENTOS 

3º CICLO - 1º BLOCO 
6º ANO 7º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
• Aprender movimentos característicos da 

arte circense, compreendendo sua história 
e principais características. 

 
 

GINÁSTICAS 

• Origem, desenvolvimento e 
características gerais das artes 
circenses; 

• Atividades circenses (malabares, 
acrobacias e pirâmides); 

 

• Participar de atividades de ginástica, 
percebendo suas relações com os 
grupos musculares e capacidades 
físicas envolvidas. 

GINÁSTICAS 

• Atividades com característica de 
ginástica de condicionamento 
físico; 

• Capacidades físicas: força, 
velocidade, agilidade, resistência, 
equilíbrio e flexibilidade. 

• Grupos Musculares (dorsais, 
lombares, abdominais, 
dos membros superiores e 
inferiores) 

• Autocorreção postural no dia a 
dia e na prática de atividades 
físicas. 

• Vivenciar e reconhecer ritmos, danças e 
jogos da cultura afro-brasileira e indígena 
por meio de sua expressividade corporal. 

 
 
 

DANÇAS/ATIVIDADES RÍTMICO- 
EXPRESSIVAS 

• Atividades rítmicas e expressivas 
• Danças de matriz indígena 
• Danças de matriz africana 

• Vivenciar manifestações de danças 
urbanas  emergentes, 
compreendendo suas principais 
características e contexto cultural. 

DANÇAS 

• Origem e desenvolvimento das 
danças urbanas 

• Expressão corporal, espaços, 
gestos e ritmos relacionados às 
danças urbanas. 

 
• Reconhecer e valorizar a cultura indígena 

conhecendo práticas de luta dessa matriz 
 

LUTAS 

• Respeito, segurança e cuidado 
com o outro nas atividades de 

• Compreender as características e 
fundamentos da capoeira 
relacionando com a história e cultura 
do Brasil. 

LUTAS 

• Origem e desenvolvimento da 
Capoeira no Brasil; 
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LINGUAGENS: EDUCAÇÃO FÍSICA 
EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS 

HUMANOS; EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 
EIXOS INTEGRADORES: LUDICIDADE E LETRAMENTOS 

3º CICLO - 1º BLOCO 
6º ANO 7º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
lutas; 

• Lutas de matriz indígena; 
• Características básicas das lutas 

de matriz indígena (códigos, 
rituais, elementos técnico-táticos, 
indumentária, materiais e 
instalações). 

• Características gerais da 
capoeira (códigos, rituais, 
elementos técnico táticos, 
musicalidade e indumentária); 

• Capoeira e manifestações 
relacionadas 

 
• Conhecer e vivenciar práticas corporais de 

aventura urbanas, adaptando- as aos 
materiais e espaços disponíveis. 

 
 

PRÁTICAS CORPORAIS DE 
AVENTURA 

• Características gerais das 
práticas corporais de aventura 
urbanas; 

• Adaptação de práticas corporais 
de aventura urbanas no contexto 
da escola 

 
 

• Ampliar os conhecimentos sobre 
práticas corporais de aventura 
urbanas, participando de atividades 
adotando condutas de segurança e 
respeito ao patrimônio público. 

PRÁTICAS CORPORAIS DE 
AVENTURA 

• Práticas corporais de aventura 
urbana 

• Respeito ao patrimônio e 
condutas de segurança; 
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LINGUAGENS: EDUCAÇÃO FÍSICA 
EIXOS TRNASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS HUMANOS; 

EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 
EIXOS INTEGRADORES: LUDICIDADE E LETRAMENTOS 

3º CICLO 
2º BLOCO 

8º ANO 9º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

 
• Compreender criticamente as 

transformações sociais relacionadas 
ao esporte, participando de forma 
consciente e participativa das 
atividades propostas. 

 

ESPORTES 

• (Esportes de rede/parede, Esportes 
de campo e taco, Esportes de 
invasão, Esportes de combate); 

• Regras básicas e suas 
possibilidades de adaptação na 
escola; 

• Fundamentos técnicos e táticos das 
modalidades praticadas; 

• Transformações históricas e sociais 
no fenômeno esportivo 

• Problemas relacionados ao esporte: 
doping, corrupção e violência. 

 

• Participar da organização de 
campeonatos, festivais e outros eventos 
no âmbito escolar, ampliando seus 
conhecimentos acerca das diferentes 
dimensões do fenômeno esportivo. 

ESPORTES 

• (Esportes de rede/parede, Esportes 
de campo e taco, Esportes de 
invasão, Esportes de combate); 

• Regras básicas e suas 
possibilidades de adaptação na 
escola; 

• Fundamentos técnicos e táticos das 
modalidades praticadas; 

• Organização de competições 
(sistema de disputa, formação de 
equipes e regulamentos). 
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LINGUAGENS: EDUCAÇÃO FÍSICA 
EIXOS TRNASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS HUMANOS; 

EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 
EIXOS INTEGRADORES: LUDICIDADE E LETRAMENTOS 

3º CICLO 
2º BLOCO 

8º ANO 9º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

 
• Ampliar a consciência corporal, 

permitindo o autoconhecimento e o 
desenvolvimento de um estilo de vida 
saudável. 

 
 

GINÁSTICAS 

• Atividades com característica de 
ginástica de conscientização 
corporal; 

• Noções de nutrição e alimentação 
saudável. 

 
 
 
 

• Compreender a diversidade de padrões 
de saúde, beleza e estética corporal, 
analisando criticamente os padrões 
divulgados pela mídia evitando o 
consumismo e o preconceito. 

GINÁSTICAS 

• Diversidade de biótipos, padrões de 
estética impostos socialmente, 
marketing e consumo; 

• Disfunções relacionadas à 
alimentação e/ou prática excessiva 
de atividade física (anorexia, bulimia 
e vigorexia). 

 
• Conhecer a diversidade e a tradição 

das danças de salão experimentado 
 
 

DANÇAS 

• Diversidade e tradição cultural das 
danças de salão; 

• Características gerais das danças 
de salão experimentadas (ritmos, 
gestos, coreografias e músicas). 

• Ampliar os conhecimentos relacionados 
às danças de salão refletindo sobre 
estereótipos e preconceitos 
relacionados a prática da dança. 

DANÇAS 

• Características gerais das danças 
de salão experimentadas (ritmos, 
gestos, coreografias e músicas). 

• Estereótipo e preconceito 
relacionado à dança; 
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LINGUAGENS: EDUCAÇÃO FÍSICA 
EIXOS TRNASVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDDADE; EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE; EDUCAÇÃO PARA E EM DIREITOS HUMANOS; 

EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA 
EIXOS INTEGRADORES: LUDICIDADE E LETRAMENTOS 

3º CICLO 
2º BLOCO 

8º ANO 9º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Identificar a diversidade das lutas 
espalhadas pelo mundo e vivenciar 
algumas manifestações reconhecendo 
suas principais características. 

 

LUTAS 

• Aspectos históricos e diversidade 
cultural das lutas no mundo 

• Características gerais das lutas 
ocidentais (códigos, rituais, 
elementos técnico-táticos, 
indumentária, materiais e 
instalações). 

• Compreender os principais aspectos 
que caracterizam as artes marciais 
orientais, relacionando – os com as 
transformações histórico-sociais 
relacionados às lutas. 

 

LUTAS 

• Características gerais das artes 
marciais orientais (códigos, rituais, 
elementos técnico-táticos, 
indumentária, materiais e 
instalações). 

• Aspectos históricos, esportivização e 
midiatização das lutas. 

 
 
• Conhecer e vivenciar algumas 

práticas corporais de aventura na 
natureza adaptando tais práticas ao 
contexto da escola 

 

 

PRÁTICAS CORPORAIS DE 
AVENTURA 

• Características gerais das práticas 
corporais de aventura na natureza 

• Adaptação de práticas corporais de 
aventura na natureza ao contexto da 
escola. 

 

 
• Participar de práticas corporais de 

aventura na natureza, compreendendo 
a importância de adotar procedimentos 
de segurança e preservação do meio 
ambiente. 

PRÁTICAS CORPORAIS DE 
AVENTURA 

• Práticas corporais de aventura na 
natureza; 

• Procedimentos de segurança e 
preservação do meio ambiente. 
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Matemática 
 

 
A humanidade se desenvolve a partir dos conhecimentos que elabora para compreender o 

mundo em que vive. Desta forma, todo saber é elaborado considerando suas necessidades e a 
busca de sua transcendência. A Matemática, como conhecimento, surge das necessidades de 
humanos de cada época.  

A criação dos números naturais surgiu da necessidade de contar; já os números racionais 
surgiram da necessidade de realizar medições; foi assim que surgiram as frações e os decimais 
(CARVALHO, 2010). Mais recentemente, o tratamento da informação, que foi incluído nos 
currículos escolares, surgiu também de demandas sociais, pois conteúdos de estatística são muito 
utilizados por meios de comunicação para divulgar resultados de pesquisas, por exemplo. 

O ensino da Matemática oferecido em escolas brasileiras tem-se constituído por diferentes 
momentos. Num período anterior à década de 1960, as escolas do mundo pautavam seu ensino 
na Matemática Tradicional, cuja ênfase era dada à Aritmética e Geometria Euclidiana. O ensino 
tinha caráter decorativo, os conteúdos matemáticos apareciam sem interligação, apoiados em 
uma transmissão mecânica. Os resultados de avaliação mostravam que esse modelo era pouco 
eficiente. (BERTONI, s/d). 

No início dos anos sessenta, um novo movimento surge no contexto socioeconômico 
influenciado pela Revolução Industrial: a Matemática Moderna. Acreditava-se que a Matemática 
ensinada na escola deveria ser aquela que formaria cientistas, desapropriando a escola da 
necessidade de realização de transposição didática: a própria ciência era o objeto a ser ensinado. 
Insere-se, então, nos currículos desde os anos iniciais a Teoria de Conjuntos e a Álgebra, dando 
ênfase ao ensino da Matemática pura. O papel da escola era fazer chegar aos alunos a ciência 
matemática sem qualquer vinculação com a vida ou com o contexto cultural do estudante e da 
comunidade escolar. O ensino estava mais preocupado com simbolismos e nomenclaturas que 
com as ideias. A aprendizagem estava sujeita à reprodução de mecanismos repetitivos sem 
contribuir para a formação de estruturas mentais lógicas que assegurariam um aprendizado 
efetivo, sobretudo porque era desprovido de sentido para o professor e seus alunos (BERTONI, 
s/d). 

No Brasil, ao final dos anos setenta, surge um movimento para repensar a Matemática 
Moderna. A Educação Matemática, na década de 1980, é fundada a Sociedade Brasileira de 
Educação Matemática (SBEM). Seu interesse principal era o estudo e a compreensão da relação 
entre ensino, aprendizagem e conhecimento matemático. Os estudiosos da Educação 
Matemática, não só matemáticos, mas de diversas áreas, inclusive da psicologia cognitiva, têm 
como um de seus interesses a melhoria do ensino e da aprendizagem da Matemática 
(MACHADO, 1999). 

Ao considerar o ensino, essa perspectiva traz a proposta de pensarmos criticamente sobre 
a prática realizada em salas de aula ao ensinar Matemática, de pensarmos no que ensinamos e 
como ensinamos (também como resultado de nossa formação), em contraposição àquilo que os 
estudantes de fato aprendem. Assim, nos questionamos se a Matemática como aprendemos e 
ensinamos possibilita ao sujeito a reflexão de que essa área do conhecimento faz parte da vida e 
surgiu como ferramenta para resolver os problemas da humanidade. 

O conhecimento matemático é imprescindível à humanidade e ao desenvolvimento de 
cada sujeito dentro e fora da escola. Os conteúdos propostos e a forma como serão tratados em 
sala de aula é que darão condições ao cidadão de resolver problemas de seu dia a dia e 
desenvolver o raciocínio lógico, compreendendo a Matemática como uma ferramenta para tal, ou 
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seja, ela deve ser um elemento de inclusão social. A resolução de situações-problema, em 
especial as que fazem parte do contexto dos estudantes e de suas vidas, é a finalidade maior. 

Este currículo apresenta uma proposta de trabalho, para o Ensino Fundamental, ligada às 
diferentes áreas do conhecimento, que requer ação didática e pedagógica sustentada em eixos 
transversais do Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
Federal (SEEDF): Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos 
Humanos e Educação para a Sustentabilidade.  
Considerando a importância da articulação de componentes curriculares de forma interdisciplinar 
e contextualizada, o currículo propõe ainda eixos integradores: Alfabetização, somente para o 
Bloco Inicial de Alfabetização (BIA), Letramentos, e Ludicidade para todo o Ensino 
Fundamental.  

Para os letramentos, D’Ambrósio cita algumas situações que representam o trabalho com 
matemática no ensino fundamental: leitura e interpretação crítica de noticiários; capacidade de se 
localizar com precisão; gestão da economia pessoal; compreensão de questões demográficas e 
ambientais; tratamento de dados sobre o corpo (altura, peso); organização e interpretação de 
tabelas (p. 45- 46). 

Sob essa ótica, podemos perceber claramente a matemática presente em situações do 
mundo real auxiliando no processo de formação integral de nossos estudantes buscando 
desenvolver nestes habilidades de autonomia, inter-relação entre áreas de conhecimento, 
argumentação, diversidade, sustentabilidade, dentre outras interligadas aos eixos transversais 
descritos em nosso currículo. 

 
Pensando a organização do trabalho pedagógico em sala de aula 
 

A função da Matemática, na vida, é a de nos tornar capazes de resolver problemas cada 
vez mais complexos. Para ensinar Matemática, o processo deve favorecer a problematização, 
trazer situações que provoquem os estudantes, que os façam pensar, buscar soluções próprias e 
que estas sejam socializadas com todos. Desse modo, é possível desenvolver autonomia e poder 
de argumentação em nossos estudantes, fatores imprescindíveis na formação integral. É 
necessário também integrar conhecimentos e contexto sócio-cultural buscando as aprendizagens 
significativas. 

A organização do trabalho em sala de aula deve privilegiar a interação de conteúdos 
matemáticos entre si e com as outras ciências. Nesta perspectiva, o currículo da Matemática 
propõe trabalhar conteúdos organizados em quatro blocos: Números, Álgebra, Geometria, 
Grandezas e Medidas e Probabilidade e Estatística. 
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Apesar de os blocos serem elencados separadamente, um determinado conteúdo pode 
transitar em mais de um deles evidenciando a inter-relação existente. Essa conexão acontece de 
forma natural e deve ser contemplada no planejamento das aulas sempre que possível. Vejamos 
algumas considerações acerca de cada um desses blocos. 
Números 

Nosso Sistema de Numeração possui características que precisam ser compreendidas 
pelos estudantes para desenvolverem a capacidade de operar com números. No trabalho 
pedagógico, a ideia é oferecer situações para que eles reconheçam o uso do número em 
diferentes contextos: como quantificador, como código, para indicar uma posição, para determinar 
grandezas, entre outros. 

Entretanto, toda a construção da estrutura numérica e a aprendizagem significativa de 
nomenclaturas são realizadas pelo estudante se ela estiver em ação, em atividade de contagem 
de objetos, de recitação, relacionando quantidades e símbolos, formando grupos e agrupamentos. 
Nessa perspectiva, a ludicidade é fundamental. O trabalho com o corpo e a manipulação de 
materiais é um facilitador para a aprendizagem do que é número. 

Os algoritmos construídos pelos estudantes tanto com desenhos quanto com números 
demonstram a compreensão do processo. Ao dar liberdade aos estudantes, não impondo modos 
de fazer, eles mostram-se criativos e autônomos em seus processos de aprendizagem. Avanços 
para estruturas mais elaboradas deverão surgir nas provocações do professor. O processo criativo 
dos estudantes deve ser estimulado em todas as aulas de Matemática. 
 
Álgebra 

A Álgebra é a parte da matemática que generaliza a aritmética. As operações 
apresentadas na aritmética são validadas para quaisquer que sejam os números. Números são 
representados por variáveis nessas validações. A Álgebra permite a generalização, simplificação e 
resolução, por meio de fórmulas, de problemas nos quais as grandezas são representadas por 
símbolos. 
O letramento matemático permite reconhecer expressões algébricas, equações, inequações, 
sistemas de equações e inequações, representações de funções que nos permitem modelar e 
resolver situações-problemas do mundo real de diversas áreas de conhecimento. Mais que a 
busca por um resultado que satisfaça determinado problema ou pelas técnicas para a resolução 
de uma situação-problema, devemos levar o aluno a compreender que a função da Álgebra é 
resolver problemas de forma genérica que independam dos dados apresentados, ou seja, criar um 
modelo de resolução que resolva qualquer problema semelhante, quaisquer que sejam os dados 
apresentados. 
 
Geometria 
 

A palavra tem origem grega e sua tradução é “medir a terra”. Isso nos dá uma ideia de seu 
surgimento e da importância de seu estudo. Ela está presente em nosso dia a dia. Desde muito 
cedo, as crianças precisam desenvolver noções espaciais para interagir com o mundo que as 
recebe. O estudo do espaço, da localização e da trajetória, das representações e propriedades 
dos objetos no mundo físico, a geometria das medidas e proporções são conteúdos a serem 
desenvolvidos nesse bloco.  

Esta é uma área em estreita relação com as grandezas e medidas, por isso é preciso 
realizar atividades para integrá-las no trabalho didático. A Geometria também guarda relação com 
a estética: a arte, a simetria, o corpo humano, a exploração da natureza e das construções 
humanas. Atualmente, muitos são os aplicativos que auxiliam na modelagem e construções 
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geométricas. Esses aplicativos são ferramentas auxiliam no processo de compreensão das formas 
geométricas, suas construções e propriedades. 
O ensino da geometria interligado à estética e à tecnologia atrai o interesse dos estudantes. Além 
disso, estudar geometria é um jeito de posicionar-se no mundo, de conhecê-lo melhor e agir sobre 
ele fazendo novas leituras. 
 
Grandezas e medidas 
 

Esse é um bloco de conteúdo bastante presente em nossas vidas, por isso é preciso que 
se realize um trabalho de compreensão e sistematização desse saber. O trabalho com medidas 
pressupõe uma ampliação do conceito e utilização de números e notações relativas às suas 
respectivas unidades de medidas. 

As grandezas  (massa, comprimento, capacidade, tempo, temperatura) e suas medidas ( 
assim como seus múltiplos e submúltiplos) tem importante papel em situações corriqueiras na 
medição,  comparação e estimativa de distâncias, áreas, volumes, dentre outras. Faz-se 
necessário municiar os estudantes com informações sobre os padrões de medidas existentes, a 
importância da existência de uma unidade de medida padrão e qual a melhor unidade de medida 
para representar uma determinada situação. 
O Sistema Monetário Brasileiro também deve ser trabalhado como grandeza.  
 
Probabilidade e Estatística 
 

Os conteúdos relacionados ao tratamento da informação são relativamente novos no 
currículo escolar. Aparecem como um dos blocos nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
publicados em 1997. Esta é uma mostra de que a Matemática é uma área de conhecimento que 
se constrói a partir de contextos históricos e culturais em épocas determinadas. 
Neste bloco, deve-se desenvolver uma proposta de pesquisa, leitura, interpretação, levantamento, 
produção e análise de dados, que levará à tomada de decisão; desenvolver o pensamento 
combinatório, bem como discutir chances ou a probabilidade de um evento acontecer. Assim, 
esse bloco de conteúdos prevê um trabalho para além das tabelas e gráficos. 

Esta é uma área do conhecimento que pode ajudar nossos estudantes a realizarem uma 
leitura crítica da realidade. Nem sempre os dados apresentados em pesquisas são confiáveis, 
muitas vezes a apresentação desses dados é simplista. As pesquisas  devem ser analisadas com 
muita criticidade.  
Acerca de tudo que foi dito até aqui, é importante destacar que os conteúdos e objetivos de 
aprendizagem elencados neste currículo não esgotam todos os assuntos pertinente à prática no 
Ensino Fundamental, por considerar que o professor pode acrescentar o que melhor se adequar 
ao estudante considerando o contexto sociocultural no qual ele está inserido levando em 
consideração o projeto político-pedagógico da unidade escolar, bem como sua expectativa do 
percurso pedagógico neste currículo. 

Educar por meio da Matemática requer reflexões de todos os envolvidos no que concerne 
a questões epistemológicas e sociais. O ensino da Matemática tem de estar fundamentado no 
trabalho coletivo, e deve considerar estudos e ações que promovam uma educação que, além de 
contemplar os eixos transversais e integradores do currículo, construam os conhecimentos 
necessários ao desenvolvimento da integração social e formação para o pleno exercício de 
direitos e deveres do estudante, tais como consumo consciente e direitos do consumidor e, a 
relação da Matemática com a tecnologia, e o uso de tecnologias para o ensino e aprendizagem da 
Matemática. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Números 

• Identificar a o uso do 
número em suas 
diferentes funções 
sociais, reconhecendo 
sua necessidade. 

• Contar eventos ou 
objetos de uma 
coleção  de maneira 
exata ou aproximada, 
utilizando diferentes 
estratégias como o 
pareamento e outros 
agrupamentos. 

• Realizar 
correspondência 
biunívoca na 
contagem: 
reciprocidade entre o 
objeto contado e a fala 
numérica que se 
refere 
ao objeto 

Números 

• Funções do 
número: 
- Indicador de 
quantidade de 
elementos de uma 
coleção discreta 
(cardinalinalidade); 
- Indicador de 
posição: número 
ordinal; 
-Código para a 
organização de 
informações ( 
número de 
telefone, placa de 
carro, etc...); 
-Medidas de 
grandezas (2 kg, 3 
dias, 24 horas, 
meio metro, R$ 
5,00, etc... 

•  

Números 

•  Reconhecer os 
diferentes empregos 
do número e saber 
utilizá-los em suas 
diferentes funções 
sociais. 

• Ampliar a contagem 
de coleções e ou 
eventos, fazendo  
estimativas por meio 
de estratégias 
diversas a respeito da 
quantidade de objetos 
de coleções e registrar 
o resultado da 
contagem desses 
objetos (até 999 
unidades). 

• Consolidar a 
compreensão de 
situações básicas que 
envolvem a 

Números 

• Funções do número: 
-Indicador de 
quantidade de 
elementos de uma 
coleção discreta 
(cardinalinalidade); 
-Indicador de posição: 
número ordinal; 
-Código (Número de 
telefone, placa de 
carro, etc...); 
-Medidas de 
grandezas (2 kg, 3 
dias, 24 horas, meio 
metro, R$ 5,00, etc...) 

•  
• Quantificação de 

coleções ou eventos e 
registro do resultado 
da contagem desses 
objetos. 

• Quantificação de 

Números 

• Consolidar a utilização de 
números em suas 
diferentes funções 
sociais. 

• Consolidar a contagem 
de coleções e ou 
eventos.    

• Consolidar a produção de 
escritas numéricas, 
levantando hipóteses 
com base em observação 
de regularidades, 
utilizando a linguagem 
oral, de registros não 
convencionais e da 
linguagem matemática, 
utilizando a composição e 
a decomposição de 
número natural de até 
quatro ordens. 

• Ler, escrever e comparar 
números naturais de até 

Números 

• Funções do número: 
-Indicador de quantidade 
de elementos de uma 
coleção discreta 
(cardinalinalidade); 
-Indicador de posição: 
numero ordinal; 
-Código (número de 
telefone, placa de carro, 
etc...); 
- Medidas de grandezas 
(2 kg, 3 dias, 24 horas , 
meio metro, R$ 5,00, 
etc...) 

• Quantificação de 
coleções ou eventos;                                 
-Correspondência 
biunívoca; 
-Sequência oral 
numérica numérica; 
-Zoneamento (os 
contados e  os a contar); 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Realizar contagens 
para desenvolver a 
capacidade de separar 
objetos já contados 
dos ainda não 
contados(zoneamento) 

• Compreender que o 
último objeto de uma 
coleção a ser contada 
refere-se à quantidade 
de objetos da coleção 
(Kamii). 

• Estabelecer relação 
entre quantidades 
iguais com objetos 
diferentes. 

• Estabelecer relação 
entre quantidade e 
símbolo. 

• Estabelecer a relação 
entre símbolo e 
quantidade. 

• Compreender a lógica 
do Sistema de 

• Quantificação de 
eventos número de 
alunos presentes, 
número de 
jogadas) ou 
coleções 
(tampinhas, palitos, 
figurinhas) fazendo  
estimativas, 
contagem um a 
um, pareamento ou 
outros 
agrupamentos e 
comparação. 

• Correspondência 
biunívoca (Ex.: 1 
para 
uma figurinha, 2 
para 
outra figurinha..). 

• Sequência oral 
numérica. 

• Zoneamento entre  
os contados e os  

construção da ideia de 
número: 
correspondência 
biunívoca, 
zoneamento, 
conservação de 
quantidades, relações 
entre quantidades e 
símbolos. 

• Comparar ou ordenar 
quantidades por 
contagem (1 em 1, 10 
em 10, 100 em 100),  
pela formulação de 
hipóteses sobre a 
grandeza numérica 
pela identificação de 
quantidades (até a 
ordem de centenas) e 
pela compreensão de 
características do 
sistema de numeração 
decimal (valor 
posicional e função do 

coleções ou eventos; 
-Correspondência 
biunívoca; 
-Sequência oral 
numérica; 
-Zoneamento (os 
contados e os a 
contar); 
-Conservação de 
quantidades. Leitura, 
escrita, comparação e 
ordenação de 
números de até três 
ordens pela 
compreensão de 
características do 
sistema de numeração 
decimal (valor 
posicional e papel do 
zero) 

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

a ordem de unidade de 
milhar, estabelecendo 
relações entre os 
registros numéricos e em 
língua materna. 

• Consolidar a identificação 
de quantidade de 
algarismos e da posição 
por eles ocupadas. 

• Ler, escrever e comparar 
quantidades até 9999, 
estabelecendo relações 
entre os registros 
numéricos e em língua 
materna. 

• Introduzir a 
nomenclatura: milhar. 

• Comparar ou ordenar 
quantidades por 
contagem (1 em 1, 10 em 
10, 100 em 100, 1000 em 
1000);  hipóteses sobre a 
grandeza numérica pela 
identificação da 

-Conservação de 
quantidade.          

• Leitura, registro, escrita 
numérica, comparação e 
ordenação de  
quantidades até 9.999.  

• Leitura, escrita, 
comparação e 
ordenação de números 
naturais de quatro 
ordens                       
Composição e 
decomposição de 
números naturais. 

• Valor posicional dos 
números.       

• Composição e 
decomposição de 
números naturais                               
Leitura, escrita, 
comparação e 
ordenação de números 
naturais de quatro 
ordens 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Numeração Decimal 
(SND) a partir da 
construção de grupos 
de 10, com o 
respectivo registro 
simbólico e a partir da 
comparação de 
números naturais de 
até duas ordens em 
situações cotidianas, 
com e sem suporte da 
reta numérica 

• Compreender que os 
agrupamentos e 
desagrupamentos de 
quantidades com seus 
respectivos registros 
numéricos contribuem 
para a construção do 
SND. 

• Compreender que o 
SND é formado por 10 
algarismos e que o 
valor do algarismo 

não contados. 
• Conservação de 

quantidade 
• Relação entre: 

quantidade/quantid
ade. 

• Relação entre:  
quantidade/símbolo 
(//////// = 8). 

• Relação 
entre:símbolo/quan
tidade (8 =////////). 

• Formação de 
grupos (grupos de 
10 – unidade para 
dezena). 

• Uso da reta 
núerica. 

• Agrupamentos e 
desagrupamentos 
de quantidades 
(composição e 
decomposição de 
números naturais).. 

zero). 
• Ler, interpretar e 

produzir escritas 
numéricas, levantando 
hipóteses com base 
na observação de 
regularidades do SND 
utilizando a linguagem 
oral, de registros não 
convencionais e da 
linguagem 
matemática. 

• Compor e decompor 
números naturais de 
até três ordens, com 
suporte de material 
manipulável, por meio 
de diferentes adições 

• Introduzir a 
nomenclatura: 
centena. 

• Realizar contagens de 
2 em 2; 3 em 3; 5 em 
5 e 10 em 10. (iniciar 

ordens pela 
compreensão de 
características do 
sistema de numeração 
decimal:   Relação 
entre 
quantidade/quantidade
, quantidade/símbolo, 
símbolo/quantidade.                                                                     
Agrupamentos e 
desagrupamentos de 
quantidades até 999.  -
Formação de grupos 
(grupos de 10 – 
unidade para dezena) 
-Formação de 
agrupamentos (grupo 
de grupo/ dezena para 
centena).                                
-Valor posicional dos 
números 

• Registro, leitura e 
escrita numérica de 
quantidades até 999;                                        

quantidade de algarismos 
e da posição ocupada por 
eles na escrita numérica 
(até no mínimo 9999). 

• Construir e utilizar fatos 
básicos da adição, da 
subtração e da 
multiplicação para o 
cálculo mental ou escrito. 

• Compreender e aplicar as 
diferentes ideias de 
adição: juntar e 
acrescentar por meio de 
situações problema 
com registros pictóricos e 
numéricos.    

• Problemas envolvendo 
significados da adição, 
juntar e acrescentar. 

• Compreender e aplicar as 
diferentes ideias de 
subração: retirar, 
comparar e completar por 
meio de situações 

• Composição e 
decomposição de 
números naturais até 
quatro ordens. 

• Valor posicional dos 
números;            
Comparação entre 
números: ordenação 
crescente e 
decrescente, antecessor 
e sucessor, maior que, 
igual a, menor que.                 
Números ordinais: 
função, leitura e 
representação 

• Construção de fatos 
fundamentais da adição, 
subtração e 
multiplicação. 

•  Resolução de 
situações-problema 
envolvendo significados 
da adição: juntar e 
acrescentar 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

corresponde à posição 
que ele ocupa.( Ex. 
12=10+2, que é 
diferente de 21  = a 
20+1) 

• Contar, comparar e 
ordenar  a quantidade 
de objetos de coleções 
até 99 unidades  e 
apresentar o resultado 
por registros verbais e 
simbólicos, em 
situações de seu 
interesse, como jogos, 
brincadeiras, materiais 
da sala de aula, entre 
outros 

• Compor e decompor 
número de até duas 
ordens, por meio de 
diferentes adições, 
com o suporte de 
material manipulável, 
contribuindo para a 

• Agrupamentos e 
desagrupamnetos 
de quantidades. 

• Valor posicional do 
algorismo. 

• Registro, leitura,  
contagem, 
ordenação, 
comparação e 
escrita numérica de 
quantidades até 99 
(números naturais). 

• Composição e 
decomposição de 
números naturais 

• Formação de 
grupos (grupos de 
10 – unidade para 
dezena). 

• Agrupamentos e 
desagrupamentos 
de quantidades 
menores que a 
centena. (2 em 2, 3 

pela contagem de 10 
em hipóteses sobre a 
grandeza numérica, 
pela identificação da 
quantidade de 
algarismos e da 
posição ocupada por 
eles na escrita 
numérica (até no 
mínimo 999). 

• Comparações entre 
números: quem é o 
maior, quem é o 
menor, quem está 
entre. 

• Realizar atividades 
para o 
desenvolvimento do 
cálculo mental 
considerando fatos 
fundamentais da 
adição e subtração. 

• Construir fatos básicos 
da adição e utilizá-los 

• Sugestão: 
Comparação entre 
números: noção de 
maior, menor e estar 
entre. 

• Composição e 
decomposição de 
números naturais (até 
999) 

• Nomenclaturas: 
unidade, dezena, 
centena. 

• Registro, leitura e 
escrita numérica de 
quantidades até 999; 

• Fatos fundamentais  
da adição e subtração 
em situações que 
desenvolvam o cálculo 
mental. 

• Construção de fatos 
fundamentais da 
adição.Resolução de 
situações-problema 

problema com registros 
pictóricos e numéricos.    

• Estabelecer a relação 
entre números naturais e 
pontos da reta numérica 
para utilizá-la na 
ordenação dos números 
naturais e também na 
construção de fatos da 
adição e da subtração, 
relacionando-os com 
deslocamentos para a 
direita ou para a 
esquerda. 

• Compreender e 
 aplicar diferentes ideias 
de multiplicação: 
soma  de parcelas iguais, 
combinação e 
 configuração retangular 
 através da resolução de 
situações-problema 
com registros 
pictóricos e numéricos, 

•  
• Resolução de situações-

problema envolvendo 
significados da 
subtração: retirar, 
comparar e completar.  

•  
• Representação e 

relação de ordem de 
números naturais na reta 
numérica. 

• Resolução de situações-
problema envolvendo as 
ideias da multiplicação:  
soma de parcelas iguais, 
combinações, 
proporcionalidade e 
configuração retangular). 

• Divisão (ideias de 
repartir a coleção em 
partes iguais e 
determinação de 
quantas vezes uma 
quantidade cabe em 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

compreensão de 
características do 
sistema de numeração 
decimal e o 
desenvolvimento de 
estratégias de cálculo 

• Introduzir as 
nomenclaturas: 
unidade e dezena 
após a compreensão 
do agrupamento. 

• Realizar contagens 
de 2 em 2; 5 em 5 e 
10 em 10 (iniciar pela 
contagem de 10 em 
10 pela característica 
do SND). 

• Elaborar situações 
contextualizadas 
para comparação 
entre números: 
ordenação crescente 
e decrescente, 
antecessor e sucessor 

em 3, 5 em 5, 10 
em 10 

• Sugestão: Relação 
de ordem entre 
números naturais 
até 99(antecessor, 
sucessor, maior, 
que, menor que). 

• Construção de 
fatos básicos da 
adição 

• Adição (ações de 
juntar e 
acrescentar 
quantidades). 

• Resolução de 
situações-
problema. 

• Utilização do corpo 
como calculadora 
para operar e 
medir. 

•  
• Subtração (ações 

no cálculo mental ou 
escrito, 
compreendendo e 
aplicando as 
diferentes ideias da 
adição, por meio de 
situações-problema 
utilizando estratégias 
pessoais ou 
convencionais com 
registros pictóricos e 
numéricos. 

• Construir fatos básicos 
da subtração e utilizá-
los no cálculo mental 
ou escrito, 
compreendendo e 
aplicando as 
diferentes ideias da 
subtração, por meio de 
situações-problema 
utilizando estratégias 
pessoais ou 
convencionais com 

envolvendo os 
diferentes significados 
da adição com 
estratégias pessoais e 
numéricas,  utilizando 
registros pictóricos e 
numéricos. (juntar e 
acrescentar). 

• Utilização do corpo 
comocalculadora para 
operar e medir. 

• Construção de fatos 
fundamentais da 
subtração. 

• Resolução de 
situações-problema 
envolvendo os 
diferentes significados 
da subtração (retirar, 
comparar e completar) 
com estratégias 
pessoais e numéricas, 
utilizando registros 
pictóricos e numéricos. 

utilizando imagens e/ou 
material manipulável. 

• Compreender e aplicar as 
diferentes ideias da 
divisão na resolução e 
elaboraração de  
problemas de um número 
natural por outro (até 10), 
com resto zero e com 
resto diferente de zero, 
com os significados de 
repartição equitativa e de 
medida, por meio de 
estratégias e registros 
pessoais. 

• Resolver situações- 
problema significativas de 
adição, subtração, 
multiplicação e divisão, 
envolvendo as diferentes 
ideias através de 
registros pictóricos, orais 
e ou escritos das 
experiências matemática 

outra) 
• Resolução de situações-

problema envolvendo as 
ideias da divisão:   ideias 
de repartir a coleção em 
partes iguais e 
determinação de 
quantas vezes uma 
quantidade cabe em 
outra. 

• Formulação, 
interpretação e 
resolução de situações- 
problema envolvendo 
noções de adição (ações 
de juntar, acrescentar), 
subtração (ações de 
retirar, comparar e 
completar) multiplicação 
(soma de parcelas iguais 
e combinação associada 
à tabela de dupla 
entrada, à superfície. 
Exemplo: formar um 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

maior que, igual a, 
menor que, até 99. 

• Construir fatos básicos 
da adição  
compreendendo as 
diferentes 
composições até 10 
estimulando o cálculo 
mental (Ex.: 5= 1+4 = 
2+3; = 5+0; =  4+1 =  
3+2 = 0+5) e  utilizá-
los em procedimentos 
de cálculo para 
resolver problemas. 

• Compreender as 
diferentes ideias da 
adição: juntar (objetos 
de naturezas 
diferentes= 5 lápis + 3 
canetas) e acrescentar 
(objetos de mesma 
natureza (5 lápis + 3 
lápis), através de 
situações- problema, 

de retirar, comparar 
e completar 
quantidades). 

• Resolução de 
situações-
problema. 

• Utilização do corpo 
como calculadora 
para operar e 
medir. 

• Problemas 
envolvendo 
diferentes 
significados da 
adição e da 
subtração (juntar, 
acrescentar, 
retirar,comparar e 
completar). 

• Multiplicação 
(soma de parcelas 
iguais, 
combinações, 
proporcionalidade e 

registros pictóricos e 
numéricos. 

• Resolver e elaborar 
problemas de adição e 
de subtração, 
envolvendo números 
de até três ordens, 
com os significados de 
juntar, acrescentar, 
retirar, comparar e 
completar utilizando 
estratégias pessoais 
ou convencionais 

• Compreender e aplicar 
diferentes ideias de 
multiplicação: soma de 
parcelas iguais, 
combinações, 
proporcionalidade  e 
configuração 
retangular, por meio 
da resolução de 
situações-problema 
com estratégias 

• Utilização do corpo 
como calculadora para 
operar e medir. 

• Resolução e 
elaboração de de 
situações-problema 
envolvendo as 
diferentes ideias da 
adição e da subtração. 

• Ideias da multiplicação 
(somas de  parcelas 
iguais, combinações, 
proporcionalidade e 
configuração 
retangular). 

• Resolução de 
situações-problemas 
envolvendo as ideias 
da multiplicação. 

• Divisão (ideias de 
repartir a coleção em 
partes iguais e 
determinação de 
quantas vezes uma 

vivenciadas a partir de 
jogos, brincadeiras, etc 

• Reconhecer em 
contextos cotidianos 
ideias fracionárias de 
metade, metade da 
metade (quarto) e dos 
décimos de quantidades 
contínuas e discretas. 

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

• Interpretar, resolver e 
formular situações- 
problema, envolvendo 
meio, terço, quartos, 
quintos e décimos, 
utilizando representações 
não convencionais. 

• Reconhecer e utilizar 

retângulo 3 x 4) e 
divisão (ações de 
partilha e de medida) 
explorando a 
diversidade de 
procedimentos e de 
registros. 

• Fracionamento da 
unidade para 
representar partilha: 
metade (meio) e metade 
da metade (quarto) em 
situações do cotidiano e  
décimos de quantidades 
contínuas e discretas. 

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

• Fracionamento da 
unidade para 
representar partilha: 
meio, terço, quartos, 
quintos e décimos, 
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2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

realizando registros 
pictóricos e numéricos. 

• Compreender 
diferentes ideias da 
subtração a partir de 
situações-problema: 
retirar (tenho 6 maçãs 
e comi 2. Quantas 
sobraram?). Comparar 
(na sala tem 12 
meninas e 13 
meninos. Quantos 
meninos a mais? 
Quantas meninas a 
menos?) e completar 
(gastei R$8,00 no 
supermercado e 
paguei com uma nota 
de R$10,00. Quanto 
recebi de troco? 

• Resolver e elaborar 
problemas de adição e 
de subtração, 
envolvendo números 

configuração 
retangular). 

• Divisão (ideias de 
repartir a coleção 
em partes iguais e 
determinação de 
quantas vezes uma 
quantidade cabe 
em outra). 

• Registros pictóricos 
orais ou escritos de 
experiências 
vivenciadas a partir 
de situações-
problema 
envolvendo adição 
( ideias de juntar e 
acrescentar), 
subtração (ações 
de retirar,comparar 
e completar), 
multiplicação 
(ações de agrupar 
parcelas iguais, 

pessoais e registros 
pictóricos e numéricos, 
utilizando imagens 
e/ou material 
manipulável. 

• Compreender e aplicar 
diferentes ideias de 
divisão: partilha e 
medida, por meio de 
situações-problema 
com registros 
pictóricos e numéricos. 

• Resolver situações- 
problema significativas 
de adição, subtração, 
multiplicação e 
divisão, envolvendo 
diferentes ideias por 
meio de registros 
pictóricos, orais 
e ou escritos de 
experiências 
matemáticas 
vivenciadas a partir de 

quantidade cabe em 
outro). 

• Registros pictóricos 
orais ou escritos de 
experiências 
vivenciadas a partir de 
situações-problema 
envolvendo adição ( 
ideias de juntar e 
acrescentar), 
subtração (ações de 
retirar,comparare 
completar), 
multiplicação (ações 
de agrupar parcelas 
iguais, combinações) e 
divisão (ideias de 
repartir a coleção em 
partes iguais e 
determinação de 
quantas vezes uma 
quantidade cabe em 
outra). 

• Fracionamento da 

cédulas e moedas para 
somar e subtrair valores 
monetários em situações 
de compra e venda. 

quarto em situações do 
cotidiano. 

• Formulação, 
interpretação e 
resolução de 
situações- problema 
envolvendo o Sistema 
Monetário Brasileiro 
(reconhecimento e 
utilização de cédulas e 
moedas para somar e 
subtrair valores 
monetários em situações 
de compra e venda). 
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2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

de até dois 
algarismos, com os 
significados de juntar, 
acrescentar, separar e 
retirar, com o suporte 
de imagens e/ou 
material manipulável, 
utilizando estratégias e 
formas de registro 
pessoais. 

• Compreender 
diferentes ideias de 
multiplicação: 
repetição de parcelas 
iguais (tenho 3 notas 
de R$ 2,00. Quanto 
tenho?), combinação 
(tenho uma calça preta 
e outra azul para 
combinar com uma 
blusa branca, outra 
vermelha 
e outra amarela. 
Quantas combinações 

combinações) e 
divisão (ideias de 
repartir a coleção 
em partes iguais e 
determinação de 
quantas vezes uma 
quantidade cabe 
em outra). 

• Monetário 
Brasileiro 
(reconhecimento 
de cédulas e 
moedas). 

jogos, brincadeiras, 
etc. 

• Reconhecer em 
contextos cotidianos a 
ideia fracionária de 
metade nas 
quantidades discretas 
(metade da 
quantidade de balas, 
metade da quantidade 
de lápis) e contínuas 
(metade do chocolate, 
metade da folha). 

• Resolver e elaborar 
problemas envolvendo 
dobro, metade, triplo e 
terça parte, com o 
suporte de imagens ou 
material manipulável, 
utilizando estratégias 
pessoais. 

• Realizar contagens 
considerando o valor 
de cédulas e moedas 

unidade para 
representar partilha: 
metade (meio) em 
situações do cotidiano. 

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

• Sistema Monetário 
Brasileiro 
(reconhecimento e 
utilização de cédulas e 
moedas em situações- 
problema). 
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2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

diferentes posso 
fazer?) e configuração 
retangular (numa caixa 
de ovos há 5 fileiras 
com 6 ovos. Quantos 
ovos há na caixa?). 

• Compreender as 
diferentes ideias de 
divisão: partilha (tenho 
8 laranjas que dareia 2 
crianças. Com quantas 
laranjas cada uma 
ficará? Então, 8 
laranjas ÷ 2 pessoas= 
4 laranjas para cada) e 
medida (tenho 8 
laranjas e vou dar 2 
para cada 
pessoa.Quantas 
pessoas vão ganhar 
laranjas? Então, 8 
laranjas ÷ em grupos 
de 2 laranjas = 4 
pessoas). 

de nosso SMB, 
através de atividades 
lúdicas. 
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2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Resolver situações- 
problema significativas 
de adição, subtração, 
multiplicação e divisão 
envolvendo 
as diferentes ideias 
através de registros 
pictóricos, orais e ou 
escritos das 
experiências 
matemáticas 
vivenciadas a partir de 
jogos, brincadeiras, 
etc... 

• Reconhecer cédulas e 
moedas de nosso 
SMB através de 
atividades lúdicas. 
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EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Álgebra 

• Organizar e ordenar 
objetos familiares ou 
representações por 
figuras, por meio de 
atributos, tais como 
cor, forma e medida. 

• Descrever, após o 
reconhecimento e a 
explicitação de um 
padrão (ou 
regularidade), os 
elementos ausentes 
em sequências 
recursivas de números 
naturais, objetos ou 
figuras. 

Álgebra 

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

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

Álgebra 

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

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

Álgebra 

• Construção de 
sequências repetitivas 
e de sequências 
recursivas 

• Construção de 
sequências repetitivas 
e de sequências 
recursivas.    

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

Álgebra 

• Identificar regularidades 
em sequências 
ordenadas de números 
naturais, resultantes da 
realização de adições ou 
subtrações sucessivas, 
por um mesmo número, 
descrever uma regra de 
formação da sequência e 
determinar elementos 
faltantes ou seguintes. 

• Compreender a ideia de 
igualdade para escrever 
diferentes sentenças de 
adições ou de subtrações 
de dois números naturais 
que resultem na mesma 
soma ou diferença. 

Álgebra 

• Identificação e descrição 
de regularidades em 
sequências numéricas 
recursivas 

• Relação de igualdade. 
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2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Grandezas e Medidas 

• Compreender a ideia 
de grandezas e 
medidas: massa, 
comprimento, 
capacidade, 
temperatura e tempo.                       
Comparar 
comprimentos, 
capacidades ou 
massas. 

• Utilizar instrumentos 
de medidas não 
convencionais/ 
arbitrárias. 

• Determinar com os 
alunos a medida 
padrão a partir das 
reflexões e uso das 
medidas arbitrárias (no 
arbitrário uso o palmo, 
o pé, o braço para 
medir, no entanto, 

Grandezas e 
Medidas 

• Comparação de 
medida de 
comprimento, 
massa e 
capacidade, 
utilizando termos 
como mais alto, 
mais baixo, mais 
comprido, mais 
curto, mais grosso, 
mais fino, mais 
largo, mais pesado, 
mais leve, cabe 
mais, cabe menos, 
entre outros, para 
ordenar objetos de 
uso cotidiano. 
comparações e 
unidades de 
medida não 
convencionais. 

Grandezas e Medidas 

• Compreender a ideia 
de grandezas e 
medidas: massa, 
comprimento, 
capacidade, 
temperatura e tempo. 

• Utilizar instrumentos 
de medida arbitrária e 
medida padrão para 
compreender a 
necessidade de 
medida legal (metro, 
litro, hora, quilo, etc.). 

• Estimar, medir e 
comparar 
comprimentos de 
lados de salas 
(incluindo contorno) e 
de polígonos, 
utilizando unidades de 
medida não 
padronizadas e 

Grandezas e Medidas 

• Utilização de medidas 
não padronizadas. 

• Utilização do corpo 
como unidade de 
medida. 

• Utilização de 
instrumentos de 
medidas arbitrárias e 
medidas 
padronizadas. 

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

• Medida de capacidade 
e de massa: unidades 
de medida não 
convencionais e 
convencionais (litro, 

Grandezas e Medidas 

• Compreender a ideia de 
grandezas e medidas: 
massa, comprimento, 
capacidade, temperatura 
e tempo. 

• Estimar e medir 
capacidade e massa, 
utilizando unidades de 
medida não padronizadas 
e padronizadas mais 
usuais (litro, mililitro, 
quilograma, grama e 
miligrama), 
reconhecendo-as em 
leitura de rótulos e 
embalagens, entre 
outros. 

• Reconhecer que o 
resultado de uma medida 
depende da unidade de 
Escolher a unidade de 
medida e o instrumento 

Grandezas e Medidas 

• Utilização de 
instrumentos não 
convencionais 
e convencionais na 
comparação de 
grandezas (tempo, 
massa, comprimento e 
capacidade); 

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

• Significado de medida e 
de unidade de medida 

• Medidas de massa 
(Quilograma, meio 
quilograma, grama, 
tonelada, construção, 
observação e uso de 
balanças) 
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1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

descobre-se que não é 
possível ter a mesma 
medida, escolhe-se 
então o pé, por 
exemplo para 
padronizar). 

• Reconhecer 
instrumentos mais 
usuais de medidas e 
seus significados nos 
contextos sociais. 
(balança/ saco de 
arroz, metro/ fita...). 

• Compreender 
expressões básicas 
para desenvolver a 
ideia de tempo: agora, 
depois, antes, 
amanhã, 
hoje. 

• Relatar em linguagem 
verbal ou não verbal 
sequência de 
acontecimentos 

• Comparação e 
socialização de 
estratégias 
pessoais a partir do 
uso de 
instrumentos de 
medidas não 
convencionais 
Exemplo: palmo, 
passos, uso de 
fitas de 
comprimentos 
variados, 
distâncias, corpo, 
colher, copo, 
ampulheta, etc. 

• Utilização das 
partes do corpo 
como unidade de 
medida. 

• Reconhecimento 
de instrumentos 
mais usuais de 
medidas e seus 

padronizadas (metro, 
centímetro e 
milímetro) e 
instrumentos 
adequados. 

• Estimar, medir e 
comparar capacidade 
e massa, utilizando 
estratégias pessoais e 
unidades de medida 
não padronizadas ou 
padronizadas (litro, 
mililitro, grama e 
quilograma). 

• Reconhecer 
instrumentos mais 
usuais de medidas e 
seus significados nos 
contextos sociais 
(balança/saco de 
arroz, metro/fita...). 

• Indicar a duração de 
intervalos de tempo 
entre duas datas, 

mililitro, cm3, grama e 
quilograma). 

• Reconhecimento de 
instrumentos de 
medidas e seus 
significados nos 
contextos sociais. 

• Intervalo de tempo, 
uso do calendário, 
leitura de horas em 
relógios digitais e 
ordenação de datas. 

• Comparação de 
grandezas de mesma 
natureza, por meio de 
estratégias pessoais e 
pelo uso de 
instrumentos 
de medidas não 
convencionais e 
convencionais. 

• Tempo escolar: 
bimestre, semestre, 
rotina escolar.  

mais apropriado para 
medições de 
comprimento, tempo e 
capacidade. medida 
utilizada. 

• Utilizar as medidas 
 convencionais de tempo, 
massa, capacidade e 
valores em situações 
cotidianas e simuladas 
em problemas 
contextualizados. 

• Comparar, visualmente 
ou por superposição, 
áreas de faces de 
objetos, de figuras planas 
ou de desenhos. 

• Comparar intuitivamente 
capacidades de 
recipientes de 
diferentes formas e 
tamanho. 

• Estabelecer as 
principais relações entre 

Medidas de 
comprimento 
(metro, meio metro e 
centímetro. 
Construção, observação 
e uso de fitas métricas, 
réguas e trenas) 
Medidas de capacidades 
(litro, meio litro)                       
Registros pictóricos, 
orais e ou escritos 
das experiências 
matemáticas 
vivenciadas a partir 
de situações 
problema. 
Comparação de áreas 
por superposição 

• Medidas de 
capacidades (litro, 
meio litro). 

• Medidas de tempo: 
Reconhecimento de 
instrumentos de 
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1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

relativos a um dia, 
utilizando, quando 
possível, os horários 
dos eventos. 

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

• Produzir a escrita de 
uma data, 
apresentando o dia, o 
mês e o ano, e indicar 
o dia da semana de 
uma data, consultando 
calendários 

• Produzir registros para 
comunicar o resultado 
de uma medição. 

significados nos 
contextos sociais 

• Noções de tempo 
(antes, durante e 
depois; dia, 
semana, mês e 
ano; manhã, tarde 
e noite). Noções de 
intervalos  de 
tempo e uso deste  
tempo para realizar 
atividades diversas 

• Registros 
pictóricos, orais e 
ou escritos das 
experiências 
matemáticas 
vivenciadas  
envolvendo a 
utilização de 
medidas não  
padronizada 
(exemplo: fases da 
lua) e 

como dias da semana 
e meses do ano, 
utilizando calendário, 
para planejamentos e 
organização de 
agenda. 

• Comparar grandezas 
de mesma natureza, 
por meio de 
estratégias pessoais e 
pelo uso de 
instrumentos 
de medidas não 
convencionais e 
convencionais. 

• Identificar unidades de 
tempo: dia, semana, 
mês, bimestre, 
semestre, ano e 
utilizar calendários e 
agendas. 

• Reconhecer cédulas  e 
moedas do Sistema 
Monetário Brasileiro 

• Noções de tempo  
(ontem, hoje, amanhã; 
dia, semana, mês e 
ano; manhã, tarde e 
noite). 

• Tempo familiar: o dia  
a dia familiar, árvore 
genealógica. 

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

• Composição de 1 real 
como uma centena de 
centavos. (R$1,00 = 
100 X R$0,01; 1 real = 
100 centavos). 

as unidades de tempo 
mais significativas: hora e 
minuto; hora e dia; dia, 
semana e mês; tempo 
escolar e tempo familiar 
(árvore genealógica); 

• Ler e registrar medidas e 
intervalos de tempo, 
utilizando relógios 
(analógico e digital) para 
informar os horários de 
início e término de 
realização de uma 
atividade e sua duração.   
Ler horas em relógios 
digitais e em relógios 
analógicos e reconhecer 
a relação entre hora e 
minutos e entre minuto e 
segundos 

• Comparar intuitivamente 
capacidades de 
recipientes de 
diferentes formas e 

passagem de tempo: 
agenda, calendário, 
relógio, linha do tempo          
Sistematização de 
tempo (estabelecimento 
das principais relações 
entre as unidades 
de tempo mais 
significativas: hora e 
minuto; hora e dia; dia, 
semana e mês) 

• Leitura de horas em 
relógios digitais e 
analógicos, duração de 
eventos e 
reconhecimento de 
relações entre unidades 
de medida de tempo. 

• Medidas de 
capacidades (litro, 
meio litro) 

• Sistema Monetário 
Brasileiro: 
Troca entre valores, 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

convencionais 
(hora inteira, meia 
hora). 

• Unidades de 
medida de tempo, 
suas relações e a 
exploração e 
utilização do 
calendário, da 
rotina e da agenda. 

• Produção e escrita 
de uma data , 
apresentando o 
dia, o mês e o ano, 
e indicar o dia da 
semana de uma 
data, consultando 
calendários. 

• Estimativa de 
resultados de 
medidas. 

(SMB) e estabelecer a 
equivalência de 
valores entre moedas 
e cédulas do SMB 
para resolver 
situações cotidianas 

tamanho. 
• Reconhecer cédulas 

e moedas que circulam 
no Brasil, em função 
dos seus valores em 
experiências com 
dinheiro em situação. 

• Resolver e elaborar 
problemas que envolvam 
a comparação e a 
equivalência de valores 
monetários do sistema 
brasileiro em situações 
de compra, venda e 
troca. 

 
 
 
 
 
 
 
 

cédulas e moedas.                   
Comparação de 
valores. 

• Sistema monetário 
brasileiro: 
estabelecimento de 
equivalências de um 
mesmo valor na 
utilização de diferentes 
cédulas e moedas 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Geometria           

• Perceber o próprio 
corpo, suas 
dimensões e sua 
relação com o espaço 
físico. 

• Localizar-se e orientar-
se no espaço próximo, 
descrevendo 
oralmente e de forma 
pictórica, localizações 
próximas e pequenos 
deslocamentos. 

• Descrever a 
localização de 
pessoas e de objetos 
no espaço segundo 
um dado ponto de 
referência, 
compreendendo que, 
para a utilização de 
termos que se referem 
à posição, como 

Geometria  

• Reconhecimento 
da corporeidade 
(semelhanças, 
diferenças e 
respeito  
às singularidades). 

• Orientação e 
deslocamento    no 
espaço vivido, em 
trajetórias 
familiares (casa, 
vizinhança, escola);                       
Registro, relato e 
socialização de 
orientação e 
deslocamento no 
espaço. 

• Localização de 
objetos e de 
pessoas no 
espaço, utilizando 
diversos pontos de 

Geometria 

• Perceber o próprio 
corpo, suas 
dimensões e sua 
relação com o espaço 
físico. 

• Localizar-se e 
orientar-se no espaço 
próximo, descrevendo 
oralmente e de forma 
pictórica, localizações  
próximas e pequenos 
deslocamentos. 

• Identificar e registrar, 
em linguagem verbal 
ou não verbal, a 
localização e os 
deslocamentos de 
pessoas e de objetos 
no espaço, 
considerando mais de 
um ponto de 
referência, e indicar as 

Geometria    

• Reconhecimento da 
corporeidade 
(semelhanças, 
diferenças e respeito 
às singularidades) 

• Orientação e 
deslocamento no 
espaço vivido, em 
trajetórias familiares 
(casa,vizinhança,escol
a).  Registro, relato e 
socialização  e 
deslocamento no 
espaço. 

• Representação e 
localização e 
movimentação de 
pessoas e objetos no 
espaço, segundo 
pontos de referência, e 
indicação de 
mudanças de direção. 

Geometria  

• Perceber o corpo como 
referencial de 
localização no espaço. 

• Descrever e representar, 
por meio de esboços de 
trajetos ou utilizando 
croquis e maquetes, a 
movimentação de 
pessoas ou de objetos no 
espaço, incluindo 
mudanças de direção e 
sentido, com base em 
diferentes pontos de 
referência. 

• Identificar e registrar, em 
linguagem verbal ou não 
verbal, a localização e os 
deslocamentos de 
pessoas e de objetos no 
espaço, considerando 
mais de um ponto de 
referência, e indicar as 

Geometria  

• Reconhecimento da 
corporeidade 
(semelhanças, 
diferenças e respeito às 
singularidades) 

• Localização e 
movimentação: 
representação de 
objetos e pontos de 
referência. 

• Orientação e 
deslocamento: 
Reconhecimento de 
eventos que envolvem 
orientação e 
deslocamento de 
pessoas e de objetos                                   
Construção e 
socialização de 
procedimentos e de 
registros de referências 
(exemplo: casa/escola; 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

direita, esquerda, em 
cima, em baixo, é 
necessário explicitar o 
referencial. 

• Descrever a 
localização de 
pessoas e de objetos 
no espaço em relação 
à sua própria posição, 
(reconhecendo seu 
corpo como referencial 
de deslocamento no 
espaço) utilizando 
termos como à direita, 
à esquerda, em frente, 
atrás 

• Observar, manusear e 
relacionar figuras 
geométricas espaciais 
(cones, cilindros, 
esferas e blocos 
retangulares) a objetos 
familiares do mundo 
físico, sem uso de 

referência e 
vocabulário 
apropriado. 

• Registro, relato e 
socialização de 
orientação e 
deslocamento no 
espaço. 

• Localização de 
objetos e de 
pessoas no 
espaço, utilizando 
seu corpo e outros 
pontos como 
referência e 
vocabulário 
apropriado. 

•  Noção de 
lateralidade, 
posicionamentos e 
comparações: 
Acima de/abaixo 
de, em cima de/em 
baixo de, à direita 

mudanças de direção 
e de sentido. 

• Esboçar roteiros a ser 
seguidos ou plantas 
de ambientes 
familiares, assinalando 
entradas, saídas e 
alguns pontos de 
referência. 

• Reconhecer seu 
próprio corpo como 
referencial de 
deslocamento no 
espaço 

• Reconhecer, nomear e 
comparar figuras 
geométricas espaciais 
(cubo, bloco 
retangular, pirâmide, 
cone, cilindro e 
esfera), relacionando-
as com objetos do 
mundo físico. 
Reconhecer, comparar 

• Esboço de roteiros e 
de plantas simples 

• Noção de lateralidade, 
posicionamentos e 
comparações:                          
- Acima de/abaixo de, 
em cima /em baixo de, 
à direita de /à 
esquerda de, em 
frente de/atrás de, no 
meio de, em torno (ao 
redor de), dentro/fora, 
antes de/depois de, ao 
lado de, entre,  menor 
que/maior que, igual 
a/inferior a/ superior a;                       
• Sentidos: para baixo/ 
para cima, por 
baixo/por cima, para 
dentro/para fora, para 
trás/para frente, por 
detrás/  pela frente, 
através de, para a 
direita/para a 

mudanças de direção e 
de sentido. 

• Identificar diferentes 
pontos de referências 
para localização de 
pessoas e objetos no 
espaço estabelecendo 
relações entre eles e 
expressando-as através 
de diferentes 
linguagens: oralidade, 
gestos , desenho, 
maquete, mapa, croqui e 
escrita. 

• Associar figuras 
geométricas espaciais 
(cubo, bloco retangular, 
pirâmide, cone, cilindro e 
esfera) a objetos do 
mundo físico e nomear 
essas figuras.   
(EF03MA14 Descrever 
características de 
algumas figuras 

sala de aula/banheiro) 
Representação da 
localização e 
deslocamentos por meio 
de mapas, desenhos e 
plantas (para o 
reconhecimento do 
espaço e localização 
nele). 

• Figuras geométricas 
espaciais (cubo, bloco 
retangular, pirâmide, 
cone, cilindro e esfera): 
reconhecimento, análise 
de características e 
planificações. 

• Composição e análises 
de figuras em malhas 
quadriculadas e sua 
relação com a medida 
de perímetro 

• Estabelecimento de 
comparações entre 
objetos do espaço físico 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

nomenclaturas. 
• Identificar e nomear 

figuras planas (círculo, 
quadrado, retângulo e 
triângulo) em 
desenhos 
apresentados em 
diferentes disposições 
ou em contornos de 
faces de sólidos 
geométricos 

de/à esquerda de, 
em frente de/atrás 
de, no meio de, 
diante de, (ao redor 
de), dentro/fora, 
antes de/depois de, 
ao lado de, entre, 
horizontal/ vertical, 
menor que/ maior 
que, igual a/ inferior 
a/ superior a.   

•  Sentidos: para 
baixo/ para cima, 
por baixo/ por cima, 
para dentro/para 
fora, para trás/pela 
frente, através de, 
para a direita/para 
a esquerda, 
horizontal/e 
vertical. 

• Reconhecimento 
de formas 
geométricas 

e nomear figuras 
planas (círculo, 
quadrado, retângulo e 
triângulo), por meio de 
características 
comuns, em desenhos 
apresentados em 
diferentes disposições 
ou em sólidos g 
Reconhecer, 
identificar, 
analisar,comparar, 
construir e visualizar 
as formas geométricas 
planas 
(bidimensionais) e 
espaciais 
(tridimensionais) por 
meio de desenhos, 
figuras ou por 
observação na 
natureza e no 
ambiente geométricos 

esquerda, 
horizontal/vertical 

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

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

• Semelhanças e 
diferenças entre as  
formas geométricas 
espaciais e planas. 

geométricas espaciais 
(prismas retos, pirâmides, 
cilindros, cones), 
relacionando-as com 
suas planificações 

• Fazer composição e 
análises de figuras em 
malhas quadriculadas  
estabelecendo sua 
relação com a medida 
de perímetro. 

• Reconhecer as partes 
que compõe diferentes 
figuras tridimensionais. 

• Construir e representar 
formas geométricas 
planas, reconhecendo e 
descrevendo 
informalmente 
características como 
número de lados e de 
vértices. 

e entre objetos 
geométricos.                          

• Estabelecimento de 
comparações entre 
objetos do espaço físico 
e entre objetos 
geométricos 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

espaciais em 
contextos variados. 
 e relações com 
objetos familiares 
do mundo físico. 

• Figuras 
geométricas 
planas: 
reconhecimento do 
formato das faces 
de figuras 
geométricas 
espaciais. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Probabilidade e 
Estatística 

• Ler, interpretar e fazer 
uso das informações 
expressas   em 
tabelas e em gráficos 
de colunas simples na 
forma de ícones, 
símbolos, signos e 
códigos. 

• Realizar pesquisa, 
organizar e construir 
representações 
próprias, envolvendo 
até duas variáveis 
categóricas de seu 
interesse e universo 
de até trinta 
elementos, com ou 
sem uso de materiais 
manipuláveis ou 
desenhos. 

• Compreender a 

Probabilidade e 
Estatística 

• Leitura 
interpretação e 
análise e uso de 
tabelas simples e 
gráficos de colunas 
(pictóricos); 
Decodificação de 
sinalizações, 
placas e códigos 
mais significativos 
do contexto 
sociocultural. 

• Coleta e 
organização de 
informações. 

• Registros pessoais 
para comunicação 
de informações 
coletadas. 

• Construção de 

Probabilidade e 
Estatística 

• Ler, interpretar e fazer 
uso das informações 
em diversas situações 
e em diferente 
configurações 
(anúncios, gráficos, 
tabelas, rótulos, 
propagandas) para a 
compreensão de 
fenômenos e práticas 
sociais. 

• Realizar pesquisa em 
universo de até 30 
elementos, 
escolhendo até três 
variáveis categóricas 
de seu interesse, 
organizando os dados 
coletados em listas, 
tabelas simples, 
tabelas de dupla 

Probabilidade e 
Estatística 

• Leitura, interpretação 
e análise de tabelas 
simples.                           
Leitura, interpretação 
e análise de gráficos 
de colunas.        

• Coletar, organizar e 
construir 
representações 
próprias para a 
comunicação de 
dados coletados (com 
ou sem uso de 
materiais manipuláveis 
ou de desenhos). 

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

Probabilidade e 
Estatística 

• Resolver problemas cujos 
dados estão 
apresentados em tabelas 
de dupla entrada, gráficos 
de barras ou de colunas. 

• Interpretar dados, 
gráficos e tabelas nos 
meios de comunicação: 
mídia impressa 
(panfletos, 
jornais, revistas, livros, 
entre outros) e outras 
mídias (computador, 
televisão, DVD, rádio, 
internet, entre outros). 

• Formular, interpretar e 
resolver situações- 
problema envolvendo 
análise crítica dos dados 
de gráficos e tabelas. 

Probabilidade e 
Estatística 

• Leitura, interpretação e 
representação de dados 
em tabelas de dupla 
entrada e gráficos de 
barras ou de colunas. 

• Pesquisa e interpretação 
de dados, gráficos e 
tabelas nos meios de 
comunicação: mídia 
impressa (panfletos, 
jornais, revistas, livros, 
entre outros.) e outras 
mídias (computador, 
televisão, DVD, rádio, 
internet, entre outros). 

• Formulação, 
interpretação e 
resolução de situações- 
problema envolvendo 
análise crítica dos dados 
de gráficos e tabelas. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

funcionalidade dos 
registros, nos jogos e 
brincadeiras. 

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

tabelas 
• Registro de forma 

variada da coleta 
de informações em 
situações de 
pesquisa, jogos e 
brincadeiras 

• Noção de acaso 

entrada e gráficos de 
colunas e pictóricos. 

• Classificar resultados 
de eventos cotidianos 
aleatórios como 
“pouco prováveis”, 
“muito prováveis”, 
“improváveis” e 
“impossíveis” 

pictóricos. 
• Análise da ideia de 

aleatório em situações 
do cotidiano.        

• Realizar pesquisa de 
campo (questionário, 
levantamentos, 
medições, observações) 
envolvendo variáveis 
categóricas em um 
universo de até 50 
elementos, para 
organizar e comunicar os 
dados coletados 
utilizando listas, tabelas 
simples ou de dupla 
entrada e representá-los 
em gráficos de colunas 
simples, com e sem uso 
de tecnologias digitais. 

• Identificar, em eventos 
familiares aleatórios, 
todos os resultados 
possíveis, estimando os 
que têm maiores ou 
menores chances de 
ocorrência 

• Resolver situações 

• Pesquisa de fenômenos 
sócio culturais coletando 
registrando e 
organizando 
informações em forma 
de tabelas, e gráficos de 
coluna. 

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

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

• Situações problema 
simples envolvendo 
noções de possibilidade 
e probabilidade. 

• Noções de combinação 
associada à 
multiplicação e tabela 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA  

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

problema simples 
envolvendo noções de 
possibilidade e 
probabilidade. 

•  Adquirir noções de 
combinação associada à 
multiplicação. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º CICLO – 2º BLOCO 
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Números 

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

•  Resolver e elaborar problemas de 
divisão cujo divisor tenha no 
máximo dois algarismos, 
envolvendo os significados de 
repartição equitativa e de medida, 
utilizando estratégias diversas, 
como cálculo por estimativa, cálculo 
mental e algoritmos. 

• Compreender a tabuada como 
forma de organização de fatos 
fundamentais. 

•  
• Compreender a representação do 

número decimal em situações 

Números 

• Sistema de numeração decimal: 
registro, leitura, ordenação, 
comparação e escrita de números 
naturais até a ordem de dezena de 
milhar. 
Decomposição numérica        

•  Forma polinomial (Exemplo: 100+ 
20 + 3 = 123 = 1 de 100 + 2 de 10 + 
3 de 1) 
 Forma de produto de fatores 
(Exemplo: 12 = 6 x 2 = 3x 2 x 2). 

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

• Relação de ordem dos números 
naturais e seu posicionamento na 
reta numerada. 

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

Números 

• Reconhecer outros sistemas 
de numeração (indu, romano, maia, 
arábico) em contexto da História da 
Matemática para a compreensão da 
importância do número para a 
civilização atual. 

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

• Sistema de Numeração Decimal: 
Composição e decomposição. 
 

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

• Comparar e representar números na 

Números 

• Reconhecimento de outros sistemas 
de numeração (indu, romano, maia, 
arábico) em contexto da História da 
Matemática para a compreensão da 
importância do número para a 
civilização atual 

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

• Composição e decomposição. 
 

• Números racionais expressos na 
forma decimal e sua representação 
na reta numérica. 

• Comparação  e representação de 
números  na reta numérica. 

• Situações-problema envolvendo as 
quatro operações, explorando a 
diversidade de procedimentos e de 
registros. 

• Reconhecimento de múltiplos e 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º CICLO – 2º BLOCO 
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
significativas e concretas, 
reconhecendo a função da vírgula 
na escrita do número. 

•  Reconhecer que as regras do 
sistema de numeração decimal 
podem ser estendidas para a 
representação decimal de um 
número racional e relacionar 
décimos e centésimos com a 
representação do sistema monetário 
brasileiro. 

• Reconhecer as frações unitárias 
mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 
e 1/100) como unidades de medida 
menores do que uma unidade, 
utilizando a reta numérica como 
recurso 

• Compreender a representação do 
número fracionário em situações 
significativas e concretas. 

• Associar a representação de um 
número decimal a uma fração e 
vice-versa. 

• Ampliar os procedimentos 

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

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

• Elaboração e resolução problemas 
envolvendo diferentes significados 
da multiplicação e da divisão: 
adição de parcelas iguais, 
configuração retangular, 
proporcionalidade, repartição 
equitativa e medida. 

• Forma de produto de fatores 
(Exemplo: 12 = 6 x 2 = 3x 2 x 2). 

• Números decimais: representação 
de diferentes formas reconhecendo 
o procedimento da complementação 
das casas decimais (Exemplo: 1,5 = 
1,50) 

reta numérica. 
• Ampliar procedimentos operatórios 

de adição, subtração, multiplicação 
e divisão dos números naturais, por 
meio de situações-problema. 

• Propiciar o reconhecimento de 
múltiplos e divisores em contextos 
do cotidiano. 

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

• Propiciar o desenvolvimento como 
de cálculo mental, cálculo 
aproximado, estimativa, uso de 
calculadora, socialização de 
estratégias de conferência. 

• Propiciar o reconhecimento de 
cédulas e moedas que circulam no 
Brasil e de possíveis trocas entre 

divisores em contextos do cotidiano: 
x 2 = número par, dobro; 
x 3 = triplo; 
 x10, x100, x1000. 

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

• Cálculo mental: cálculo aproximado, 
estimativa, uso da calculadora, 
socialização de estratégias de 
conferência. 

• Situações-problema envolvendo as 
quatro operações e o Sistema 
Monetário Brasileiro - explorando a 
diversidade de procedimentos e de 
registros. 

• Utilização em situações-problema que 
envolvam a relação custo X benefício. 

• Reconhecimento de números naturais 
e de números racionais (decimais e 
fracionários) no dia a dia. 

• Leitura, escrita, comparação e 
ordenação de registros numéricos 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º CICLO – 2º BLOCO 
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
operatórios de adição, subtração, 
multiplicação e divisão dos números 
naturais para contextos 
envolvendo os números decimais, 
por meio de situações-problema. 

• Estabelecer relação de equivalência 
entre frações. 

• Estabelecer relação de ordem 
(maior que, menor que) entre 
frações de mesmo numerador ou de 
mesmo denominador. 

• Resolver, com o suporte de imagem 
e/ou material manipulável, 
problemas simples de contagem, 
como a determinação do número de 
agrupamentos possíveis ao se 
combinar cada elemento de uma 
coleção com todos os elementos de 
outra, utilizando estratégias e 
formas de registro pessoais. 

• Resolver situações-problema 
envolvendo números fracionários 
(parte, todo e fração de quantidade) 
no contexto social. 

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

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

•  
• Resolução de situações-problema 

envolvendo números fracionários 
(parte, todo e fração de quantidade) 
no contexto social 

• Associação da representação de um 
número decimal a uma fração, em 
especial: ½ = 0,5; ¼ = 0,25; ¾ = 
0,75; 1/10 = 0,1; 1/100 = 0,01 
sempre em contextos ligados a 
medidas e grandezas. 

• Ampliação dos procedimentos 
operatórios de adição e subtração. 
dos números naturais para 
contextos envolvendo os números 
decimais. 

• Relação de equivalência entre 
frações. 

cédulas e moedas de outros países.  
• Realizar operações utilizando a 

compreensão de valores 
monetários: preços, trocos, 
orçamentos e prestações. 

•  
• Compreender a representação do 

número fracionário e decimal em 
situações significativas e concretas. 

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

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

pela compreensão de características 
dos números decimais (valor 
posicional, função da vírgula). 

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

• Fração de quantidade para cálculo de 
porcentagem simples (10%; 25%; 
50%; 75%); 

• Cálculo de porcentagem e 
representação fracionária. 

• Resolução de situações-problema 
envolvendo decimais com dinheiro e 
medidas com situações de adição e 
subtração explorando a diversidade 
de procedimentos e de registros. 

• Formulação, interpretação de 
situações-problema envolvendo as 
quatro operações (adição, subtração, 
multiplicação e divisão) que envolvam 
números naturais e números 
racionais         não negativos (fração e 
número decimal) especificamente: 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º CICLO – 2º BLOCO 
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Propiciar o desenvolvimento 
do cálculo mental, cálculo 
aproximado, estimativa, uso 
de calculadora, socialização de 
estratégias de conferência. 

• Relação de ordem entre frações de 
mesmo denominador ou mesmo 
numerador. 

• Resolver, com o suporte de imagem 
e/ou material manipulável, 
problemas simples de contagem, 
como a determinação do número de 
agrupamentos possíveis ao se 
combinar cada elemento de uma 
coleção com todos os elementos de 
outra, utilizando estratégias e 
formas de registro pessoais. 

• Resolução de situações-problema 
envolvendo números fracionários 
(parte, todo e fração de quantidade) 
no contexto social. 

• Calculo mental, cálculo aproximado, 
estimativa, uso de calculadora, 
socialização de estratégias de 
conferência.                              
Atividades lúdicas envolvendo os 
conceitos e operações matemáticas 
estudados 

• Ampliar procedimentos operatórios 
de adição, subtração, multiplicação 
e divisão dos números naturais para 
contextos envolvendo os números 
decimais, por meio de situações-
problema. 

• Realizar adição e subtração de 
frações com denominadores iguais 
e com denominadores diferentes, 
por meio das equivalências, na 
resolução de situações-problema. 

• Resolver e elaborar problemas 
simples de contagem envolvendo o 
princípio multiplicativo, como a 
determinação do número de 
agrupamentos possíveis ao se 
combinar cada elemento de uma 
coleção com todos os elementos de 
outra coleção, por meio de 
diagramas de árvore ou por tabelas. 

• Identificar frações equivalentes.    
Comparar e ordenar números 
racionais positivos (representações 
fracionária e decimal), relacionando-

Adição e subtração de frações com 
denominadores diferentes por meio 
das equivalências;                         
Resolução de problemas envolvendo 
ideia de equivalência e desigualdades 
de frações. 

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

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

• Cálculo mental: cálculo aproximado, 
estimativa, uso da calculadora, 
socialização de estratégias de 
conferência 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º CICLO – 2º BLOCO 
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
os a pontos na reta numérica.                                         

• Propiciar o desenvolvimento como 
de cálculo mental, cálculo 
aproximado, estimativa, uso de 
calculadora, socialização de 
estratégias de conferência. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º CICLO – 2º BLOCO 
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Grandezas e Medidas   

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

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

•  Medir, comparar e estimar área de 
figuras planas desenhadas em 
malha quadriculada, pela contagem 
dos quadradinhos ou de metades de 
quadradinho, reconhecendo que 
duas figuras com formatos 
diferentes podem ter a mesma 
medida de área. 

• Realizar leituras de medidas em 
instrumentos convencionais e não 

Grandezas e Medidas   

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

• Medidas Identificação e utilização 
dos principais instrumentos de 
medidas presentes no contexto 
sociocultural: 
Régua, para medir pequenos 
objetos e distâncias 
Trena e metro, para medir 
distâncias maiores 
Fita métrica, para medir o corpo 
Balanças, explorando diferentes 
tipos e usos 
Recipientes graduados para 
comparar quantidades de líquidos 
Termômetros, velocímetros, relógios 
e cronômetros 

• Áreas de figuras construídas em 
malhas quadriculadas. 

Grandezas e Medidas   

• Construir e utilizar os principais 
instrumentos de medidas presentes 
no contexto sociocultural. 

• Correlacionar e reconhecer a 
presença e importância de medidas 
em outras áreas de conhecimento e 
nas profissões. 

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

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

• Reconhecer volume como grandeza 
associada a sólidos geométricos e 

Grandezas e Medidas   

• Construção e utilização adequada 
dos principais instrumentos de 
medidas presentes no contexto 
sociocultural: 
-Régua 
-Fita métrica 
-Balanças 
-Recipientes graduados 
-Relógios. 

• Reconhecimento da presença e da 
importância das medidas em outras 
áreas do conhecimento e nas 
profissões.                      
Reconhecimento da evolução das 
medidas e de seus instrumentos na 
história da civilização. 

• Utilização em situações-problema que 
envolvam a relação custo X benefício. 

• Realização de leituras de medidas em 
instrumentos que expressem o 
resultado por número decimal. 
Socialização de procedimentos e de 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º CICLO – 2º BLOCO 
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
convencionais, que expressem o 
resultado por número decimal e ou 
frações. 

• Interpretar textos que constem 
informações que envolvam 
medidas. 

• Relacionar as principais frações das 
principais unidades de medidas a 
saber: ½, ¼. (½ Metro = 50 cm; ¼. L 
= 250 mL). 

• Construir relógio analógico para 
leitura e interpretação de horas e 
minutos. 

• Resolver situações-problema 
envolvendo transformações entre as 
principais unidades de tempo: 
dia/mês; dia/semana; mês/ano; 
horas/dias. 

• Ler e registrar medidas e intervalos 
de tempo em horas, minutos e 
segundos em situações 
relacionadas ao seu cotidiano, como 
informar os horários de início e 
término de realização de uma tarefa 

• Realização de leituras de medidas 
em instrumentos que expresse o 
resultado por número decimal. 

• Construção de relógio analógico 
para registro, leitura e interpretação 
de horas e minutos. 

• Situações-problema envolvendo 
transformações entre as principais 
unidades de tempo: dia/mês; 
dia/semana; mês/ano; horas/dias. 

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

• Medidas de temperatura em grau 
Celsius: construção de gráficos para 
indicar a variação da temperatura 
(mínima e máxima) medida em um 
dado dia ou em uma semana. 

• Problemas utilizando o sistema 
monetário brasileiro. 

medir volumes por meio de 
empilhamento de cubos, utilizando, 
preferencialmente, objetos 
concretos. 

• Interpretar, criar e produzir textos 
que constem informações que 
envolvam medidas. 

• Relacionar as principais frações das 
principais unidades de medidas a 
saber: ½, ¼. (½. metro = 50 cm; 
¼. L = 250 mL). 

registros de medições de: tempo, 
capacidade, massa, comprimento. 
Resolução de situações-problema 
significativas que requeiram 
transformações mais importantes e a 
descoberta de suas relações: - 
Comprimento (Km/m; m/dm; m/ cm; 
cm/mm; m/ mm); Superfície (m2/dm2 
e dm2/ cm2); Massa (Kg/g; g/mg; 
t/kg); Capacidade (L/mL); Tempo: 
(h/min; min/seg; dia/hora; 
semana/dia; mês/dia; ano/dia; ano/ 
mês) 

• Áreas e perímetros de figuras 
poligonais: algumas relações. 

• Noção de volume. 
• Interpretação, criação e produção de 

textos que constem informações que 
envolvam medidas. 

• Relacionamento das principais 
frações das principais unidades de 
medidas (Exemplo: ½ Metro = 50 cm; 
¼L = 250 mL; ½ de hora = 30 min). 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º CICLO – 2º BLOCO 
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
e sua duração. 

• Reconhecer temperatura como 
grandeza e o grau Celsius como 
unidade de medida a ela associada 
e utilizá-lo em comparações de 
temperaturas em diferentes regiões 
do Brasil ou no exterior ou, ainda, 
em discussões que envolvam 
problemas relacionados ao 
aquecimento global. Registrar as 
temperaturas máxima e mínima 
diárias, em locais do seu cotidiano, 
e elaborar gráficos de colunas com 
as variações diárias da temperatura, 
utilizando, inclusive, planilhas 
eletrônicas. 

• Resolver e elaborar problemas que 
envolvam situações de compra e 
venda e formas de pagamento, 
utilizando termos como troco e 
desconto, enfatizando o consumo 
ético, consciente e responsável. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º CICLO – 2º BLOCO 
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Geometria 
• Identificar localização e 

deslocamentos representados por 
meio de mapas. 

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

• Realizar observações em relação ao 
objeto e seu observador, fazendo 
registros e socialização da 
observação. 

• Reconhecer as figuras geométricas 
no meio ambiente e utilizá-las para 
representá-lo. 

• Reconhecer ângulos retos e não 
retos em figuras poligonais com o 
uso de dobraduras, esquadros ou 

• Geometria 
• Exploração, representação e 

localização por meio de mapas e 
desenho de plantas baixas para o 
reconhecimento do espaço. 

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

• Utilização de malha ou redes para 
representar no plano a posição de 
uma pessoa ou objeto. 

• Orientação e deslocamento:  
Observação de objetos: mantendo a 
posição do objeto e mudando a 
posição do observador; mantendo a 
posição do observador e mudando a 
posição do objeto;  
Registro e socialização da 
observação. 

• Registro e socialização da 
observação. 

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

• Geometria 
•  Reconhecer e representar 

localização por meio de mapas e 
deslocamentos e orientações por 
meio de mapa. 

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

• Representar locais, espaços e 
edificações por meio de maquetes 
utilizando poliedros, esferas, 
cilindros e cones. 

• Reconhecer a congruência dos 
ângulos e a proporcionalidade entre 

• Geometria 
• Reconhecimento e representação de 

deslocamentos e orientações por 
meio de mapas. 

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

• Representação de locais, espaços e 
edificações por meio de maquetes 
utilizando poliedros, esferas, cilindros 
e cones. 

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

• Reconhecimento de semelhanças e 
diferenças entre poliedros (prismas, 
pirâmides e outros) identificando 
elementos semelhantes e diferentes 
(faces, vértices e arestas). 

• Cálculo do perímetro e da área de 
figuras planas a partir de situações- 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º CICLO – 2º BLOCO 
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
softwares de geometria. 

• Reconhecer ângulos como rotação 
e deslocamento (girar 45º, 90º, 
180º, 360º). 

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

• Construir e interpretar maquetes.  
• Identificar semelhanças e diferenças 

(quanto ao número de lados, 
ângulos e vértices) entre os 
polígonos. 

• Calcular o perímetro e a área de 
figuras planas: triângulos; 
quadriláteros: quadrado, retângulo, 
losango, paralelogramo e trapézio, a 
partir de situações-problema, 
utilizando a malha quadriculada ou 
material concreto. 

• Reconhecer e estudar os 
elementos (bases, número de faces, 

• Reconhecimento de ângulos como 
rotação e deslocamento (girar 90° 
180º, 360º, desviar 30º). 

• Simetria de reflexão. 
• Construção e interpretação de 

maquetes.  
• Identificação de semelhanças e 

diferenças (quanto a número de 
lados, ângulos e vértices) entre os 
polígonos:         Triângulos.                           
Quadriláteros: quadrado, retângulo, 
losango, paralelogramo e trapézio. 

• Cálculo do perímetro de figuras 
planas. 
Planificações de cubos e 
paralelepípedos             
Composição de figuras geométricas 
planas e partir de justaposição de 
outras. 

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

• Composição, decomposição e 

os lados correspondentes de figuras 
poligonais em situações de 
ampliação e de redução por meio de 
desenhos ou figuras em malhas 
quadriculadas e usando tecnologias 
digitais. 

• Reconhecer semelhanças e 
diferenças entre poliedros (prismas, 
pirâmides e outros), identificando os 
seus elementos semelhantes e 
diferentes. arestas). 

• Calcular o perímetro e a área de 
figuras planas: triângulos; 
quadriláteros: quadrado, retângulo, 
losango, paralelogramo e trapézio, a 
partir de situações-problema, 
utilizando a malha quadriculada ou 
material concreto. 

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

• Reconhecer, nomear e comparar 
polígonos, considerando lados, 

problema. 
• Figuras geométricas espaciais: 

reconhecimento, representações, 
planificações e características. 

• Figuras geométricas planas: 
características, representações e 
ângulos. 

• Construção de sólidos geométricos: 
composição e decomposição. 

• Percepção de elementos geométricos 
nas formas da natureza, nas criações 
artísticas, na tecnologia e na 
arquitetura. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º CICLO – 2º BLOCO 
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
vértices e arestas) das figuras 
espaciais: cilindros, cones, 
pirâmides, paralelepípedos, cubos 
e esferas. 

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

representação de figuras 
tridimensionais: 
Construção de sólidos; 
Embalagens. 

vértices e ângulos, e desenhá-los, 
utilizando material de desenho ou 
tecnologias digitais. 

• Realizar composição,  
decomposição e representação de 
figuras tridimensionais. 

• Perceber os elementos geométricos 
nas formas da natureza, nas 
criações artísticas, na tecnologia e 
na arquitetura. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º CICLO – 2º BLOCO 
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Probabilidade e Estatística  
• Fazer leitura e interpretar 

informações presentes nos meios 
de comunicação e no comércio, 
registradas por meio de tabelas e 
gráficos. 

• Realizar pesquisa envolvendo 
variáveis categóricas e numéricas e 
organizar dados coletados por meio 
de tabelas e gráficos de colunas 
simples ou agrupadas, com e sem 
uso de tecnologias digitais. 

•  Identificar, entre eventos aleatórios 
cotidianos, aqueles que têm maior 
chance de ocorrência, 
reconhecendo características de 
resultados mais prováveis, sem 
utilizar frações. 

• Adquirir noções de combinação 
associada à multiplicação e tabela. 

• Resolver situações problema 
simples envolvendo noções de 
possibilidade e probabilidade. 

• Probabilidade e Estatística  
• Leitura e interpretação de 

informações presentes nos meios 
de comunicação e no comércio, 
registradas por meio de tabelas e 
gráficos. 

• Diferenciação entre variáveis 
categóricas e variáveis numéricas  

• Coleta, classificação e 
representação de dados de 
pesquisa realizada. 

• Situações-problema simples, 
envolvendo noções de possibilidade 
e probabilidade. 

• Noções de combinação associada à 
multiplicação e tabela. 

• Situações-problema simples, 
envolvendo noções de possibilidade 
e probabilidade. 

• Probabilidade e Estatística  
• Fazer leitura e interpretar 

informações presentes nos meios 
de comunicação e no comércio, 
registradas por meio de tabelas e 
gráficos. 

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

• Reconhecer na vivência situações 
determinísticas e probabilísticas 
(podem ou não ocorrer. 

• Determinar a probabilidade de 
ocorrência de um resultado em 
eventos aleatórios, reconhecendo 
características de resultados mais 
prováveis sem utilizar frações, 
usando todos os resultados   

• Probabilidade e Estatística  
• Leitura e interpretação de 

informações presentes nos meios de 
comunicação e no comércio, 
registradas por meio de tabelas e 
gráficos 

• Leitura, coleta, classificação 
interpretação e representação de 
dados em tabelas de dupla entrada, 
gráfico de colunas, barras, setores, 
pictóricos e de linhas. 

• Situações-problema simples, 
envolvendo noções de possibilidade e 
probabilidade. 

• Cálculo de probabilidade de eventos 
equiprováveis. 

• Chance. 
• Noções de combinação associada à 

multiplicação e tabela. 
• Situações-problema simples, 

envolvendo noções de possibilidade e 
probabilidade. 

• Análise de chances de eventos 
aleatórios. 



Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal (2ª Edição) – Versão para Consulta Pública 
Ensino Fundamental 

 

215 
 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º CICLO – 2º BLOCO 
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
possíveis têm a mesma chance de 
ocorrer (equiprováveis). 

• Adquirir noções de combinação 
associada à multiplicação e tabela. 

• Resolver situações-problema 
simples, envolvendo noções de 
possibilidade e probabilidade.  
Apresentar todos os possíveis 
resultados de um experimento 
aleatório, estimando se esses 
resultados são igualmente prováveis 
ou não. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º CICLO – 2º BLOCO 
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Geometria           
• Perceber o próprio corpo, suas 

dimensões e sua relação com o 
espaço físico. 

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

• Realizar observações em relação ao 
objeto e seu observador, fazendo 
registros e socialização da 
observação. 

• Reconhecer as figuras geométricas 
no meio ambiente e utilizá-las para 
representá-lo. 

• Reconhecer ângulos retos e não 
retos em figuras poligonais com o 
uso de dobraduras, esquadros ou 

• Geometria  
• Reconhecimento da corporeidade 

(semelhanças, diferenças e respeito  
às singularidades). 

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

• Utilização de malha ou redes para 
representar no plano a posição de 
uma pessoa ou objeto. 

• Orientação e deslocamento:  
Observação de objetos: mantendo a 
posição do objeto e mudando a 
posição do observador; mantendo a 
posição do observador e mudando a 
posição do objeto;  
Registro e socialização da 
observação. 

• Registro e socialização da 
observação. 

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

• Reconhecimento de ângulos como 

• Geometria  
• Perceber o próprio corpo, suas 

dimensões e sua relação com o 
espaço físico. 

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

• Representar locais, espaços e 
edificações por meio de maquetes 
utilizando poliedros, esferas, 
cilindros e cones. 

• Reconhecer a congruência dos 
ângulos e a proporcionalidade entre 
os lados correspondentes de figuras 

• Geometria  
•  Reconhecimento da corporeidade 

(semelhanças, diferenças e respeito 
às singularidades) 

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

• Representação de locais, espaços e 
edificações por meio de maquetes 
utilizando poliedros, esferas, cilindros 
e cones. 

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

• Reconhecimento de semelhanças e 
diferenças entre poliedros (prismas, 
pirâmides e outros) identificando 
elementos semelhantes e diferentes 
(faces, vértices e arestas). 

• Cálculo do perímetro e da área de 
figuras planas a partir de situações- 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º CICLO – 2º BLOCO 
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
softwares de geometria. 

• Reconhecer ângulos como rotação 
e deslocamento (girar 45º, 90º, 
180º, 360º). 

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

• Construir e interpretar maquetes.  
• Identificar semelhanças e diferenças 

(quanto ao número de lados, 
ângulos e vértices) entre os 
polígonos. 

• Calcular o perímetro e a área de 
figuras planas: triângulos; 
quadriláteros: quadrado, retângulo, 
losango, paralelogramo e trapézio, a 
partir de situações-problema, 
utilizando a malha quadriculada ou 
material concreto. 

• Reconhecer e estudar os 
elementos (bases, número de faces, 

rotação e deslocamento (girar 90° 
180º, 360º, desviar 30º). 

• Simetria de reflexão. 
• Construção e interpretação de 

maquetes.  
• Identificação de semelhanças e 

diferenças (quanto a número de 
lados, ângulos e vértices) entre os 
polígonos:         Triângulos.                           
Quadriláteros: quadrado, retângulo, 
losango, paralelogramo e trapézio. 

• Cálculo do perímetro de figuras 
planas. 
Planificações de cubos e 
paralelepípedos             
Composição de figuras geométricas 
planas e partir de justaposição de 
outras 

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

• Composição, decomposição e 
representação de figuras 

poligonais em situações de 
ampliação e de redução por meio de 
desenhos ou figuras em malhas 
quadriculadas e usando tecnologias 
digitais. 

• Reconhecer semelhanças e 
diferenças entre poliedros (prismas, 
pirâmides e outros), identificando os 
seus elementos semelhantes e 
diferentes. arestas). 

• Calcular o perímetro e a área de 
figuras planas: triângulos; 
quadriláteros: quadrado, retângulo, 
losango, paralelogramo e trapézio, a 
partir de situações-problema, 
utilizando a malha quadriculada ou 
material concreto. 

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

• Reconhecer, nomear e comparar 
polígonos, considerando lados, 
vértices e ângulos, e desenhá-los, 

problema. 
• Figuras geométricas espaciais: 

reconhecimento, representações, 
planificações e características. 

• Figuras geométricas planas: 
características, representações e 
ângulos. 

• Construção de sólidos geométricos: 
composição e decomposição. 

• Percepção de elementos geométricos 
nas formas da natureza, nas criações 
artísticas, na tecnologia e na 
arquitetura. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º CICLO – 2º BLOCO 
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
vértices e arestas) das figuras 
espaciais: cilindros, cones, 
pirâmides, paralelepípedos, cubos 
e esferas. 

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

tridimensionais: 
Construção de sólidos; 
Embalagens. 

utilizando material de desenho ou 
tecnologias digitais. 

• Realizar composição,  
decomposição e representação de 
figuras tridimensionais. 

• Perceber os elementos geométricos 
nas formas da natureza, nas 
criações artísticas, na tecnologia e 
na arquitetura. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º CICLO – 2º BLOCO 
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Probabilidade e Estatística  

• Fazer leitura e interpretar 
informações presentes nos meios 
de comunicação e no comércio, 
registradas por meio de tabelas e 
gráficos. 

• Analisar, resolver e realizar registro 
de dados apresentados em tabelas 
simples ou de dupla entrada, em 
gráficos de colunas, de barras, de 
setores ou pictóricos, com base em 
informações das diferentes áreas do 
conhecimento, e produzir texto com 
a síntese de sua análise. 

• Realizar pesquisa envolvendo 
variáveis categóricas e numéricas e 
organizar dados coletados por meio 
de tabelas e gráficos de colunas 
simples ou agrupadas, com e sem 
uso de tecnologias digitais. 

•  Identificar, entre eventos aleatórios 
cotidianos, aqueles que têm maior 
chance de ocorrência, 

Probabilidade e Estatística  

• Leitura e interpretação de 
informações presentes nos meios 
de comunicação e no comércio, 
registradas por meio de tabelas e 
gráficos. 

• Leitura, interpretação, resolução  e 
construção de dados em tabelas 
simples, de dupla entrada, gráficos 
de colunas simples e agrupadas, 
gráficos de barras, colunas e 
setores ou gráficos pictóricos e 
produção de texto. 

• Diferenciação entre variáveis 
categóricas e variáveis numéricas  

• Coleta, classificação e 
representação de dados de 
pesquisa realizada. 

• Situações-problema simples, 
envolvendo noções de possibilidade 
e probabilidade. 

• Noções de combinação associada à 
multiplicação e tabela. 

Probabilidade e Estatística  

• Fazer leitura e interpretar 
informações presentes nos meios 
de comunicação e no comércio, 
registradas por meio de tabelas e 
gráficos. 

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

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

Probabilidade e Estatística  

• Leitura e interpretação de 
informações presentes nos meios de 
comunicação e no comércio, 
registradas por meio de tabelas e 
gráficos 

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

• Leitura, coleta, classificação 
interpretação e representação de 
dados em tabelas de dupla entrada, 
gráfico de colunas, barras, setores, 
pictóricos e  de linhas.  

• Situações-problema simples, 
envolvendo noções de possibilidade e 
probabilidade. 

• Cálculo de probabilidade de eventos 
equiprováveis. 

• Chance. 
• Noções de combinação associada à 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º CICLO – 2º BLOCO 
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
reconhecendo características de 
resultados mais prováveis, sem 
utilizar frações. 

• Adquirir noções de combinação 
associada à multiplicação e tabela. 

• Resolver situações problema 
simples envolvendo noções de 
possibilidade e probabilidade. 

• Situações-problema simples, 
envolvendo noções de possibilidade 
e probabilidade. 

• Reconhecer na vivência situações 
determinísticas e probabilísticas 
(podem ou não ocorrer. 

• Determinar a probabilidade de 
ocorrência de um resultado em 
eventos aleatórios, reconhecendo 
características de resultados mais 
prováveis sem utilizar frações, 
usando todos os resultados   
possíveis têm a mesma chance de 
ocorrer (equiprováveis). 

• Adquirir noções de combinação 
associada à multiplicação e tabela. 

• Resolver situações-problema 
simples, envolvendo noções de 
possibilidade e probabilidade.  
Apresentar todos os possíveis 
resultados de um experimento 
aleatório, estimando se esses 
resultados são igualmente prováveis 
ou não. 

multiplicação e tabela. 
• Situações-problema simples, 

envolvendo noções de possibilidade e 
probabilidade. 

• Análise de chances de eventos 
aleatórios. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

3º CICLO – 1º BLOCO  
6º ANO 7º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

NÚMEROS 

• Reconhecer a evolução histórica 
dos sistemas de numeração;  

• Reconhecer as principais 
características do sistema de 
numeração decimal: contagem, 
base e valor posicional, utilizando, 
inclusive, a composição e 
decomposição de números naturais 
racionais em sua representação 
decimal; 

• Compreender a definição e 
representação de conjuntos; 

• Ler, escrever e ordenar números 
naturais com a utilização da reta 
numérica; 

• Resolver e elaborar problemas de 
adição, subtração, multiplicação, 
divisão, potenciação e radiciação 
dos números naturais; 

• Fazer estimativas de quantidades e 
aproximar números para múltiplos 
da potência de 10 mais próxima; 

NÚMEROS 

Sistemas de numeração 
• Origem e evolução dos números: 

abordagem histórica de sistemas 
de numeração 

• Sistema de Numeração Decimal: 
características, leitura, escrita e 
comparação de números naturais 
e de números racionais 
representados na forma decimal 

• Noções de conjuntos e símbolos 
matemáticos 

 

Números naturais e operações 
• Estruturação do raciocínio lógico 

e sequencial 
• Representação geométrica: 

posicionamento da reta 
• Situações-problema e expressões 

numéricas envolvendo adição, 
subtração, multiplicação, divisão, 
potenciação e raiz quadrada 

NÚMEROS 

• Resolver e elaborar problemas com 
números naturais, envolvendo as 
noções de divisor e de múltiplo, 
incluindo mínimo múltiplo comum e 
máximo divisor comum; 

• Reconhecer os números inteiros em 
diferentes contextos: cotidianos e 
históricos; 

• Representar o conjunto dos números 
inteiros por meio dos símbolos + e – 
reconhecendo a sua existência e sua 
necessidade em situações-problema 
do dia a dia; 

• Localizar e representar na reta 
numérica os números inteiros e 
compreender a simetria em relação à 
origem; 

• Analisar, interpretar e resolver 
operações com números inteiros na 
resolução de situações-problema; 

• Compreender o conceito de fração 
associado à representação da parte 

NÚMEROS 

Números naturais e operações 
• Múltiplos e divisores de um número 

natural 
• Mínimo Múltiplo Comum com ênfase em 

situações-problema 
• Máximo Divisor Comum com ênfase em 

situações-problema 
 

Números inteiros e operações 
• Origem e estruturação de números 

inteiros 
• Representação por conjunto, algébrica e 

geométrica 
• Números opostos, módulo, 

comparações e simetria 
• Adição, subtração, multiplicação, 

divisão, potenciação e raiz quadrada 
 

Números racionais e operações 
• Identificação, conceito e representação 

geométrica  



Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal (2ª Edição) – Versão para Consulta Pública 
Ensino Fundamental 

 

222 
 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

3º CICLO – 1º BLOCO  
6º ANO 7º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Compreender o conceito de 
números primos e números 
compostos; 

• Compreender as características 
dos números e suas relações, por 
exemplo: par, impar, múltiplo, 
divisor, etc; 

• Reconhecer e usar os critérios de 
divisibilidade por 2,3, 4, 5, 6, 8, 10, 
100 e 1000;  

• Resolver e elaborar problemas que 
envolvam as ideias de múltiplo e 
divisor; 

• Construir algoritmo em linguagem 
natural e representá-lo por 
fluxograma que indique a resolução 
de um problema simples (por 
exemplo, se um número natural 
qualquer é par); 

• Associar a representação simbólica 
de uma fração às ideias de parte 
de um todo, de divisão e 
compreender a ideia de razão; 

• Compreender, comparar e ordenar 

• Aproximação de números para 
múltiplos de potências de 10 

• Números primos e compostos 
• Múltiplos e divisores 
• Critérios de divisibilidade 
• Fluxograma para determinar a 

paridade de um número natural 
 

Frações  
• Definição, identificação e 

representação algébrica e 
geométrica 

• Os significados de uma fração 
• Operações/situações-problema 

 
Números decimais  
• Definição, identificação e 

representação algébrica e 
geométrica 

• Sistema Monetário 
• Operações/situações-problema 
• Noções de porcentagem: cálculo 

de porcentagens por meio de 
estratégias diversas, sem fazer 

de um todo, da divisão entre 
números inteiros, de razão e de 
operador; 

• Determinar a posição aproximada, 
na reta numérica, de números 
racionais positivos; 

• Resolver e elaborar situações-
problema que envolvem o cálculo de 
adição, subtração, multiplicação, 
divisão e potenciação de números 
racionais; 

• Calcular porcentagens e juros 
simples em diversas situações-
problema do cotidiano, com ênfase 
no contexto de educação financeira; 

 

• Adição, subtração, multiplicação, 
divisão, potenciação e radiciação 

• Expressões numéricas e situações-
problema 

 
Razão e Proporção 
• Regra de três simples e composta 
• Porcentagem e juros simples 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

3º CICLO – 1º BLOCO  
6º ANO 7º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
frações associadas às ideias de 
partes de inteiros e resultado de 
divisão, identificando frações 
equivalentes; 

• Comparar e ordenar números 
racionais positivos representados 
nas formas fracionária e decimal e 
representá-los na reta numérica; 

• Transformar frações em números 
decimais e vice-versa; 

• Resolver e elaborar situações-
problema que envolvam o cálculo 
da adição e da subtração de 
frações; 

• Compreender o uso da notação 
decimal para representar 
quantidades não inteiras, bem 
como a ideia de valor posicional; 

• Resolver situações-problema 
envolvendo o sistema monetário 
brasileiro; 

• Resolver situações-problema que 
envolvem o cálculo de adição, 
subtração, multiplicação, divisão e 

uso da “regra de três” 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

3º CICLO – 1º BLOCO  
6º ANO 7º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
potenciação de números decimais; 

• Utilizar o conceito de fração de 
quantidade para o cálculo de 
porcentagem simples (10%; 25%; 
50%; 75%) em situações do 
cotidiano, em resolução de 
situações-problema;  

• Reconhecer que a porcentagem é 
uma fração com denominador 100. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

3º CICLO – 1º BLOCO  
6º ANO 7º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

GEOMETRIA 

• Associar pares ordenados de 
números a pontos do plano 
cartesiano do 1º quadrante, em 
situações como a localização dos 
vértices de um polígono; 

• Reconhecer ângulo como 
grandeza, identificando o 
transferidor como instrumento de 
medida, e o grau, como unidade de 
medida;  

• Resolver situações-problema 
envolvendo unidade de medida de 
ângulos (graus); 

• Desenhar retas paralelas e retas 
perpendiculares usando 
instrumentos de desenho ou 
softwares; 

• Diferenciar polígonos de não 
polígonos; 

• Classificar polígonos como 
regulares e não regulares; 

• Reconhecer e nomear polígonos 

GEOMETRIA 

Introdução à Geometria 
• Ponto, reta e plano 
• Plano Cartesiano 
• Ângulos 
• Posições relativas entre as retas 
• Figuras planas: conceitos, 

representação e classificação 
• Ampliação e redução de figuras 

planas 
• Triângulos e quadriláteros 
• Perímetro de um quadrado como 

grandeza proporcional à medida 
do lado 

• Formas geométricas espaciais: 
prismas e pirâmides 

• Plantas baixas e vistas aéreas 

GEOMETRIA 

• Realizar transformações de 
polígonos representados no plano 
cartesiano, decorrentes da 
multiplicação das coordenadas de 
seus vértices por um número inteiro; 

• Reconhecer e representar, no plano 
cartesiano, o simétrico de figuras em 
relação aos eixos e à origem; 

• Desenhar figuras obtidas por simetria 
de translação, rotação e reflexão, 
usando instrumentos de desenho ou 
softwares de geometria dinâmica; 

• Resolver e elaborar problemas 
envolvendo a unidade de medida de 
ângulos; 

• Reconhecer ângulos 
complementares, suplementares e 
opostos pelo vértice; 

• Verificar relações entre os ângulos 
formados por retas paralelas 
cortadas por uma transversal, com e 
sem uso de softwares de geometria 

GEOMETRIA 

Plano Cartesiano 
● Transformações geométricas de 

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

• Simetrias de translação, rotação e 
reflexão 

  
 Ângulos  

● Construção e classificação 
● Elementos 
● Relações entre os ângulos formados 

por retas paralelas intersectadas por 
uma transversal 

 
Polígonos 
● Construção, identificação e 

classificação 
● Polígonos regulares: propriedades, 

construção e características 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

3º CICLO – 1º BLOCO  
6º ANO 7º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
considerando o número de lados 
(triângulo, quadrilátero, pentágono, 
hexágono. octógono, etc.); 

• Construir figuras planas 
semelhantes em situações de 
ampliação e de redução, com o uso 
de malhas quadriculadas, plano 
cartesiano ou tecnologias digitais; 

• Classificar triângulos quanto as 
medidas dos lados (escaleno, 
equilátero e isósceles) e dos 
ângulos (acutângulo, retângulo e 
obtusângulo); 

• Conhecer as propriedades dos 
quadriláteros e utilizá-las para 
classificá-lo; 

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

dinâmica; 
• Reconhecer a condição de existência 

do triângulo quanto a medida dos 
lados; 

• Reconhecer que a soma dos ângulos 
internos de um triângulo mede 180º 
e utilizar esse conhecimento para 
resolver e elaborar problemas; 

• Descrever, por escrito e por meio de 
um fluxograma, um algoritmo para a 
construção de um triângulo qualquer, 
conhecidas as medidas dos três 
lados; 

• Compreender as propriedades dos 
quadriláteros e utilizá-las para 
classifica-los; 

• Calcular medidas de ângulos 
internos de polígonos regulares, sem 
o uso de fórmulas, e estabelecer 
relações entre ângulos internos e 
externos de polígonos, 
preferencialmente vinculadas à 
construção de mosaicos e de 
ladrilhamentos; 

● Propriedades e classificação de 
triângulos e quadriláteros 

● Construção, condição de existência e 
soma das medidas dos ângulos 
internos de triângulos 

 

Figuras espaciais 
● Conceitos e representações: prismas, 

cilindros, pirâmide, cones e esferas 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

3º CICLO – 1º BLOCO  
6º ANO 7º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
área; 

• Identificar elementos de prismas e 
pirâmides (vértices, arestas e 
faces); 

• Reconhecer polígonos e seus 
elementos como parte de figuras 
espaciais (primas e pirâmides); 

• Interpretar, descrever e desenhar 
plantas baixas simples e vistas 
aéreas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Descrever, por escrito e por meio de 
um fluxograma, um algoritmo para a 
construção de um polígono regular 
(como quadrado e triângulo 
equilátero), conhecida a medida de 
seu lado. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

3º CICLO – 1º BLOCO  
6º ANO 7º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

ÁLGEBRA 

 
• Determinar um elemento 

desconhecido em uma igualdade 
matemática envolvendo 
representação simbólica. 

• Reconhecer que a relação de 
igualdade matemática não se altera 
ao adicionar, subtrair, multiplicar ou 
dividir os seus dois membros por 
um mesmo número 

• Associar a representação simbólica 
de uma fração às ideias de parte 
de um todo, de divisão e 
compreender a ideia de razão. 

ÁLGEBRA 

 
• Igualdade matemática e sua 

representação simbólica 
• Propriedades da igualdade 
• Os significados de uma fração 
 

• ÁLGEBRA 
• Compreender a ideia de variável, 

representada por letra ou símbolo, 
para expressar relação entre duas 
grandezas, diferenciando-a da ideia 
de incógnita. 

• Classificar sequências em recursivas 
e não recursivas, reconhecendo que 
o conceito de recursão está presente 
não apenas na matemática, mas 
também nas artes e na literatura. 

• Utilizar a simbologia algébrica para 
expressar regularidades encontradas 
em sequências numéricas. 

• Reconhecer se duas expressões 
algébricas obtidas para descrever a 
regularidade de uma mesma 
sequência numérica são ou não 
equivalentes. 

• Reconhecer e explorar relações de 
interdependência entre grandezas 
construindo estratégias para resolver 
situações envolvendo 
proporcionalidade 

ÁLGEBRA 

 
• Linguagem algébrica: variável e 

incógnita 
• Equivalência de expressões algébricas: 

identificação da regularidade de uma 
sequência numérica 

 

Razão e Proporção 
• Grandezas diretamente e inversamente 

proporcionais 
•  
Equação de Primeiro grau  
• Operações, expressões e sentenças 

matemáticas 
• Conjunto universo e conjunto verdade 
• Resolução de situações-problema 
• Inequações 
• Equações de primeiro grau com duas 

variáveis 
• Sistema de equações de primeiro grau 

com duas variáveis 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

3º CICLO – 1º BLOCO  
6º ANO 7º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Identificar a natureza da variação de 
duas grandezas diretamente 
proporcionais ou inversamente 
proporcionais por meio de 
estratégias variadas 

• Resolver e elaborar problemas que 
possam ser representados por 
equações polinomiais de 1º grau, 
redutíveis à forma ax + b = c, 
fazendo uso das propriedades da 
igualdade. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

3º CICLO – 1º BLOCO  
6º ANO 7º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
 

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 
 
• Calcular a probabilidade de um 

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

• Ler e interpretar tabelas e gráficos 
Interpretar e resolver situações-
problema do cotidiano que 
envolvam dados de pesquisas 

• Coletar, organizar, analisar e 
comparar dados em tabelas e 
gráficos, utilizando planilhas 
eletrônicas para registro Descrever 
dados coletados e elaborar 
representações apropriadas (listas, 
tabelas ou gráficos) 

• Reconhecer que uma mesma 
situação pode ser representada de 
várias formas 

PROBABILIDADE E 
ESTATÍSTICA 
 
Noções de Estatística 
• Cálculo de probabilidade como a 

razão entre o número de 
resultados favoráveis e o total de 
resultados possíveis em um 
espaço amostral equiprovável 

• Cálculo de probabilidade por meio 
de muitas repetições de um 
experimento (frequências de 
ocorrências e probabilidade 
frequentista) 

• Coleta de dados numa pesquisa 
• Identificação e classificação de 

gráficos e tabelas 
• Tabelas, gráficos e fluxogramas 

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 
 
• Reconhecer a possibilidade de um 

evento ocorrer e saber calcular a 
quantidade de possibilidades 
existente em um determinado evento 

• Construir o espaço para uma 
amostra, utilizando materiais 
manipulativos (moedas, dados etc.), 
indicando a possibilidade de sucesso 
de um evento pelo uso de uma razão 

• Calcular ou estimar e interpretar a 
probabilidade de um evento ocorrer 

• Usar a moda e a média aritmética 
para comparar dois ou mais 
conjuntos de dados, compreendendo 
essas medidas como indicadoras da 
tendência central de uma pesquisa 

• Interpretar, calcular e resolver 
situações-problema utilizando 
médias aritméticas: simples ou 
ponderada de uma amostra de 
dados e/ou tabelas e gráficos 

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 
 
Noções de Estatística  
• Experimentos aleatórios: espaço 

amostral e estimativa de probabilidade 
por meio de frequência de ocorrências 

• Cálculo de média aritmética e 
ponderada 

• Interpretação de médias aritméticas nos 
meios de comunicação 

• Pesquisa amostral e pesquisa censitária 
• Planejamento de pesquisa, coleta e 

organização dos dados, construção de 
tabelas e gráficos e interpretação das 
informações 

• Identificação, classificação e construção 
de gráficos e tabelas 

• Interpretação de tabelas e gráficos 
• Gráficos de setores: interpretação, 

pertinência e construção para 
representar conjunto de dados 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

3º CICLO – 1º BLOCO  
6º ANO 7º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Utilizar coleta de dados na 
interpretação e resolução de 
situações-problema 

• Produzir textos a partir da leitura e 
interpretação de dados expressos 
em tabelas e gráficos de coluna, 
barra e setores 

• Interpretar e analisar dados 
apresentados em gráfico de setores 
divulgados pela mídia e 
compreender quando é possível ou 
conveniente sua utilização. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

3º CICLO – 1º BLOCO  
6º ANO 7º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

 
• Reconhecer as grandezas: 

comprimento, massa, capacidade, 
tempo, temperatura, área e 
volume, e selecionar o tipo 
apropriado de unidade de medida 
para medir cada uma delas. 

•  Identificar o instrumento adequado 
para medir uma grandeza 
(comprimento, massa, temperatura, 
tempo). 

• Resolver e elaborar situações-
problema que envolvam as 
grandezas comprimento, massa, 
capacidade, tempo, temperatura, 
área (triângulos e retângulos) e 
volume (sólidos formados por 
blocos retangulares), sem uso de 
fórmulas, inseridos, sempre que 
possível, em contextos oriundos de 
situações reais e/ou relacionadas 
às outras áreas do conhecimento. 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

 
Unidades de medidas 
convencionais e não 
convencionais, principais 
transformações e instrumentos 
de medidas  
• Comprimento 
• Massa 
• Capacidade 
• Tempo 
• Temperatura 
• Área 
• Volume 

GRANDEZAS EMEDIDAS 

 
• Reconhecer e diferenciar 

circunferência e círculo; 
• Identificar os elementos de uma 

circunferência: raio, centro e 
diâmetro; 

• Construir circunferências, utilizando 
o compasso; 

• Resolver e elaborar problemas de 
cálculo de medida do volume de 
blocos retangulares, envolvendo as 
unidades usuais (metro cúbico, 
decímetro cúbico e centímetro 
cúbico); 

• Calcular a área de figuras planas 
através de figuras conhecidas, ou 
por meio de estimativas utilizando a 
composição e decomposição de 
figuras planas  

• Resolver e elaborar problemas 
envolvendo os conceitos de 
perímetro e área de figuras planas. 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

•  
• Circunferência e Círculo 
• Raio e Diâmetro 
 
Figuras espaciais 
• Cálculo de volume de sólidos 

retangulares 
• Relação entre volume e capacidade 

 

Proporcionalidade 
• Ampliação e redução de figuras 

geométricas 
• Áreas de figuras planas 
• Comparação de perímetro e área de 

figuras proporcionais 
• Problemas envolvendo medições 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

3º CICLO – 1º BLOCO  
6º ANO 7º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Compreender o significado de 
medidas, por meio de situações-
problema que expressam seu uso no 
contexto social e em outras áreas do 
conhecimento, possibilitando a 
comparação entre grandezas. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

3º CICLO – 2º BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
Números 

● Resolver e elaborar problemas 
usando notação e propriedades 
de potenciação e radiciação, 
para representar uma raiz como 
potência de expoente 
fracionário. 

● Reconhecer e utilizar 
procedimentos para a obtenção 
de uma fração geratriz para uma 
dízima periódica. 

● Reconhecer um número 
irracional como um número real 
cuja representação decimal é 
infinita e não periódica e estimar  
sua localização  na reta 
numérica. 

● Reconhecer que, uma vez fixada 
uma unidade de comprimento, 
existem segmentos de reta cujo 
comprimento não é expresso por 
número racional (como as 
medidas de diagonais de um 
polígono e alturas de um 
triângulo, quando se toma a 

Números 
Potenciação e radiciação 
● Propriedades 
● Notação científica 
● Raízes exatas e aproximadas 

 
Números Racionais (7º ano) 
● Dízimas periódicas e fração 

geratriz. 
 

Números irracionais  
● Definição, identificação e 

representação algébrica e 
geométrica. 

● Necessidade dos números 
reais para medir qualquer 
segmento de reta. 

● História do número pi. 
 

Números reais          
● Relações e reconhecimento de 

conjuntos N, Z, Q, irracionais e 
reais. 

Números 
● Reconhecer um número e sua 

relação de pertinência aos 
conjuntos N, Z, Q, irracionais e 
reais e sua representação na reta 
real. 

● Efetuar cálculos com números 
reais, inclusive potências com 
expoentes fracionários. 

● Utilizar conhecimentos sobre 
números reais para expressar e 
realizar operações relacionadas 
ao nosso cotidiano buscando 
resolução de problemas e 
tomadas de decisões. 

● Resolver e elaborar problemas, 
envolvendo cálculo de 
porcentagens e juros simples e 
compostos relacionados a 
situações reais de consumo, 
utilizando inclusive recursos 
tecnológicos e visando um 
consumo consciente. 

● Utilizar noções de Matemática 
Financeira como ferramenta no 

Números 
Relações entre os conjuntos 
numéricos N, Z, Q, irracionais e reais. 
 
Potenciação e radiciação 
● Definição e identificação 
● Propriedades e operações 
● Extração da raiz  
● Simplificação de radicais 
● Operações com radicais 
● Racionalização  

 
Matemática financeira  
● Juros simples e composto 
● Problemas envolvendo cálculos de 

percentuais sucessivos e 
diferenciados. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

3º CICLO – 2º BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
medida de cada lado como 
unidade). 

● Reconhecer um número e sua 
relação de pertinência aos 
conjuntos N, Z, Q, irracionais e 
reais e sua representação na 
reta real. 

● Utilizar conhecimentos sobre 
números reais para expressar e 
realizar operações relacionadas 
ao nosso cotidiano buscando 
resolução de problemas e 
tomadas de decisões. 

● Resolver e elaborar problemas, 
envolvendo cálculo de 
porcentagens e juros 
relacionados a situações reais 
de consumo, utilizando inclusive 
recursos tecnológicos e visando 
um consumo consciente 

 
 
 
 

● Definição, identificação e 
representação algébrica e 
geométrica. 

 

Razão e Proporção  
● Porcentagem e juros simples 

(7º ano) 

 
 

   

 

cotidiano para tomada de 
decisões. 

● 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. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

3º CICLO – 2º BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
Álgebra 

• Utilizar linguagem matemática para 
expressar  situações problemas de 
forma genérica por meio de 
monômios e polinômios e efetuar 
operações entre eles utilizando 
valores quaisquer. 

• Compreender os processos de 
fatoração de expressões 
algébricas, com base em suas 
relações com os produtos notáveis, 
para resolver e elaborar problemas 
que possam ser representados por 
equações polinomiais do 2º grau. 

• Resolver situações problemas que 
envolvam equações lineares de 
primeiro grau expressando essas 
resoluções gráfica e 
geometricamente utilizando o plano 
cartesiano e aplicativos 
matemáticos. 

• Utilizar aplicativos matemáticos 
para representar e resolver 
sistemas de equações. 

Álgebra 
Monômios e Polinômios 
● Definição, identificação e 

representação algébrica e 
geométrica. 

● Valor numérico  
● Operações 
● Produtos notáveis 

 

Expressões algébricas 
● Fatoração 
● Simplificação 

 
Sistemas de equações de 1º grau 
 
● Métodos de resolução de 

situações-problema. 
● Representação Geométrica.      

 
Equações 
● Equação polinomial de 2º grau 

do tipo ax2 = b. (9º ano) 

Álgebra 
• Compreender as funções como 

relações de dependência unívoca 
entre duas variáveis e suas 
representações numérica, algébrica 
e gráfica. 

• Expressar gráfica e algebricamente 
situações problemas por meio de 
funções de primeiro e segundo graus 
relacionando duas grandezas por 
meio de relação biunívoca existente 
entre os elementos que as compõem 
visando resolução de problemas, 
análise e tomada de decisões. 

• Utilizar aplicativos matemáticos na 
construção e resolução de 
problemas relacionados a funções e 
sistemas de equações. 

• Resolver situações problemas que 
envolvam grandezas diretamente e 
inversamente proporcionais tais 
como escala, velocidade, densidade, 
taxa de variação, dentre outras. 

• Resolver e elaborar problemas que 

Álgebra 
Equações do 2º grau 
• Conceito histórico 
• Resolução de equação do 2º grau 
• Fórmula de Bháskara 
•  

es do 1º e 2º grau 
• Definição, identificação e representação 

algébrica e geométrica  
• Estudo da reta  
• Estudo da parábola 
 
Sistemas de equações de 1º e 2º graus 
• Métodos de resolução 
• Representação geométrica 
 
Razão entre grandezas de espécies 
diferentes (7ª ano) 
• Grandezas diretamente e inversamente 

proporcionais. 
 
Expressões algébricas (8º ano) 
• Fatoração e produtos notáveis  
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

3º CICLO – 2º BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Resolver e elaborar, com e sem 
uso de tecnologias, problemas que 
possam ser representados por 
equações polinomiais de 2º grau 
do tipo ax2 = b. (9º ano) 

• Identificar padrões existentes em 
sequências numéricas 
expressando essas regularidades 
por meio de algoritmo que permita 
o cálculo de termos subsequentes. 

• Compreender o significado de 
medidas, por meio de situações-
problema que expressem seu uso 
no contexto social e em outras 
áreas de conhecimento, 
possibilitando a comparação entre 
grandezas. 

 

 

 

 
 

 
Sequências recursivas e não 
recursivas 
 
Razão e proporção 
• Grandezas diretamente e 

inversamente proporcionais ou 
não proporcionais. (7 º ano) 

                             
 
 
 

envolvam relações de 
proporcionalidade direta e inversa 
entre duas ou mais grandezas, 
inclusive escalas, divisão em partes 
proporcionais e taxa de variação, em 
contextos socioculturais, ambientais 
e de outras áreas. 

• Compreender e utilizar os processos 
de fatoração de expressões 
algébricas, com base em 
suas relações com os produtos 
notáveis, para resolver e elaborar 
problemas que possam ser 
representados por equações 
polinomiais do 2º grau. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

3º CICLO – 2º BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
Grandezas e medidas 

• Estabelecer o número pi  como a 
razão entre a medida de uma 
circunferência e seu diâmetro, para 
compreender e resolver problemas, 
inclusive os de natureza histórica. 

• Identificar, resolver e elaborar 
situações problemas para cálculo 
de áreas de superfícies por meio 
de decomposição dessas figuras 
em triângulos, retângulos e círculos 
utilizando expressões algébricas. 

• Reconhecer a relação entre um 
litro e um decímetro cúbico e a 
relação entre litro e metro cúbico, 
para resolver problemas de cálculo 
de capacidade de recipientes.      

• Resolver e elaborar problemas que 
envolvam o cálculo do volume de 
recipiente cujo formato é o de um 
bloco retangular.           
 

 

Grandezas e medidas 
Figuras planas 
• Composição e decomposição. 
• Áreas de figuras planas 

associadas à área do retângulo. 
• Área de círculo e comprimento de 

circunferência 
 
Figuras espaciais  (7º ano) 
• Conceitos e representações de: 

prisma, cilindros, pirâmides, 
cones e esferas. 

• Volume de cilindro reto. 
• Medidas de capacidade 

 

Grandezas e medidas 
 
• Reconhecer e empregar unidades 

usadas para expressar medidas 
muito grandes ou muito pequenas, 
tais como distância entre planetas e 
sistemas solares, tamanho de vírus 
ou de células, capacidade de 
armazenamento de computadores, 
entre outros. 

• Conhecer unidades e medidas 
utilizadas na informática. 

Grandezas e medidas 
 
Figuras planas e espaciais  
• Volume de prisma e cilindro 
 
Unidades de medida para medir 
distâncias muito grandes ou muito 
pequenas  
 
Unidades de medida utilizadas na 
informática 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

3º CICLO – 2º BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
Geometria 

• Identificar situações e objetos do 
mundo real que envolvam ângulos, 
lugares geométricos e polígonos e, 
utilizar definições, classificações e 
propriedades desses objetos para 
resolver situações problemas por 
meio de representações algébricas 
gráficas (utilizando também 
ferramentas tecnológicas). 

• Reconhecer, visualizar e aplicar as  
transformações de translação, 
reflexão e rotação em figuras 
planas e espaciais utilizando régua 
e compasso e/ou aplicativos 
matemáticos. 

 

 

Geometria 
Ângulos  
• Classificação e construção. 
• Ângulos opostos pelo vértice, 

ângulos adjacentes, ângulos 
consecutivos. 

• Ângulos complementares e 
suplementares. 

• Ângulos formados por  retas 
paralelas cortadas por 
transversal: relações e 
demonstrações.. 

 
 geométrico 
• Mediatriz e bissetriz como lugares 

geométricos: construção e 
problemas. (7º ano) 

 

Transformações geométricas  
• simetrias de translação, reflexão 

e rotação 
 
Estudo de polígonos 
● Propriedades e classificação de 

Geometria 
 

• Utilizar conhecimentos matemáticos 
sobre triângulos para resolver 
situações problema do cotidiano. 

• Demonstrar, utilizando semelhança 
de triângulos,  relações métricas do 
triângulo retângulo, entre elas o 
teorema de Pitágoras. 

• Descrever, por escrito e por meio de 
um fluxograma, um algoritmo para a 
construção de um polígono regular 
cuja medida do lado é conhecida, 
utilizando régua e compasso, como 
também aplicativos matemáticos.  

• Resolver problemas por meio do 
estabelecimento de relações entre 
arcos, ângulos centrais e ângulos 
inscritos na circunferência, fazendo 
uso, inclusive, de softwares de 
geometria dinâmica. 

 
• Identificar e utilizar as razões 

trigonométricas seno, cosseno e 

Geometria 
Proporções e teorema de Tales 
 
Semelhança 
• Razão de semelhança 
• Semelhança de triângulos 
• Teorema de Pitágoras: verificações 

experimentais e demonstrações. 
• Relações métricas no triângulo 

retângulo 
 
Polígonos 
• Polígonos regulares 
• Polígonos inscritos e circunscritos em 

uma circunferência 
• Relações entre arcos e ângulos de uma 

circunferência 
 

s trigonométricas  
• Seno cosseno e tangente 

 

Figuras planas e espaciais  
• Perímetro e área 
• Número de diagonais 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

3º CICLO – 2º BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
triângulos e quadriláteros. 

● Soma de ângulos internos e 
externos de triângulos e 
quadriláteros. 

 
 

 

tangente e resolver problemas reais 
por meio desses conhecimentos. 

• Reconhecer figuras planas e 
espaciais como objetos inerentes à 
vida cotidiana utilizando suas 
propriedades na resolução de 
situações problemas. 

• Demonstrar relações simples entre 
os ângulos formados por retas 
paralelas cortadas por uma 
transversal. 

• Aplicar conhecimentos de plano 
cartesiano, Teorema de Pitágoras e 
funções  para determinar ponto 
médio e medidas de segmentos 
dados coordenadas de suas 
extremidades. 

• Reconhecer vistas ortogonais de 
figuras espaciais e aplicar esse 
conhecimento para desenhar objetos 
em perspectiva por meio de  
utilização de materiais concretos e 
aplicativos matemáticos. 

•  

• Soma dos ângulos internos de um 
polígono convexo 

 
Demonstrações de relações entre os 
ângulos formados por retas paralelas 
intersectadas por uma transversal 
 
Distância entre pontos do plano 
cartesiano 
 
Vistas ortogonais de figuras espaciais 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

3º CICLO – 2º BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
Probabilidade e estatística 
• Resolver e elaborar problemas de 

contagem cuja resolução envolva a 
aplicação do princípio 
multiplicativo. 

• Calcular a probabilidade de 
eventos, com base na construção 
do espaço amostral, utilizando o 
princípio multiplicativo, e 
reconhecer que a soma das 
probabilidades de todos os 
elementos do espaço amostral é 
igual a 1. 

• Utilizar conhecimentos sobre 
estatística para coletar, analisar e 
representar dados de uma amostra 
como forma de subsídios para 
tomada de decisão e elaboração 
de conjecturas acerca de situações 
cotidianas. 

• Avaliar a adequação de diferentes 
tipos de gráficos para representar 
um conjunto de dados de uma 
pesquisa. 

Probabilidade e estatística 
 
Noções de contagem e 
probabilidade  
• Princípio multiplicativo 
• Soma das probabilidades de 

todos os elementos de um 
espaço amostral 

 
Noções de Estatística  
• Construção e análise de tabelas e 

gráficos e seus elementos 
constitutivos e adequação para 
determinado conjunto de dados 

• Compreensão e interpretação de 
frequências e amostras. 

• Média aritmética simples e média 
ponderada. 

• Medidas de tendência central e 
de dispersão. (9º ano) 

• Pesquisas censitária ou amostral. 
• Planejamento e execução de 

pesquisa amostral. 

Probabilidade e estatística 
 
• Realizar pesquisa de experimento 

aleatório ou determinístico 
planejamento coleta de dados, 
tabulação de dados, análise de 
dados como forma de elaboração de 
conjecturas e tomada de decisões 
visando melhoria de qualidade de 
situações cotidianas. 

• Analisar e identificar, em gráficos 
divulgados pela mídia, os elementos 
que podem induzir, às vezes 
propositadamente, erros de leitura, 
como escalas inapropriadas, 
legendas não explicitadas 
corretamente, omissão de 
informações importantes (fontes e 
datas), entre outros. 

Probabilidade e estatística 
s de contagem e probabilidade  
• Noções de probabilidade 
• Princípio multiplicativo 
• Espaço amostral 
• Análise de probabilidade eventos 

aleatórios: eventos dependentes e 
independentes 

 
 
Estatística 
• Pesquisa amostral e pesquisa censitária  
• Planejamento de pesquisa, coleta e 

organização dos dados, construção de 
tabelas e gráficos e interpretação das 
informações 

• Leitura, interpretação e representação 
de dados de pesquisa expressos em 
tabelas de dupla entrada, gráficos de 
colunas simples e agrupadas, gráficos 
de barras e de setores e gráficos 
pictóricos.  

• Planejamento e execução de pesquisa 
amostral e apresentação de relatório. 

• Mediana e moda de uma população, 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE; CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS; 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

3º CICLO – 2º BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Classificar as frequências de uma 
variável contínua de uma pesquisa 
em classes, de modo que resumam 
os dados de maneira adequada 
para a tomada de decisões. 

aplicadas à pesquisa 
• Histogramas e polígonos de frequência 
• Análise de gráficos divulgados pela 

mídia: elementos que podem induzir a 
erros de leitura ou de interpretação 
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Ciências da Natureza 
 
 

A vida contemporânea tem sido caracterizada pela marcante participação da ciência 
e da tecnologia (C&T) em todos os ramos das atividades humanas. É notório as melhorias 
proporcionadas nos transportes, nas comunicações, na medicina, nos modos de produção e 
na forma de vida em geral.  Contudo, os avanços em ciência e tecnologia também estão na 
base de grande parte dos desequilíbrios ambientais e sociais vivenciados atualmente como 
desmatamentos, queimadas, poluição, extinção de espécies, aquecimento global etc. 

O impacto e a difusão desse empreendimento humano têm reivindicado dos 
indivíduos conhecimentos para participações mais efetivas e articuladas nas demandas da 
contemporaneidade, dada a crescente utilização de nomenclaturas e conceitos científicos na 
linguagem cotidiana e também no mundo do trabalho (Menezes, 2005). Além disso, a 
complexidade dos problemas contemporâneos tem exigido cada vez mais a intervenção da 
ciência e da técnica como balizadores das ações e das possíveis soluções adotadas. Então, 
ter acesso ao conhecimento científico e tecnológico passou a ser um direito do cidadão e 
uma necessidade para participação ativa, reflexiva e qualificada nas problemáticas atuais.  

Nas condições culturais dadas, é consenso dentro da área que o ensino de Ciências 
deva promover uma apropriação crítica do conhecimento científico dentro da perspectiva do 
letramento científico, que segundo Mamede e Zimmermann (2005, p.479), “... se refere ao 
uso do conhecimento científico e tecnológico no cotidiano, no interior de um contexto sócio 
histórico específico”. Assim, o processo formativo em Ciências, deve fornecer subsídios para 
que os estudantes interpretem fatos, fenômenos e processos naturais e possibilite que 
compreenda o conjunto de aparatos e procedimentos tecnológicos do cotidiano doméstico, 
social e profissional, tornando-se capaz de tomar decisões conscientes e se posicionar 
como sujeito autônomo e crítico.  

Dentro dessa concepção, a problematização do mundo será a fonte da qual emergirá 
todas as outras ações do processo educativo, num sentido que supera a simples 
transmissão do conhecimento, memorização e resolução de questionários ou resolução de 
problemas e exercícios exemplares. O ato educativo do ensino das Ciências orbitar em 
torno de situações de aprendizagem com foco em questões que possibilitem a aproximação 
gradativa dos estudantes aos conhecimentos, aos procedimentos e aos principais processos 
e práticas científicas, promovendo a Iniciação Científica e da ação investigativa fundada em 
problematizações, levantamento de hipóteses, experimentações, análises de dados e 
conclusões. Essas questões podem ser mais específicas ao conteúdo estudado, como 
podem ser questões que reivindiquem olhares multidisciplinares como as envolvidas nos 
Eixos transversais do currículo - Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e 
para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade.   

Do ponto de vista operacional, as “situações de aprendizagem” podem contribuir 
significativamente na organização do trabalho pedagógico. São caracterizadas pelos 
“momentos" representados a seguir: 
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Prática Social dos Estudantes 
 
 

Problematização 
 
 

Levantamento, representação e instrumentalização teórica 
 
 

Síntese, conclusão e comunicação 
 
 

Intervenção e aplicação do conhecimento 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
No esquema, a mediação docente deve considerar que a prática social dos 

estudantes é o “tecido de fundo”, a fonte de reflexão e questionamentos. Do diálogo entre 
os agentes do processo educativo (professor-alunos e alunos-alunos) em torno do mundo, 
emergem problematizações envolvendo questões e situações para as quais os 
conhecimentos prévios dos estudantes são limitados ou equivocados para interpretá-las, 
exigindo que novos conhecimentos sejam adquiridos. Aqui a papel do professor é mais de 
questionar e lançar dúvidas do que responder e fornecer explicações, é uma etapa que deve 
superar a simples motivação e aproximar os conteúdos das situações vivenciais dos 
estudantes (DELIZOICOV e ANGOTTI, 1990). O professor deve ajudar os alunos a analisar 
demandas, delimitar questões, delinear investigações e propor hipóteses.  

A etapa de levantamento, representação e instrumentalização deve fundamentar-
se em ações que mobilizem os estudantes para aquisição do conhecimento. Podem ser 
desenvolvidos definições, conceitos, relações e representações através de atividades de 
campo (experimentos, visitas, leituras etc), do levantamento de dados, do desenvolvimento 
e utilização de ferramentas (inclusive as digitais), da elaboração e explicação de modelos, 
do desenvolvimento de soluções para problemas, da produção de gráficos, da 
representação formal de relações entre variáveis, etc. As diversas técnicas de ensino podem 
ser empregadas, sendo escolhidas pelo professor as mais adequadas para o 
desenvolvimento da etapa. 

Na síntese, conclusão e comunicação, os resultados das investigações e dos 
estudos científicos são comunicados e relatados para os colegas, professores e, 
preferencialmente, para a comunidade dentro de uma dinâmica que permita a contra-
argumentação e revisão dos processos e conclusões. Isso exige que os estudantes 
expressem sínteses e conclusões de forma multimodal, então o professor deve orientar a 
organização de painéis, banners, cartazes, apresentações em meio digital etc.  

Na etapa final, intervenção e aplicação do conhecimento, o aluno volta a 
problematização inicial com maior poder para compreendê-la, propor intervenções e avaliar 
a eficácia das soluções propostas. O professor deve promover ações que permitam a 
interpretação tanto das situações iniciais que determinaram o estudo, como outras situações 
que não estejam diretamente ligadas ao motivo inicial, mas que são explicadas pelo mesmo 
conhecimento (DELIZOICOV e ANGOTTI, 1990).  

Nesta proposta para o Currículo em Movimento da área de Ciências da Natureza, 
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essas intencionalidades formativas se materializam num conjunto orgânico e progressivo de 
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver, assegurando o direito 
de aprendizagem e desenvolvimento previstos na Constituição Federal (Brasil, 1988). 
Entretanto, optou-se por manter a organização em ciclos, os eixos transversais, os eixos 
integradores e a estrutura de objetivos de aprendizagem e conteúdos da matriz curricular 
vigente, objetivando apresentar com mais clareza e sem grandes rupturas as 
intencionalidades das ações envolvidas no processo de ensino/aprendizagem. 

As aprendizagens essenciais em ciências da natureza para o ensino fundamental 
foram organizadas e estruturadas em três unidades temáticas - Matéria e Energia, Vida e 
Evolução e Terra e Universo - articuladas e dinamicamente desenvolvidas na relação 
ciência, tecnologia e sociedade com objetivos e intencionalidades caracterizadas a seguir: 

 
1) Matéria e energia: contempla o estudo de materiais e suas transformações, fontes e 
tipos de energia utilizados no cotidiano, destacando aspectos como geração e uso 
responsável de energia, processamento de recursos naturais e aspectos históricos da 
apropriação humana desses recursos.  

Nos anos iniciais, o desenvolvimento desta temática procurar valorizar os 
elementos mais concretos, oferecendo oportunidade para considerar e explorar o contexto 
ambiental e social do estudante pautando-se na sua vivência e no uso de objetos comuns 
com foco nas propriedades e alguns fenômenos inerentes ao material que os constituem.  

Nos anos finais, propõe a exploração dos fenômenos relacionados aos materiais e 
a energia no âmbito do sistema produtivo e seu impacto na qualidade ambiental, a 
construção de modelos explicativos para os fenômenos, explicação de funcionamento de 
artefatos e equipamentos, usos de novas tecnologias para melhorar as eficiências dos 
artefatos, discutir a produção, transformação e propagação de energia e o uso 
responsável e sustentável dos recursos. 
2) Vida e Evolução: busca compreender os elementos essenciais à manutenção da vida 
e a compreensão dos processos evolutivos que geram a diversidade de formas de vida. 
Propõe-se, ainda, a exploração das características dos ecossistemas, especialmente as 
interações entre os seres vivos e a interação entre os seres vivos e os seres não vivos do 
ambiente, destacando a importância da preservação da biodiversidade e sua distribuição 
nos principais ecossistemas brasileiros.  

Nos anos iniciais, para o desenvolvimento da temática propõe-se uma metodologia 
de trabalho a partir das ideias, representações, disposições emocionais e afetivas que os 
estudantes trazem para a escola.  Os saberes propostos vão sendo organizados a partir 
da compreensão do próprio corpo e dos seres vivos do entorno. Aborda-se, ainda, os elos 
nutricionais dos estudantes com o ambiente e com outros seres.  

Nos anos finais, busca-se perceber o corpo como um todo dinâmico e articulado 
que envolve a saúde individual e coletiva, a sexualidade e a relação harmoniosa com o 
ambiente. Contempla-se, também, o conhecimento das condições de saúde, do 
saneamento básico, da qualidade do ar e das condições nutricionais da população 
brasileira.  
3) Terra e Universo: objetiva-se a compreensão de características da Terra, do Sol, da 
Lua e de outros corpos celestes. Explora-se experiências de observações do céu, do 
planeta Terra, bem como dos principais fenômenos celestes. Assim, em uma perspectiva 
de ampliação de conhecimentos relativos à evolução da vida e do planeta, ao clima e à 
previsão do tempo, procura-se a compreenção de alguns fenômenos naturais como 
vulcões, tsunamis, terremotos, bem como aqueles relacionados aos padrões de 
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circulação atmosférica e oceânica e ao aquecimento desigual causado pela forma e 
movimentos da Terra.  

Nos anos iniciais, propõe-se a desenvolver o pensamento espacial por meio de 
observações do céu e de outros fenômenos relacionados, sistematizando essa 
observação e utilizando, no estudo de objetos celestes, brinquedos, desenhos animados e 
livros infantis, já em voga no universo desses estudantes. 

Nos anos finais, intenciona-se desenvolver uma visão mais sistêmica do planeta e 
da sustentabilidade socioambiental, ampliando o conhecimento sobre solo, ciclo 
biogeoquímicos, esferas terrestres, interior do planeta, clima e seus efeitos sobre a vida 
na terra.  

Do ponto de vista da organização do trabalho pedagógico, a construção do 
conhecimento através do desenvolvimento da ação investigativa requer uma postura 
diferente do professor, que deve sair da posição de mero transmissor do conhecimento para 
ser um agente organizador e provedor de ambientes e situações de aprendizagem, 
valorizando o estudante como ser pensante, capaz de agir e compreender as 
transformações sociais e contribuir com soluções para os problemas enfrentados por meio 
da aproximação com os objetos de conhecimentos da ciência. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 
EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 
2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Matéria e Energia 

 

Identificar do que são 
feitos os objetos que 
fazem parte do 
cotidiano das crianças; 

Identificar a origem 
dos principais 
materiais que 
constituem os objetos 
do cotidiano das 
crianças, materiais 
naturais e materiais 
produzidos pelas 
sociedades; 

Comparar as 
características de 
materiais que 
constituem objetos 
comuns do cotidiano 
das crianças; 

Matéria e Energia 

 

Objetos do cotidiano e 
a origem dos materiais 
que os compõem: 
ênfase no metal, vidro, 
papel, madeira e 
plástico; 

Características dos 
materiais que 
compõem os objetos 
do cotidiano: dureza, 
maleabilidade, 
transparência, 
opacidade, resistência 
e flexibilidade. 

Consumo e descarte 
consciente dos 
materiais/objetos/bens 
de consumo 

 

Matéria e Energia 

 

Identificar do que são 
feitos e as propriedades 
de diferentes materiais 
que compõem objetos 
do cotidiano das 
crianças; 

Discutir o uso dos 
diferentes objetos do 
cotidiano com base em 
suas propriedades; 

Comparar os objetos 
produzidos no passado 
com aqueles produzidos 
atualmente 
considerando sua 
constituição e os 
materiais utilizados para 
sua produção; 

 

Matéria e Energia 

 

Características e 
propriedades dos 
materiais que compõem 
os objetos do cotidiano 
da criança: 
condutibilidade elétrica 
e térmica, isolamento 
acústico, capacidade de 
reflexão e absorção de 
luz, densidade, 
resiliência, dureza, 
maleabilidade, 
resistência e 
flexibilidade; 

 

Matéria e Energia 

 

Produzir sons a partir 
da vibração de 
variados objetos; 

Identificar as variáveis 
que influenciam no som 
emitido por diferentes 
materiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matéria e Energia 

 

Formação do som pela 
vibração de diferentes 
objetos: 

- Madeira 
- Metal 
- Vidro 
- Plástico 
- Caixas 
- Cordas; 
Influência das 
características dos 
materiais no som  

- Composição 
- Forma/formato 
- Vibratilidade 
- Espessura; 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
  

 

 

 

 

 

 

   

Reconhecer que os 
objetos são produzidos 
para funções 
específicas e que o seu 
uso depende das 
propriedades dos 
materiais que os 
compõem; 

Propor o uso de 
diferentes materiais 
para a construção de 
objetos de uso 
cotidiano, tendo em 
vista algumas 
propriedades desses 

 

Uso dos objetos do 
cotidiano, sua 
composição e 
propriedades dos 
materiais que os 
compõem. 

 

Experimentar o que 
ocorre com a passagem 
da luz através de 
objetos transparentes 
(copos, janelas de 
vidro, lentes, prismas, 
água etc.); 

Compreender que a luz 
interage de formas 
diferentes de acordo 
com o material que 
ilumina. 

 

Refração, reflexão e 
absorção da luz;  

Interação da luz em 
contato com diferentes 
objetos: 

- Copos, Janela de 
vidro, lentes, prismas, 
água, espelhos; 

- Objetos opacos, 
paredes, pratos, 
pessoas, etc. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
materiais (flexibilidade, 
dureza, transparência 
etc.). 

     

Adquirir hábitos 
necessários para a 
manutenção da saúde 
auditiva e visual; 

Compreender que as 
condições do ambiente, 
em termos de som e 
luz, interferem na saúde 
auditiva e visual. 

 

Sensibilidade do 
aparato auditivo; 

O que é Poluição 
sonora; 

Consequências dos 
Ruídos altos e Música 
alta no fone de ouvido; 

Sensibilidade do 
sistema visual; 

Cuidados com os 
olhos: 

- Limpeza 
- Proteção 
- Luz solar direta 
- Poeira e sujeira 
- Substâncias 
domésticas (produtos 
de limpeza, 
medicamentos, 
álcool). 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
 
 
 
 

Vida e Evolução 

 

Reconhecer o próprio 
corpo, identificando as 
suas partes e 
representando-as 
graficamente; 

Reconhecer as 
funcionalidades das 
partes do corpo; 

Vida e Evolução 

 

Partes e noções 
básicas das funções 
do corpo humano; 

Vida e Evolução 

 

Compreender que 
situações domésticas 
podem representar 
riscos à sua segurança 
e saúde.  

Conhecer as formas de 
prevenção dos 
acidentes domésticos; 

Adotar atitudes de 
segurança e prevenção 
em relação aos 
acidentes domésticos. 

Vida e Evolução 

 

Acidentes domésticos: 
Objetos cortantes, 
substâncias inflamáveis, 
eletricidade, produtos de 
limpeza, medicamentos, 
locais de risco por 
altura, sufocação por 
alimentos, afogamento 
(piscina, baldes, 
assento sanitário), fogão 
e gás de cozinha, 
animais peçonhentos e 
venenosos (aranhas, 
escorpiões, insetos, 
lagartas, etc.); 

Prevenção de acidentes 
domésticos: 

- Isolar todos os 
materiais, objetos e 

Vida e Evolução 

 

Identificar as principais 
características dos 
animais do cotidiano 
(animais domésticos, 
animais da pecuária, 
animais selvagens); 

Vida e Evolução 

 

Tipos de alimentação 
dos seres vivos: 

- Herbívoros 
- Carnívoros 
- Onívoros 
- Detritívoros 
- Insetívoros 
- Outros; 
Reprodução e prole; 

Hábitos de vida dos 
animais:  

- Animais diurnos 
- Animais noturnos; 
Ambiente em que 
vivem os animais do 
cotidiano; 

Modos de 
deslocamento dos 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
substâncias perigosas 
(objetos cortantes, 
substâncias inflamáveis, 
eletricidade, produtos de 
limpeza, medicamentos, 
etc.), do acesso por 
crianças/jovens. 

- Cuidados e 
manutenção da rede 
elétrica 

- Cuidados com o fogão 
e gás de cozinha 

- Cuidados com 
afogamento  isolar 
piscinas, esvaziar 
baldes, fechar a tampa 
do assento sanitário; 

- Usar etiquetas de 
identificação de 
materiais perigosos 
(substâncias químicas, 
etc) 

Atitudes para prevenção 
de acidentes 

animais: 

- Deslocamento no ar 
(voo, planação); 
- Deslocamento no 
solo (marcha, corrida, 
salto, reptação, 
bipedia, quadrupedia); 
- Deslocamento na 
água (destaque ao 
formato fusiforme dos 
animais aquáticos). 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
domésticos: 

- Manter-se afastado de 
fogo, não manusear 
objetos cortantes, 
objetos inflamáveis, 
produtos de limpeza ou 
medicamentos,  

- Não manusear 
produtos/substâncias 
que não sabe a origem 

- Não manusear animais 
desconhecidos 

Compreender que as 
“sujeiras” (poeira, 
fluidos, fluidos 
corporais, fuligem, etc) 
são possíveis fontes 
de micro-organismos 
nocivos à saúde; 

Reconhecer que a 
higiene pessoal, em 
especial o hábito de 
lavar as mãos antes 
de comer, escovar os 
dentes, limpar os 

Fontes/focos de micro-
organismos nocivos à 
saúde; 

Higiene e cuidados 
com o corpo; 

Descrever 
características de 
plantas que fazem parte 
do seu cotidiano, 
considerando: tamanho, 
forma, cor, cheiro, fase 
da vida, local que se 
desenvolve, e relacionar 
essas características 
aos locais onde vivem; 

Descrever 
características de 
animais que fazem parte 

Seres vivos, suas 
características e os 
ambientes que habitam. 

[Conhecer o ciclo de 
vida dos seres vivos]; 

Reconhecer a 
reprodução como forma 
de continuidade das 
espécies; 

[Reconhecer que os 
seres vivos passam por 
alterações ao longo do 
seu ciclo de vida]. 

Ciclo de vida dos 
seres vivos: 

Nascimento 
Crescimento 
Reprodução 
Envelhecimento 
Morte; 

Reprodução dos seres 
vivos: 

- Reprodução no reino 
animal 
- Reprodução no reino 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
olhos, o nariz e as 
orelhas, são 
importantes para a 
manutenção da saúde; 

do seu cotidiano, 
considerando: tamanho, 
forma, cor, cheiro, fase 
da vida, local que se 
desenvolve, 
pelagem/revestimento 
do corpo, presença de 
chifres, escamas, 
penas, garras, e 
relacionar essas 
características aos 
locais onde vivem; 

vegetal - Reprodução 
e a continuidade das 
espécies; 
Ciclo de vida dos 
animais no meio 
terrestre e aquático, 
comparação entre 
animais domésticos e 
peixes. 

Comparar as 
características físicas 
entre os colegas, 
identificando 
semelhanças com 
outros indivíduos; 

Reconhecer a 
diversidade entre os 
colegas, respeitando 
os indivíduos em suas 
diferentes 
caraterísticas: 
individuais, físicas, 
socioeconômicas, 
étnico-raciais, 

Semelhanças e 
diferenças entre os 
indivíduos; 

A diversidade entre os 
indivíduos e a 
importância do 
acolhimento e do 
respeito às diferenças; 

 

 

 

 

Compreender o Sol 
como fonte primária de 
energia para a vida na 
Terra; 

Entender a importância 
da água para a vida no 
Planeta; 

Observar, por meio de 
experimentos, a 
importância da água e 
da luz para a 
manutenção da vida das 
plantas em geral. 

Sol como fonte primária 
de energia para vida na 
Terra; 

Água como fluido 
essencial à vida; 

Importância da água e 
da luz para o 
desenvolvimento das 
plantas. 

 

 

Partes das plantas suas 

Identificar 
características externas 
dos animais; 

Conhecer os grandes 
grupos de animais 
vertebrados (peixes, 
anfíbios, répteis, aves e 
mamíferos); 

Identificar 
características externas 
comuns aos grupos de 
animais vertebrados; 

Comparar as principais 
características dos 

Características dos 
animais: 

Penas 
Pelos 
Escamas 
Bicos 
Chifres 
Garras 
Patas 
Antenas 
Dentes 
Asas 
Mamas 
Ferrão 
Grupos de animais: 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
intelectuais e culturais; 

Compreender a 
importância da 
valorização, do 
acolhimento e do 
respeito às diferenças 
para a promoção da 
convivência 
harmoniosa em 
sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar as principais 
partes de uma planta 
(raiz, caule, folhas, 
flores e frutos); 

Identificar e a função 
desempenhada por 
cada parte da planta; 

Analisar a relação das 
plantas com o ambiente 
e demais seres vivos. 

 

funções. 

- Raiz (nutrição, 
sustentação, respiração) 

- Caule (sustentação) 

- Folhas (transpiração, 
respiração, fotossíntese) 

- Flores (reprodução) 

- Frutos (reprodução, 
dispersão de sementes) 

 

 

grandes grupos de 
animais vertebrados. 

Peixes 
Anfíbios 
Répteis 
Aves 
Mamíferos 

Características dos 
grupos de animais: 

- Peixes (escamas, 
nadadeiras, corpo 
fusiforme, respiração 
branquial, etc.) 
- Anfíbios 
(dependência da água, 
pele lisa e úmida, 
reprodução por ovos 
[casca mole], 
presença de veneno, 
etc.) 
- Répteis (escamas, 
ectotérmicos 
[temperatura regulada 
com o ambiente], 
primeiros com postura 
de ovos de casca 
dura, habitam 
ambientes quentes.) 
- Aves (penas, bico, 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
postura de ovos, asas, 
etc.) 
- Mamíferos (mamas, 
pelos, glândulas 
sudoríparas, 
desenvolvimento 
placentário, etc.) 

 

Terra e Universo 

 

Compreender que as 
24 horas do dia são 
dividas em manhã, 
tarde e noite; 

Conhecer as formas 
de acompanhamento 
e registro do tempo 
por meio das escalas 
de dia, semana, mês e 
ano; 

 

Identificar o período 
iluminado pelo Sol, 
como o período de 

Terra e Universo 

 

Ocorrência do dia e da 
noite; 

Escalas de tempo: 

- Dia 

- Semana 

- Mês 

- Ano 

 

Atividades humanas 
durante o período 
iluminado do dia 

Terra e Universo 

 

Compreender a 
influência do Sol no 
ambiente em termos de 
luminosidade e calor; 

Descrever as posições 
do Sol em diferentes 
horários do dia. 

Associar a posição do 
Sol em determinados 
momentos do dia ao 
tamanho das sombras 
projetadas; 

Diferenciar as 
características do dia e 

Terra e Universo 

 

Posições do Sol durante 
o dia e a influência da 
luz/calor no ambiente: 

- Nascente 

- Sol no Zênite (a pino) 

- Poente 

- Influência do Sol 
durante a noite 

Ângulo de incidência da 
luz e sua relação com o 
tamanho das sombras 
projetadas; 

Terra e Universo 

 

Identificar 
características da 
Terra; 

Observar e manipular 
diferentes tipos de 
modelo de 
representação do 
planeta Terra; 

Identificar 
características do 
planeta Terra em 
mapas, globos e 
fotografias. 

Terra e Universo 

 

Características do 
planeta Terra: 

- Formato esférico 
- Presença de água 
(corpos d’água, lagos, 
rios, oceanos, água 
subterrânea) 
- Solo (planícies, 
montanhas, florestas, 
desertos, ambientes 
alagados, savanas, 
etc.) 
- Tipos de clima e 
longitude  
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
maior atividade do ser 
humano; 

Identificar o período 
do dia não iluminado 
pelo Sol como o 
momento de repouso 
e menor atividade dos 
seres humanos. 

Destacar entre alguns 
grupos de animais 
quais são os seus 
períodos de maior 
atividade. Exs.: 
cachorros, gatos, 
corujas, morcegos, 
mariposas, borboletas, 
cobras. 

 

(manhã e tarde); 

Atividades humanas 
durante o período não 
iluminado do dia 
(noite); 

Período de atividades 
dos seres vivos: 
animais noturnos e 
animais diurnos. 

 

da noite. 

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

 

Rotação da Terra: o dia 
e a noite. 

Efeitos da radiação 
solar (calor) nos estados 
físicos da água e no 
clima; 

Efeitos da radiação 
solar (aquecimento), em 
diferentes superfícies: 
água, solo, areia, 
plantas, superfícies 
claras, superfícies 
escuras, etc. 

 

 

Observar o ciclo diário 
dos astros da abóboda 
celeste; 

Identificar os períodos 
diários e a posição dos 
astros no céu; 

Reconhecer que o Sol e 
a Lua têm um 
movimento (aparente) 
eclíptico similar e 
posições, na abóboda 
celeste, diferentes ao 
longo dos dias e do 
ano. 

 

Conhecer os diferentes 
tipos de solo e suas 
características (cor, 
textura, tamanho das 
partículas, 
permeabilidade); 

Identificar os diferentes 
tipos de solo com base 

Modelos de 
representação do 
planeta Terra: 

- Mapas 
- Globo Terrestre 
- GPS 
- Fotografias 

Movimento aparente 
dos astros 

- Lua 
- Sol 
- Estrelas 
- Planetas (Vênus e 
Marte) 
Movimento aparente 
do Sol e da Lua: 
- Nascente e Poente 
- Leste e Oeste 
 

Tipos de solo: 
Arenoso 
Argiloso 
Humoso 
Silte 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
em suas características 
(cor, textura, cheiro, 
tamanho das partículas, 
permeabilidade, etc.). 

Conhecer os diferentes 
usos do solo; 

Reconhecer a 
importância do solo 
para a manutenção da 
vida; 

Reconhecer a 
importância do solo 
para a agricultura; 

Conhecer medidas que 
prejudicam a qualidade 
e manutenção do solo 
(erosão, 
desmatamento, 
fertilizantes, 
queimadas); 

Identificar os usos do 
solo na região; 

Conhecer medidas de 
conversação e 

Calcáreo; 
Características dos 
tipos de solos: 
- Permeabilidade 
- Presença de matéria 
orgânica 
- Porosidade 
- Outros  
 
 
Usos do solo: 
- Agricultura 
- Extração (minerais, 
metais, etc.) 
- Descarte de resíduos 
- Preservação 
- Construção urbana; 
Solo e agricultura: 
- Nutrientes no solo 
- Porosidade do solo 
- Umidade no solo 
- Agrotóxicos 
- Fertilizantes; 
Importância do solo 
para os seres vivos: 
- Nutrição e substrato 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
preservação do solo. para plantas; 

- Nutrição, abrigo e 
substrato para 
invertebrados; 
- Manutenção dos 
recursos hídricos 
- Minerais 
- Decomposição da 
matéria orgânica e 
reciclagem de 
nutrientes; 
Conservação e 
preservação do solo: 
- Uso do solo de 
acordo com suas 
características 
(agricultura, pecuária, 
extração, construção, 
conservação) 
- Reflorestamento 
- Proteção de 
nascentes 
- Rotação de culturas 
agrícolas 
- Adubação 
- Plantio direto 
- Erosão e medidas 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
redução da erosão 

 
EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 
EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 
2º CICLO – 2º BLOCO 

4º ANO 5º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Matéria e Energia 

Identificar substâncias e misturas 
com base em suas propriedades 
físicas observáveis como 
temperatura de fusão, temperatura 
de ebulição, densidade, número de 
fases; 

Reconhecer a composição de 
misturas mais comuns na vida diária. 

 

 

 

Matéria e Energia 

Substâncias e misturas; 

Propriedades físicas das 
substâncias e misturas; 

Composição da matéria. 

 

 

 

 

 

 

Matéria e Energia 

Identificar propriedades físicas de 
materiais do cotidiano; 

Explorar fenômenos da vida cotidiana 
que evidenciem propriedades físicas 
dos materiais. 

 

 

 

 

 

Matéria e Energia 

Propriedades físicas: densidade, 
condutibilidade elétrica e térmica, 
magnetismo, solubilidade, dureza, 
elasticidade e outros; 

Modelos simples de condução 
elétrica com pilhas; 

Uso de imãs e limalha de ferro; 

Pós solúveis e insolúveis; 

Coeficiente térmico da água e de 
outros materiais. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

2º CICLO – 2º BLOCO 
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Reconhecer que os materiais podem 
sofrer transformações quando 
submetidos a determinadas 
condições de temperatura, radiação 
e umidade; 

Testar e identificar as 
transformações que ocorrem em 
materiais do dia a dia quando 
submetidos a certas condições de 
temperatura, de radiação (luz) e de 
umidade; 

Relatar, utilizando linguagem 
científica e diferentes formas de 
registros, as transformações 
observadas. 

Transformação física da matéria; 

Uso da linguagem científica; 

Registro de dados. 

Conhecer o ciclo hidrológico; 

Associar o ciclo hidrológico às 
mudanças físicas da água; 

Compreender a importância do ciclo 
hidrológico para os ecossistemas e 
sociedades humanas; 

Associar as condições climáticas e 
ecossistemas locais ao ciclo 
hidrológico do Cerrado; 

Ciclo hidrológico; 

Ciclo hidrológico e mudanças 
físicas da água; 

O ciclo hidrológico e a manutenção 
da vida na Terra; 

Ciclo hidrológico e as populações 
humanas; 

O Bioma Cerrado; 

Água e agricultura; 

Água e a geração de energia; 

Tratamento e água e esgoto. 

Reconhecer que, ao ser submetida a 
certas condições de temperatura, a 
matéria pode sofrer transformações 
reversíveis (como mudanças no 
estado físico da água) e irreversíveis 
(como o cozimento do ovo, a queima 

Transformações reversíveis e não 
reversíveis da matéria 

Conhecer a relação entre cobertura 
vegetal e o ciclo hidrológico; 

Compreender os impactos do 
desmatamento no ciclo hidrológico; 

Destacar a relação da cobertura 

Cobertura vegetal e a manutenção 
do ciclo hidrológico; 

Desequilíbrios no ciclo hidrológico: 
secas, enchentes, tempestades; 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

2º CICLO – 2º BLOCO 
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
do papel etc.). vegetal com a conservação dos solos; 

Identificar a contribuição da camada 
vegetal na qualidade do ar 
atmosférico. 

 

Lixiviação e erosão; 

Cobertura vegetal e conservação 
de solos 

Interação da cobertura vegetal com 
a atmosfera 

  Identificar o uso da água na escola, 
em casa e na comunidade; 

Identificar o uso de materiais 
descartáveis na escola e no cotidiano; 

Destacar o uso da água em diferentes 
atividades humanas; 

Conhecer o uso da água na agricultura 
e na indústria; 

Conhecer estratégias e tecnologias 
para minimizar o impacto das 
atividades humanas na qualidade da 
água; 

Propor estratégias para o consumo 
consciente e diminuição do 
desperdício de água na escola. 

Uso Sustentável da água 

Redução, reciclagem e descarte de 
resíduos sólidos; 

Tecnologias e alternativas para o 
descarte de resíduos sólidos; 

Tecnologias utilizadas para diminuir 
o consumo de água; 

Vida e Evolução 

Identificar, analisar e construir 
cadeias alimentares simples; 

Vida e Evolução 

Relação de alimentação (fonte de 
energia e matéria) estabelecida por 

Vida e Evolução 

Conhecer o sistema circulatório, 
digestório e respiratório; 

Vida e Evolução 

Sistema circulatório, seus principais 
órgãos e funções; 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

2º CICLO – 2º BLOCO 
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
Reconhecer a posição ocupada 
pelos seres vivos em cadeias 
alimentares simples; 

Reconhecer o papel do Sol como 
fonte primária de energia para os 
seres vivos; 

Reconhecer o papel do Sol como 
fonte primária de energia para a 
produção de alimentos; 

Compreender o fluxo energético dos 
ecossistemas por meio de cadeias 
alimentares e as plantas como 
origem da energia disponível nos 
ecossistemas. 

organismos em um ecossistema; 

Produtores, consumidores e 
decompositores; 

Sol como fonte de energia primária 
para os seres vivos; 

Sol com fonte primária de energia 
para a produção de alimentos; 

Plantas e alimentos como fonte de 
energia. 

Identificar os principais órgãos e 
funções do sistema circulatório, do 
sistema digestório e do sistema 
respiratório; 

Destacar a interação entre os 
sistemas digestório, respiratório e 
circulatório no processo de nutrição do 
organismo; 

Explicar como ocorre o processo de 
nutrição nos organismos, destacando 
o papel e a correlação entre os 
sistemas digestório, circulatório e 
respiratório. 

Sistema digestório, seus principais 
órgãos e funções; 

Sistema respiratório, seus 
principais órgãos e funções; 

Nutrição do organismo 

Interação entre sistemas: 
digestório, circulatório e 
respiratório. 

Identificar e compreender o fluxo de 
energia nas cadeias alimentares; 

Identificar e compreender o ciclo da 
matéria nas cadeias alimentares; 

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

Fluxo de energia nos 
ecossistemas; 

Ciclo da matéria nos ecossistemas: 
matéria orgânica - decompositores 
- matéria inorgânica - produtores - 
matéria orgânica; 

Fluxo de Energia e matéria 
unidirecional em cada nível trófico; 
liberação de energia e 
disponibilização de matéria 
(orgânica e inorgânica) ao longo 
das cadeias alimentares, 

Conhecer os principais órgãos e 
funções do sistema excretor; 

Compreender o papel dos rins no 
processo de eliminação de resíduos 
do corpo; 

Destacar a interação entre o sistema 
circulatório e o sistema excretor para a 
eliminação dos resíduos produzidos 
no processo de digestão e respiração. 

Sistema excretor, seus principais 
órgãos e funções; 

Os rins como órgãos filtradores de 
resíduos e toxinas do corpo; 

Interação dos rins com o sistema 
circulatório; 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

2º CICLO – 2º BLOCO 
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
diminuição da energia e matéria 
disponíveis em cada nível trófico. 

Compreender o papel dos fungos e 
bactérias no processo de 
decomposição; 

Reconhecer a importância do 
processo de decomposição para o 
ambiente; 

Processo de decomposição de 
seres vivos; 

Fungos e bactérias - agentes 
decompositores; 

Fatores importantes para que 
ocorra a decomposição: calor, 
umidade e oxigênio; 

Ciclagem de nutrientes; 

Equilíbrio ecológico de 
ecossistemas. 

Conhecer noções básicas de 
alimentação saudável; 

Identificar os principais grupos 
alimentares; 

Separar alimentos pelas suas 
características nutricionais; 

Compreender a atuação dos 
diferentes tipos de nutrientes no 
organismo; 

Destacar a importância das vitaminas 
e sais minerais para a manutenção da 
saúde do organismo. 

Compreender que há diferentes 
necessidades nutricionais entre os 
indivíduos determinadas por diversos 
fatores como: idade, sexo, hábitos de 
vida, restrições alimentares, etc. 

Propor cardápios que atendam às 
necessidades nutricionais para 
pessoas de diferentes grupos 
(homens, mulheres, idosos, crianças, 
bebês), considerando suas 
características individuais. 

Alimentação saudável e educação 
alimentar; 

Grupos alimentares; 

Características dos grupos 
alimentares; 

Carboidratos, proteínas, gorduras, 
vitaminas e sais minerais; 

Atuação dos diferentes grupos 
alimentares no organismo; 

Alimentação saudável e equilíbrio 
da biota intestinal; 

Necessidades nutricionais dos 
indivíduos. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

2º CICLO – 2º BLOCO 
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Reconhecer a participação de micro-
organismos na produção de 
alimentos; 

Reconhecer a participação de micro-
organismos na produção de 
combustíveis; 

Reconhecer a participação de micro-
organismos na produção de 
medicamentos. 

Fermentação - bebidas alcoólicas, 
produtos lácteos e panificação; 

Fermentação - Produção de etanol  
a partir do uso da levedura 
Saccharomyces cereviseae; 

Produção de penicilina a partir de 
fungos. 

Conhecer os principais distúrbios 
nutricionais e suas possíveis causas; 

Destacar a relação entre distúrbios 
nutricionais e hábitos de vida como a 
prática de exercícios físicos e a 
alimentação; 

Refletir sobre os próprios hábitos 
alimentares e de vida, considerando 
sua importância para a manutenção 
da saúde. 

Distúrbios nutricionais; 

Anemia, subnutrição e obesidade. 

Hábitos de vida: alimentação, 
práticas físicas, repouso, atividades 
cotidianas. 

Reconhecer que algumas doenças 
são causadas pela presença de 
microrganismos - vírus, bactérias, 
fungos e protozoários; 

Reconhecer as formas de 
transmissão de alguns micro-
organismos como vírus, bactérias, 
fungos e protozoários; 

Propor atitudes e medidas 
adequadas para prevenção da 
transmissão de micro-organismos 
(vírus, bactérias, fungos e 
protozoários) e, consequentemente 
de doenças causadas por eles. 

Doenças causadas por vírus, 
bactérias, fungos e protozoários; 

Transmissão e prevenção de 
doenças causadas por micro-
organismo (vírus, bactérias, fungos 
e protozoários); 

Medidas de prevenção de doenças 
causadas por micro-organismos: 
como evitar a transmissão de vírus 
e bactérias, medidas para inibir a 
proliferação do mosquito aedes 
aegypti (dengue, zika, 
chikungunya), medidas para evitar 
a infeção por fungos, etc. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

2º CICLO – 2º BLOCO 
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Terra e Universo 

Identificar os pontos cardeais a partir 
de observações e registros de 
diferentes posições relativas do sol e 
da sombra de uma vara (gnômon). 

Terra e Universo 

Pontos cardeais. 

Terra e Universo 

Reconhecer características das 
principais constelações como formato, 
brilho de alguns componentes e 
posição; 
  
Identificar algumas constelações no 
Céu e os períodos do ano que são 
visíveis; 
 
Utilizar recursos para orientação e 
localização de corpos celestes como 
mapas celestes e aplicativos digitais. 
 

Terra e Universo 

Constelações; 
Mapeamento de corpos celestes; 

Conhecer e saber fazer uso da 
bússola e do GPS (Sistema de 
Posicionamento Global) como os 
principais instrumentos de 
localização e orientação; 

Comparar as indicações dos pontos 
cardeais resultantes da observação 
das sombras de uma vara (gnômon) 
com aquelas obtidas por meio de 
uma bússola. 

Usos de instrumentos de 
orientação e localização: Bússola e 
GPS; 

GPS e aplicativos de mapas em 
equipamentos portáteis. 

Reconhecer o movimento aparente do 
Sol e das estrelas em torno da Terra; 
 
Associar o movimento diário do Sol e 
das demais estrelas no Céu ao 
movimento de rotação da Terra  

Movimento aparente do Sol e das 
estrelas e sua relação com o 
movimento de rotação da Terra 
 

Compreender o registro do tempo 
por meio dos movimentos cíclicos do 
Sol e da Lua; 

Movimentos cíclicos do Sol e da 
Lua; 

Registro do tempo e a organização 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

2º CICLO – 2º BLOCO 
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
Compreender a importância do 
registro do tempo, por meio de 
calendários, para o desenvolvimento 
dos povos antigos; 

Associar o movimento cíclico dos 
astros à construção de calendários 
por povos antigos. 

da vida na antiguidade; 

História do registro do tempo; 

Calendários de povos antigos; 

Calendário Contemporâneo. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

3º CICLO – 1º BLOCO 
6º ANO 7º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Matéria e Energia 

Caracterizar e descrever a mistura 

de substâncias.     

  

Classificar em  homogênea e 

heterogênea a mistura de 

substâncias como água e sal, água e 

óleo, água e areia, etc.             

 

Identificar em situações cotidianas a 

ocorrência de misturas homogênea e 

heterogênea. 

 

Matéria e Energia 

Mistura homogênea e heterogênea 

Matéria e Energia 

Compreender e descrever os 
princípios físicos envolvidos nas 
máquinas simples.                                                                                                    
 
Avaliar a vantagem mecânica de 
máquinas como alavancas, alicates, 
pinças, tesouras e outras máquinas  
simples de uso caseiro.                                                                 
 
Construir e testar máquinas simples 
que facilitem o trabalho humano 
utilizando materiais alternativos.                                                                                                                                                                                                              
 
Discutir os impactos  do uso das 
máquinas simples no desenvolvimento 
das sociedades ao logo da história. 
 

Matéria e Energia 

Máquina simples; 

Vantagem mecânica; 

Máquina simples e 
desenvolvimento social 

 

Definir uma transformação química.                                                               

 

Evidenciar a ocorrência de 

transformações químicas a partir da 

comparação entre reagentes e 

 

Reagentes e produtos, 

transformações químicas 

 
Diferenciar temperatura, calor e 
sensação térmica acompanhando 
como a temperatura de um  corpo  
varia em diferentes situações 
cotidianas.  
 
Reconhecer o papel dos ventos, 
umidade do ar e temperatura ambiente 

 
Temperatura, calor e sensação 
térmica; 
 
Fatores que influenciam na 
umidade e temperatura e sensação 
térmica do ambiente; 
 
Trocas de calor; 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

3º CICLO – 1º BLOCO 
6º ANO 7º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
produtos.                                      

 

Explorar experimentalmente os 

reagentes e produtos das  

transformações químicas usuais que 

ocorrem, por exemplo, com o uso do 

fermento na culinária e com mistura 

de bicarbonato de sódio e vinagre, 

dentro outras possibilidades.    

 

 

na sensação térmica.                                                                                                            
 
Realizar experimentos controlados que 
induzam a ideias de que há  trocas de 
calor entre corpos, como por exemplo, 
entre o gelo e suco numa caixa de 
isopor.                                                                                                               
 
Concluir que objetos com diferentes 
temperaturas, num ambiente 
termicamente isolado, trocam calor 
entre si até atingir a mesma 
temperatura ( equilíbrio térmico).                                                                                                                                                                       

 
Equilíbrio térmico. 

 
Reconhecer e caracterizar os 
métodos de separação de 
substâncias.  
 
Identificar e selecionar métodos mais 
adequados para a separação de 
materiais em sistemas 
heterogêneos, como os utilizados 
nos processos de reciclagem e 
separação do lixo  e nos processos 
de tratamento da água.                                                        
 

 
Métodos de separação de 
substâncias heterogêneas e 
homogêneas. 
 
 

 
Realizar experimentos controlados que 
permitam classificar  quais materiais 
são melhores condutores de calor e 
quais são melhores isolantes e 
justificar suas aplicações em situações 
cotidianas.                  
 
Entender o  princípio de 
funcionamento de equipamentos como 
garrafas térmicas, coletores solares, 
filtros de barro  etc e identificar a 
função de cada elemento que os 

 
 
Condutores e isolantes de calor; 
Forma de propagação de calor. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

3º CICLO – 1º BLOCO 
6º ANO 7º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
Compreender as propriedades 
específicas da matéria como 
densidade,  temperatura                                   
de fusão e ebulição nos processos 
de separação de misturas como os 
aplicados na produção de sal de 
cozinha e a destilação do petróleo.   
 
 
 

compõem no que diz respeito a 
propagação do calor.                                                                                                                       
Construir soluções tecnológicas para 
melhorar a propagação ou isolamento 
do calor.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  
Reconhecer o Sol como a fonte de 
energia para manutenção da vida na 
Terra.                                                                                                       
 
Relacionar a energia solar com a 
formação dos ventos, com o  ciclo da 
água, com a fotossíntese, etc.                                                         
 
Compreender a água como um agente 
termorregulador do ambiente.  
Investigar as trocas de calor no 
funcionamento da máquinas térmicas 
em especial em sistema de 
condicionamento de ar apontando os 
possíveis impactos ambientais com o 
crescente uso desses aparelhos. 
 

 
 
Sol como fonte de energia; 
 
Trocas de calor nas máquinas 
térmicas  
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

3º CICLO – 1º BLOCO 
6º ANO 7º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
 

 

  
 
Identificar as mudanças no uso de 
diferentes tipos de combustíveis nas 
máquinas térmicas ao longo do tempo.                                                    
 
Discutir  os impactos do uso de 
combustíveis fósseis nas mudanças 
climáticas e na saúde da população.                                                             
 
Avaliar os avanços socioambientais e 
econômicos causados pela produção e 
uso de determinados combustíveis e 
máquinas, considerando as 
alternativas energéticas como 
eletricidade, energia solar, energia 
eólica etc.                   
 
                 
                                 

 
 
Tipos e usos de combustíveis em 
máquinas térmicas; 
 
Impactos ambientais do uso de 
combustíveis fósseis; 
 
Alternativas energéticas 
renováveis. 

   
Discutir e avaliar as mudanças 

econômicas, culturais e sociais 

decorrentes do desenvolvimento de 

novos materiais e produtos, como 

combustíveis alternativos e máquinas 

 
Mudanças econômicas, culturais e 

sociais decorrentes do 

desenvolvimento de novos 

materiais e produtos. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

3º CICLO – 1º BLOCO 
6º ANO 7º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
mais eficientes. 

 

 

Vida e Evolução 
 
 
Identificar as principais estruturas 
das células, como membrana 
plasmática, citoplasma e núcleo; 
 
Representar graficamente ou por 
meio de modelos um exemplo de 
célula, destacando suas principais 
organelas e respectivas funções; 
 
Diferenciar tipos celulares, levando 
em consideração o tecido/órgão no 
qual se localizam; 
 
Elencar as funções exercidas pelas 
células; 
 
Promover um estudo dos tipos 
celulares mais representativos de 
cada sistema do corpo humano 
(circulatório, respiratório, digestório, 
esquelético, etc.), destacando suas 
funções;   

Vida e Evolução 
 
 
Estruturas e organelas celulares; 
 
Funções das estruturas e 
organelas celulares; 
 
Tipos celulares e suas funções; 
 
Células dos tecidos: muscular, 
conjuntivo, epitelial e nervoso; 
 
Níveis de organização do corpo: 
células, tecidos e órgãos. 

Vida e Evolução 
 
 
Conhecer os principais biomas do 
Brasil e da América Latina; 
 
Conhecer as características físicas e 
naturais dos principais biomas 
brasileiros; 
 
Destacar os efeitos dos fatores físicos 
e naturais no ambiente; 
 
Identificar características dos 
diferentes ecossistemas como relevo, 
quantidade de água, tipo de solo, 
disponibilidade de luz solar, 
temperatura, etc.; 
 
Reconhecer que os diversos biomas 
do planeta estão sujeitos a diferentes 
fatores físicos e naturais como 
disponibilidade de água e luz, 
umidade, tipos de solo, temperatura; 
 

Vida e Evolução 
 
 
Ecossistemas e Biomas brasileiros; 
 
Características físicas e fatores 
ambientais dos biomas brasileiros 
e mundiais; 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

3º CICLO – 1º BLOCO 
6º ANO 7º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
                                                                                            
Reconhecer a célula como a unidade 
estrutural básica dos organismos. 
 
Destacar a relação entre células, 
tecidos e órgãos.      
 

Identificar padrões entre os biomas do 
planeta, considerando a longitude em 
que estão situados; 
 
Correlacionar características 
específicas da fauna e da flora dos 
diferentes ecossistemas às condições 
ambientais. 
 

Reconhecer e ordenar 
hierarquicamente os diferentes 
níveis de organização do corpo; 
 
Compreender os níveis de 
organização e a complexidade do 
organismo humano segundo o nível 
hierárquico: átomo-molécula-
organelas celulares-células-tecidos-
órgãos-sistemas-indivíduo; 
 
Analisar ilustrações e modelos que 
permitam concluir as inter-relações 
existentes entre os diversos 
sistemas de um organismo. 
 

Níveis de organização do corpo: 
células, tecidos e órgãos. 

Integração entre os sistemas do 
organismo; 
Sistemas: 
Cardiovascular; 
Linfático; 
Digestório; 
Endócrino; 
Reprodutor; 
Esquelético; 
Excretor; 
Tegumentar; 
Imune. 

Conhecer o conceito de catástrofe 
natural e seus possíveis impactos nos 
ambientes naturais, considerando as 
populações locais; 
 
Conhecer os tipos de catástrofe 
natural; 
Identificar mudanças nos aspectos 
físicos dos ecossistemas que afetam a 
composição da fauna e da flora; 
 
Identificar possíveis desequilíbrios nos 
ecossistemas que podem ameaçar a 
sobrevivência de espécies locais; 
 
Conhecer o conceito de espécies 
endêmicas, identificando 
representantes do cerrado; 
 
Compreender que os fatores físicos, 

Componentes físicos, biológicos e 
sociais dos ecossistemas; 
 
Alterações na dinâmica dos 
ecossistemas; 
 
Desequilíbrios ambientais; 
 
Fauna e flora dos ecossistemas; 
 
Interação entre os componentes 
físicos, biológicos e sociais dos 
ecossistemas;  
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

3º CICLO – 1º BLOCO 
6º ANO 7º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
sociais e biológicos dos ecossistemas 
estão em constante interação. 
 

Analisar as estruturas e funções 
básicas do sistema nervoso humano; 
 
Compreender a importância do 
sistema nervoso central e a 
interdependências dos vários 
sistemas que compõem o corpo 
humano; 
 
Justificar o papel do sistema nervoso 
na coordenação das ações motoras 
e sensoriais do corpo com base na 
análise de suas estruturas básicas e 
respectivas funções.  
 
 

Sistema nervoso 
Controle das ações motoras e 
sensoriais; 
 
Inter-relação do sistema nervoso, 
muscular, tegumentar e dos órgãos 
sensoriais; 

Pesquisar sobre as condições de 
saúde da comunidade; 
 
Elencar os principais fatores que 
afetam a qualidade de vida e saúde da 
comunidade; 
 
Registrar os dados identificados na 
pesquisa; 
 
Analisar as informações coletadas à 
luz das políticas de saúde e 
saneamento básico da comunidade 

Indicadores de saúde: mortalidade 
infantil, saneamento básico, 
condições atmosféricas, acesso à 
saúde e educação, etc; 
 
Políticas públicas em saúde; 

Entender o funcionamento da visão 
humana considerando os aspectos 
ópticos e neurológicos da formação 
de imagem; 
 
Reconhecer a visão como um dos 
principais sentidos humanos para 
captação e interpretação de 
imagens; 
 

Visão humana e sua importância, 
defeitos da visão, correção dos 
defeitos da visão com lentes. 

Conhecer a origem e história das 
vacinas; 
Destacar os efeitos da vacinação no 
organismo; 
 
Apontar as principais doenças 
erradicadas pelas políticas de 
vacinação; 
 
Associar as campanhas de vacinação 

História da vacinação; 
 
Vacinação e políticas públicas; 
 
Erradicação e controle de doenças; 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

3º CICLO – 1º BLOCO 
6º ANO 7º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
Identificar as causas dos principais 
defeitos da visão como miopia, 
hipermetropia, astigmatismo e 
presbiopia; 
 
Selecionar lentes mais adequadas 
para correção dos defeitos regidos 
pelos princípios da óptica 
geométrica.   
 

ao controle e erradicação de doenças; 
 
Reconhecer a importância para os 
indivíduos e sociedade das 
campanhas de vacinação no controle e 
prevenção de doenças; 

Reconhecer a importância do 
sistema locomotor para o homem e 
animais; 
 
Explorar os tipos e funções dos 
principais músculos e estrutura 
óssea que permitem a locomoção 
nos animais; 
 
Deduzir que a estrutura, a 
sustentação e a movimentação dos 
animais resultam da interação entre 
os sistemas muscular, ósseo e 
nervoso.   
 

Sistema locomotor, estruturas de 
locomoção e o sistema nervoso. 

Identificar impactos dos avanços 
tecnológicos na vida cotidiana; 
 
Avaliar as consequências dos avanços 
tecnológicos em diferentes dimensões 
da vida humana, como trabalho, 
saúde, qualidade de vida, etc.; 
 
Elencar os principais avanços da 
medicina das últimas décadas e 
indicar como afetaram a dinâmica da 
vida humana nas cidades e no meio 
rural; 
 
Considerar a produção intelectual e 
tecnológica pra a conservação e 
preservação ambiental e seus 
impactos na qualidade de vida das 
populações. 

Avanços tecnológicos e impactos 
nas sociedades; 
 
Avanços da medicina; 
 
Nanotecnologia, quântica, robótica, 
tecnologias digitais; 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

3º CICLO – 1º BLOCO 
6º ANO 7º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
 

Identificar as principais substâncias 
psicoativas ( lícitas e ilícitas) que 
afetam o funcionamento do sistema 
nervoso; 
 
Explorar os mecanismos de atuação 
das principais substâncias 
psicoativas no sistema nervoso do 
ser humano e dos animais.    
 
 
 
 
 
 
 

Substâncias psicoativas; 
 
Mecanismos de ação das 
substâncias psicoativas no sistema 
nervoso. 

  

Terra e Universo 
 
Identificar e caracterizar as 
diferentes camadas que estruturam a 
geosfera, hidrosfera e atmosfera da 
Terra.      

Terra e Universo 
 
Camadas que estruturam a 
geosfera, hidrosfera e atmosfera da 
Terra.      

Terra e Universo 
 
Descrever o mecanismo natural do 
efeito estufa. 
 
Relacionar o efeito estufa como o 
desenvolvimento da vida na Terra. 
 
Discutir as ações humanas 
responsáveis pelo aumento artificial do 
efeito estufa (queima dos combustíveis 
fósseis, desmatamento, queimadas 

Terra e Universo 
 
Efeito estufa 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

3º CICLO – 1º BLOCO 
6º ANO 7º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
etc.). 
queimadas etc.) e  
 
Selecionar e implementar propostas 
para a reversão ou controle do 
aumento artificial do efeito estufa pelas 
ações humanas. 
 
 

Identificar diferentes tipos de rochas 
relacionando sua origem a períodos 
geológicos específicos.                                                                                            
Relacionar a formação de fósseis a 
rochas sedimentares em diferentes 
períodos geológicos.    
  
 
 

Composição geológica da Terra,  
rochas e períodos geológicos, 
formação de fósseis. 

Justificar a importância da camada de 
ozônio para a vida na Terra.  
 
Identificar os fatores naturais e 
artificiais que aumentam ou diminuem 
sua presença na atmosfera. 
 
Discutir propostas individuais e 
coletivas para sua preservação. 

Camada de Ozônio 

Organizar cronologicamente e 
descrever os principais argumentos 
sobre o formato da Terra.                                                              
Reproduzir e entender o experimento 
de Erastóstenes  para o cálculo do 
raio da Terra.                                                                 
Selecionar evidências documentais e 
experimentais que demonstrem a 
esfericidade da Terra como 
fotografias de satélites, eclipses etc.  
                                                                                                                                  

Formato da Terra, evolução 
histórica  das concepções relativas 
ao formato da Terra.  

Interpretar e reconhecer as causas de  
fenômenos naturais  como vulcões, 
terremotos e tsunamis. 
 
Justificar a rara ocorrência desses 
fenômenos no Brasil, com base no 
modelo das placas tectônicas. 

Ocorrências de fenômenos naturais 
como vulcões, terremotos e 
tsunamis 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

3º CICLO – 1º BLOCO 
6º ANO 7º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
 
 
Simular e descrever os movimentos 
de rotação e translação da Terra 
considerando sua inclinação em 
relação ao plano de sua orbita.  
Acompanhar as mudanças na 
posição da sombra de um gnômon 
em diferentes períodos do dia e do 
ano e inferir que os dados das 
observações evidenciam os 
movimentos relativos entre a Terra e 
o Sol. Inferir que as mudanças na 
posição da sombra de um gnômon é 
consequência da conjunção dos 
movimentos de rotação, translação e 
da inclinação de seu eixo de rotação 
em relação ao plano de sua órbita 
em torno do Sol.     

 
Movimentos relativos da Terra em 
torno do Sol, inclinação do eixo de 
rotação da Terra. 

 
Reconhecer e justificar a 
movimentação das placas tectónicas 
da Terra. 
 
Discutir a Teoria da deriva continental. 
Justificar o formato das costas 
brasileira e africana com base na 
teoria da deriva 
dos continentes. 

 
Movimentação das placas 
tectónicas 
Teoria da deriva continental. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

3º CICLO – 2º BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
Matéria e Energia 

 
Conhecer diferentes fontes e tipos 
de energia utilizadas em residências 
e cidades, com ênfase na energia 
elétrica.                                                                                                                                               
 
Classificar as fontes de energia em 
renováveis e não renováveis.  
 
Conhecer os componentes que 
fazem parte de um circuito elétrico 
como pilhas, baterias , interruptores,  
lâmpadas etc.: 
    
Organizar de diferentes maneiras os 
componentes de modo a possibilitar 
o funcionamento do circuito elétrico.                                                       
 
Montar circuitos que possibilitem 
simular uma instalação elétrica 
residencial. 
 
 
 
 
 

Matéria e Energia 
 
Fontes e tipos de energia,  energia 
renovável e não renovável. 

Matéria e Energia 
 

Descrever e caracterizar os estados 
físicos da matéria. 
 
Identificar as variáveis envolvidas nas 
mudanças de estado. 
 
Explicar as transformações de estado 
físico com base no modelo de 
constituição submicroscópica. 
 
 

Matéria e Energia 
 
Estados físicos da matéria.  
Mudanças de estados físicos. 
Variáveis envolvidas nas mudanças 
de estado. 
Modelo de constituição 
submicroscópica da matéria. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

3º CICLO – 2º BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
 
Conhecer os componentes que 
fazem parte de um circuito elétrico 
como pilhas, baterias , interruptores,  
lâmpadas etc.: 
    
Organizar de diferentes maneiras os 
componentes de modo a possibilitar 
o funcionamento do circuito elétrico.                                                       
 
Montar circuitos que possibilitem 
simular uma instalação elétrica 
residencial. 
 

 
Funções de componentes do 
circuito elétrico, tipos de circuitos 
elétricos, circuitos elétricos 
residenciais 

 
Reconhecer e distinguir reagentes e 
produtos de uma reação química. 
 
Comparar quantidade de reagentes e 
produtos envolvidos numa reação 
química. 
 
Estabelecer proporções entre as 
massas dos reagentes e produtos. 

 
Reagentes e produtos de uma 
transformação química. 
Quantidade e massas de reagentes 
e produtos numa reação química. 
 

 
Identificar os tipos de transformação 
de energia que ocorrem em 
aparelhos elétricos residenciais 
como chuveiro, ferro, TV, 
liquidificador.  
 
Classificar os equipamentos elétricos 
de uso cotidiano de acordo com as 
transformações de energia que 
ocorrem em seu funcionamento ( da 
energia elétrica para térmica, 
luminosa, sonora, mecânica etc). 
 

 
Transformações da energia elétrica 
em outros tipos de energia. 

 
Reconhecer a evolução histórica dos 
principais modelos de interpretação da 
estrutura da matéria.  
 
Entender os modelos atuais que 
descrevem mais apropriadamente 
átomos e a composição de moléculas 
simples. 

 
Modelos de estrutura da matéria. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

3º CICLO – 2º BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
 
Identificar as potências de diversos 
aparelhos elétricos residenciais.  
 
Relacionar a potência do aparelho 
ao consumo de energia                 
 
Estimar o tempo médio de uso 
mensal de aparelhos elétricos.           
 
Calcular o consumo de energia 
elétrica relacionando potência e 
tempo médio de uso para cada 
eletrodoméstico.                                                                            
 
Avaliar o impacto de cada 
equipamento no consumo mensal. 
 

 
Cálculo do consumo de energia 
elétrica 

Planejar e executar experimentos que 
evidencie a composição da luz branca. 
Construir aparatos que evidenciem 
que a luz branca é formada pela união 
das cores de luz primárias azul, 
vermelha e verde. 
Provar experimentalmente que a cor 
de um objeto está relacionada á cor da 
luz que o ilumina. 
 

Composição da luz branca. 
Cores primárias de luz. 
Luz e cor de objetos. 

 
 
Reconhecer  os equipamentos que 
apresentam mais eficiência 
energética e menor consumo de 
energia.     
                                                             
Propor ações coletivas sustentáveis 
que considerem o uso de aparelhos 
mais eficientes e  promovam 
mudanças de hábitos de consumo 

 
Eficiência energética de aparelhos, 
consumo responsável da energia 
elétrica 

 
Debater a revolução nos sistemas de 
comunicação com base na evolução 
histórica dos mecanismos de 
transmissão e recepção de imagem e 
som. 
 
Investigar os mecanismos de 
transmissão e recepção de dados via 
ondas de rádio, cabos e via internet, 

 
Mecanismos e aparelhos de 
transmissão e recepção de imagem 
e som. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

3º CICLO – 2º BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
responsável da energia elétrica. 
 

identificando as funções de objetos 
como rádios, televisão, antenas, 
satélites, computadores, rede de 
internet etc nos processos de 
transmissão de imagem e som. 
 

 
Compreender os princípios básicos 
de funcionamento das usinas de 
geração de energia elétrica - 
hidroelétrica, termoelétrica, nuclear, 
eólica, solar- discutindo suas 
semelhanças e diferenças.                                     
 
Discutir e avaliar as vantagens e 
desvantagens das usinas de energia 
considerando seus impactos 
socioambientais de geração e 
transmissão. Discutir como a energia 
elétrica chega e é usada em sua 
escola. 

 
Funcionamento das usinas de 
geração de energia elétrica, 
impactos socioambientais da 
produção de energia elétrica, 
transmissão e uso de energia 
elétrica. 

 
Classificar as radiações 
eletromagnéticas por suas frequências 
e comprimentos de onda. 
 
Reconhecer as fontes das diferentes 
radiações eletromagnéticas. 
 
Discutir e avaliar as implicações do 
uso das radiações eletromagnéticas 
em controle remotos, telefone celular, 
forno de micro-ondas, fotocélulas etc. 
 

 
Radiações eletromagnéticas. 

   
Discutir o papel do avanço tecnológico 
na aplicação das radiações na 
medicina 
diagnóstica (raio X, ultrassom, 
ressonância nuclear magnética) e no 
tratamento de doenças 
(radioterapia, cirurgia ótica a laser, 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

3º CICLO – 2º BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
infravermelho, ultravioleta etc.). 
 

Vida e Evolução 
 
 
Reconhecer as estruturas e 
estratégias reprodutivas das plantas, 
destacando, quando for o caso, a 
atuação dos polinizadores no 
processo; 
 
Identificar adaptações reprodutivas 
das plantas, associando-as à 
seleção natural; 
 
Discorrer sobre a interação dos 
fatores ambientais e da competição 
intra e inter espécies no 
desenvolvimento de estratégias e 
estruturas reprodutivas nas plantas; 
 
Conhecer as principais estratégias 
reprodutivas dos animais; 
 
Associar a variedade de estratégias 
reprodutivas nos animais ao 
processo de seleção natural; 
 
Identificar fatores ambientais e 

Vida e Evolução 
 
 
Estruturas reprodutivas das 
plantas; 
 
Polinizadores; 
Estratégias de reprodução das 
plantas; 
 
Reprodução das plantas e seleção 
natural; 
 
Estratégias de reprodução dos 
animais; 
 
Comportamento sexual dos 
animais; 
 
Períodos reprodutivos dos animais; 
Competição intra-espécie e 
reprodução; 
 
Seleção natural e reprodução dos 
animais; 

Vida e Evolução 
 
 
Compreender a atuação dos gametas 
na transmissão de informação 
genética; 
 
Associar as características físicas 
entre as gerações de uma mesma 
família; 
 
Compreender que o patrimônio 
genético de um indivíduo é fornecido 
em igual parte pelos gametas dos 
genitores; 
 

Vida e Evolução 
 
Hereditariedade; 
Transmissão de informação 
genética; 
Relação entre ascendência e 
descendência; 
Reprodução e transmissão da 
informação genética 
Informação genética e 
características físicas. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

3º CICLO – 2º BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
biológicos que influenciam a 
modificação das espécies em termos 
de estruturas e estratégias 
reprodutivas; 
 
Destacar a atuação da seleção 
natural na modificação das espécies 
ao longo do tempo, dando ênfase às 
estratégias e estruturas reprodutivas. 
 
 
 
Conhecer as transformações físicas 
e psíquicas promovidas pela atuação 
dos hormônios sexuais na 
puberdade; 
 
Identificar as principais glândulas 
que atuam no amadurecimento do 
sistema reprodutor do ser humano; 
 
Destacar a atuação do sistema 
nervoso no processo de 
transformação das glândulas sexuais 
e amadurecimento reprodutivo; 
 
Relacionar as transformações do 
corpo ocorridas na puberdade com a 
atuação das glândulas e hormônios 

 
Sistema reprodutor; 
 
Puberdade; 
 
Hormônios do sistema reprodutor; 
 
Maturação do sistema reprodutor e 
puberdade; 
 
Transformações físicas e psíquicas 
promovidas pelos hormônios 
sexuais; 

 
Conhecer as principais leis 
estabelecidas pela genética 
mendeliana; 
 
Compreender a atuação dos genes na 
constituição físicas dos organismos; 
 
Associar a interação dos alelos para a 
formação das características dos 
indivíduos; 
 
Destacar a diferença entre genótipo e 
fenótipo; 
 
Resolver situações-problema 
envolvendo a transmissão de 
características hereditárias; 

 
História da genética; 
Noções básicas da genética 
mendeliana; 
Experimentos de Mendel 
Genes e traços hereditários; 
Alelos dominantes e alelos 
recessivos. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

3º CICLO – 2º BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
sexuais coordenados pelo sistema 
nervoso. 

 
Apresentar modelos que representem 
o processo de transmissão de 
informação genética entre gerações. 
 

 
Conhecer os principais métodos 
contraceptivos; 
 
Compreender que os métodos 
contraceptivos diferem em termos de 
atuação no organismo e em sua 
eficácia; 
 
Comparar os principais métodos 
contraceptivos, identificando aqueles 
com maior eficácia e com menos 
efeitos colaterais; 
 
Discutir sobre a responsabilidade 
que cada indivíduo tem com o seu 
próprio corpo e com o dos outros; 
 
Discutir sobre a corresponsabilidade 
dos indivíduos na escolha e uso de 
métodos contraceptivos; 
 
Discutir a importância do 
conhecimento e atitude no uso e 

 
Métodos contraceptivos; 
 
Atuação dos métodos 
contraceptivos no organismo; 
 
Eficácia dos métodos 
contraceptivos; 
 
Cuidados com o corpo: relações 
sexuais; 
 
Gravidez na adolescência; 
DSTs e gravidez; 
 
Estatuto da criança e do 
adolescente. 

 
Conhecer a história do pensamento 
evolucionista; 
 
Destacar o ineditismo das ideias de 
Lamarck e Darwin considerando o 
contexto histórico; 
 
Comparar as diferenças e 
semelhanças entre as ideias 
evolucionistas de Lamarck e Darwin; 
 
Compreender que o conceito de 
“seleção natural” destaca a teoria de 
Darwin em relação aos outros 
evolucionistas 
 
Associar as ideias evolucionistas de 
Darwin à diversidade biológica 
observada. 
 

 
História do pensamento 
evolucionista; 
Ideias evolucionistas de Darwin e 
Lamarck; 
Seleção natural e evolução das 
espécies; 
Diversidade biológica 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

3º CICLO – 2º BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
escolha de métodos contraceptivos; 
 
Pesquisar sobre gravidez na 
adolescência; 
 
Conhecer as responsabilidades dos 
pais em relação aos seus filhos. 
Representar situações nas quais a 
reflexão, o conhecimento e a atitude 
colaboram com o uso consciente e 
escolha de métodos contraceptivos. 
 
 
Compreender o conceito de doença 
sexualmente transmissível; 
 
Conhecer as principais doenças 
sexuais que afetam os indivíduos 
contemporâneos; 
 
Identificar os agentes causadores 
das DSTs; 
 
Discorrer sobre prevenção de DSTs 
Comparar os métodos de prevenção 
de DSTs, indicando aqueles mais 
eficazes; 
 
Representar situações nas quais há 

 
DSTs: Sintomas, agentes 
causadores, modos de transmissão 
e prevenção. 
 
Agentes de saúde, orientação 
médica e conhecimento no 
combate e prevenção de doenças 
sexualmente transmissíveis. 

 
Apresentar, por meio de exemplos, a 
atuação da seleção natural em uma 
determinada população; 
 
Associar a transmissão de 
características genéticas e o 
surgimento de variações em uma 
determinada espécie; 
 
Associar o surgimento de novas 
espécies a partir de espécies pré-
existentes 
 
Associar a evolução das espécies à 
descendência com modificações; 
 

 
Variação genética; 
Mutações aleatórias; 
Ancestral comum; 
Seleção natural, ambiente e 
adaptação; 
Surgimento de novas espécies. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

3º CICLO – 2º BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
ênfase na importância da orientação 
médica e da educação na prevenção 
e combate às DSTs. 

Destacar a influência do ambiente e 
da competição na seleção de 
características genéticas das 
espécies; 
 
Compreender a ideia de ancestral 
comum, considerando as modificações 
das espécies ao longo do tempo. 
 

   
 
Conhecer o que são Unidades de 
Conservação; 
 
Conhecer os principais tipos de 
Unidades de Conservação; 
 
Destacar e justificar as diferenças 
entre os tipos de Unidades de 
Conservação; 
 
Compreender que as Unidades de 
Conservação são estabelecidas com 
os objetivos de preservar e/ou 
conservar determinadas regiões, e 
estipulam legalmente as atividades 
que poderão ser realizadas em suas 
áreas para garantir a preservação e 
conservação da biodiversidade e do 

 
Unidades de Conservação; 
Tipos de Unidades de 
Conservação; 
Objetivos e importância das 
Unidades de Conservação. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

3º CICLO – 2º BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
patrimônio e recursos naturais.  
 
 
 

   
Compreender o conceito de problema 
ambiental; 
 
Pesquisar estratégias e ações bem-
sucedidas na solução de problemas 
ambientais; 
 
Identificar problemas ambientais que 
afetam a escola, a comunidade do 
entorno e a cidade; 
 
Refletir sobre as causas dos 
problemas identificados; 
 
Apontar os diferentes atores 
envolvidos nos problemas ambientais 
identificados, elencando como eles 
podem colaborar com a solução dos 
problemas.  
 
Elencar iniciativas individuais e 
coletivas para minimizar os problemas 
ambientais identificados no contexto 
escolar; 

 
Meio ambiente e sustentabilidade; 
Problemas ambientais; 
Atores e fatores envolvidos em 
desequilíbrios ambientais; 
Estratégias e tecnologias 
ambientais; 
Consumo consciente; 
Poder público, sociedade civil e 
meio ambiente; 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

3º CICLO – 2º BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
 
Destacar o papel do poder público e 
da sociedade civil na solução de 
problemas ambientais. 
 
 
 
 

 
Terra e Universo 

 
Reconhecer as fases da lua e 
eclipses e compreender que esses 
fenômenos estão relacionados as 
posições relativas entre Sol, Terra e 
Lua.                                                                                                        
Construir modelos e realizar 
observações que justifiquem as 
ocorrências das fases da lua e dos 
eclipses. 
 

 
Terra e Universo 

 
Fases da Lua e eclipses 

 
Terra e Universo 

Descrever a composição, formato e a 
estrutura dos componentes do 
Sistema Solar (Sol, planetas rochosos, 
planetas gigantes gasosos e corpos). 
 
Reconhecer que a Via Láctea é 
formada por um conjunto de outros 
corpos celestes. 
 
Localizar o Sistema Solar na 
nossa Galáxia. 
 
Reconhecer que o universo é formado 
por bilhões de galáxia com diferentes 
formatos.  
 
Reconhecer nossa galáxia é apenas 

 
Terra e Universo 

Composição e a estrutura do 
Sistema Solar. 
O Sistema Solar e a Via Láctea. 
A Via Láctea e o Universo. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

3º CICLO – 2º BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
uma dentre bilhões. 
 
 

Caracterizar os movimentos de 
rotação e translação da Terra.                                            
 
Reconhecer a inclinação do eixo de 
rotação da Terra em relação à sua 
órbita.                                                                                                                
 
Associar a ocorrência das estações 
do ano a conjunção dos movimentos 
de rotação e translação e a 
inclinação do eixo de rotação da  
Terra em relação a sua órbita.                                                                                           
 
Utilizar modelos tri por meio de 
representações tridimensionais.      
dimensionais para representar a 
ocorrência das estações do ano.        
                                                                                                    

Estações do ano. Discutir e descrever as concepções 
das diferentes culturas sobre a origem 
da Terra, do Sol ou do Sistema Solar.  
 
Relacionar as diferentes leituras do 
céu às necessidades culturais e de 
sência como agricultura, caça, mito 
orientação espacial e temporal etc. 

 
Diferentes leituras do céu e 
necessidades culturais. 

 
Reconhecer a ocorrência das 
correntes atmosféricas e oceânicas e 
associa-las ao aquecimento desigual 
dos hemisférios e aos movimentos 
Terra.                                                                                                             
 
Relacionar climas regionais aos 

 
Correntes oceânicas e 
atmosféricas, climas regionais 

 
Discutir as condições necessárias e 
limitações da vida humana fora da 
Terra.  
 
Selecionar argumentos sobre a 
viabilidade da sobrevivência humana  

 
 
Sobrevivência da vida humana fora 
da Terra 



Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal (2ª Edição) – Versão para Consulta Pública 
Ensino Fundamental 

 

290 
 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

3º CICLO – 2º BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
padrões de circulação atmosférica e 
oceânica. 
 

fora da Terra tomando como base as 
experiências vivenciadas nas estações 
espaciais e as adaptações do corpo às 
condições que são oferecidas pelo 
planeta  
 
Terra como atmosfera, magnetosfera, 
campo gravitacional, geosfera, 
hidrosfera etc.  
 
Argumentar sobre a viabilidade da 
sobrevivência humana  
fora da Terra considerando as 
características dos planetas, as 
distâncias e os tempos envolvidos em 
viagens interplanetárias e 
interestelares. 
 

 
Conhecer as principais variáveis 
envolvidas na previsão do tempo 
como temperatura, pressão e 
umidade do ar.                                                             
 
Simular ambientes nos quais essas 
variáveis possam ser medidas. 
 

 
Variáveis envolvidas na previsão 
do tempo. 

 
Conhecer os diferentes ciclos 
evolutivos estrelares. 
 
Relacionar o ciclo evolutivo( 
nascimento, vida e morte) de uma 
estrela as suas dimensões.  
 
nalisar o ciclo evolutivo do Sol e os 

 
 
Ciclo de vida de uma estrela. 
Efeitos da evolução de vida do Sol 
sobre o nosso planeta. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

3º CICLO – 2º BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
efeitos desse processo no nosso 
planeta. 
 

 
Reconhecer as mais impactantes 
alterações climáticas regionais e 
globais provocadas pela intervenção 
humana.                                           
 
Apontar ações humanas que podem 
provocar mudanças climáticas.                                           
 
Discutir soluções para restabelecer o 
equilíbrio ambiental das regiões que 
sofreram alterações climáticas. 
 

 
Alterações climáticas, equilíbrio 
ambiental. 
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História 
 
 

A História sempre foi parte dos programas educacionais, no entanto sua constituição 
como disciplina escolar, nos moldes que adotamos,  com um conjunto conhecimentos 
organizados, data do século XIX, período em que a História como campo de conhecimento 
ganhou estatuto científico com procedimentos metodológicos sólidos e reconhecidos e 
novos fundamentos como o positivismo e o marxismo.  
 Desde o Iluminismo havia a preocupação com o ensino de História, observando a 
necessidade de sua laicização e da universalização de seus valores de forma a refletir sobre 
as civilizações e o progresso da humanidade. Nesse momento também, a educação passou 
a ser vista como questão do Estado, essencial para afirmação das identidades nacionais e 
legitimação dos poderes políticos.  
 No Brasil, a escolarização da História era fundamental para a construção de um 
passado comum no pós-independência. A fundação do Colégio Pedro II (1837) e Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB)  em 1838,  são marcos para a produção didática da 
história nacional e para a consolidação do Estado nacional como projeto educativo,  o que 
ultrapassou o século XIX,  mas mas carregando também elementos culturais essenciais 
que, incorporados, garantiam a consolidação dos laços entre parcelas significativas das 
populações, no processo de construção das identidades nacionais coletivas. (FONSECA, 
2006). 

Transposta para a atualidade, a formação das identidades é central para uma 
Educação Integral. A pedagogia histórico-crítica compreende que os sujeitos são formados 
nas relações sociais, e estas são historicamente produzidas, o que torna o ensino de 
História escolar é fundamental para a coletividade, exigindo uma prática intencional e  
transversal, como proposta nos eixos adotados: Educação para a Diversidade, Cidadania e 
Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade.  

A transversalidade e intencionalidade permitem que os conteúdos curriculares visem 
a Educação Integral onde a prática social, entendida como o conjunto de saberes, 
experiências e percepções que o estudante traz e que é transposto para o estudo de 
conhecimentos científicos, desconstruindo a hierarquia entre os saberes, sejam valorizados 
e reconhecidos. 

Dessa forma, a singularidade de cada indivíduo e a autonomia de sua prática social, 
se trabalhadas na perspectiva dos eixos transversais não apenas efetivaria uma Educação 
Integral,  emancipatória,  a fim de não  negligenciar as temáticas historicamente silenciadas. 

A partir desse resgate histórico, observa-se que a História é de suma importância na 
construção de uma educação integral, pois ela subsidia a compreensão da sociedade dentro 
de uma pluralidade de tempos, o reconhecimento do Eu e do Outro, a formação da 
cidadania, a interpretação e análise crítica, dentre outros.  

A dialética do tempo se expressa de forma interessante dentro do conhecimento 
histórico, pois presente e passado mantém uma relação recíproca na medida em que as 
representações do passado auxiliam na compreensão do presente, assim como o presente 
estabelece aquilo que será estudado do passado. Dessa forma, observa-se que o 
conhecimento do passado está atrelado às contingência do presente.  

Essa relação entre os tempos se torna possível a partir do ofício do historiador, que 
desenvolve uma versão verossímil do passado tendo como sustentáculo as suas fontes 
históricas. A interpretação historiadora parte dos levantamentos, escolhas(inclusões e 
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exclusões), análises das mais diversas fontes como, por exemplo,  documentos (orais, 
escritos, iconográficos, materiais, imateriais) e registros/vestígios das mais diversas 
naturezas (mobiliário, instrumentos de trabalho, música etc.). Todos esse arsenal deixado 
pelos seres humanos trazem em seu bojo experiências humanas, formas de produção, 
transporte e consumo de saberes e produtos. Nessa perspectiva, essas “ferramentas” 
históricas nos ajudam a  formular problemas e criar hipóteses acerca das fontes e das 
sociedades que as produziram.  

A interpretação desses documentos, registros, memórias fomenta a análise crítica de 
docentes e discentes. Tal criticidade é fundamental na interpretação da própria vida e do 
mundo que cerca a todos e todas.  

Além do supracitado, a História contribui na formação das identidades dos 
indivíduos, pois traz para discussão o “alimento” que nutre as identidades, o passado. 
Dentro de um país com tantas diferenças étnicas e  marcado por uma educação 
etnocêntrica, que dava ênfase ao estudo de alguns grupos em detrimento de outras, 
dialogar acerca dos sujeitos históricos invisibilizados como africanos, indígenas e mulheres 
é fundamental no processos de construção das identidades e fortalecimento de relações 
mais harmônicas na escola e, por conseguinte, na sociedade.   

O conhecimento histórico nos revela muito acerca das diferenças entre os seres 
humanos nos âmbitos locais, nacionais e internacionais. Essas diferenças compõem nossos 
ambientes de convivência e o respeito a elas são importantes para o desenvolvimento do 
sujeito.  

Após anos de lutas de diversos grupos sociais, algumas conquistas educacionais 
foram alcançadas como a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura africana, afro-
brasileira1 e indígena2. Tal mudança legislativa deve se consubstanciar em práticas reais 
nas escolas, possibilitando uma melhor compreensão das diferenças e respeito às diversas 
culturas. Além disso, a análise crítica acerca desses assuntos pode contribuir no processo 
de desconstrução de estereótipos e estigmas construídos historicamente.  

Nesse sentido, o conhecimento histórico  se estabelece como uma forma de pensar, 
indagar, questionar, criar hipótese acerca do passado e do presente. Dessa forma, a 
História se insere como um componente que auxilia  a formação cidadã e subsidia a 
compreensão e a modificação da “realidade” social vivenciada pelos sujeitos envolvidos no 
processo de aprendizagem.  

Essa contribuição do ensino de História, permite um diálogo maior com os eixos 
transversais e com a proposta de currículo integrado. Como propõe Santomé (1998), o 
currículo integrado permite maior grau de integração entre as disciplinas fomentando um 
aumento da interdisciplinaridade, isso ocorre porque o conhecimento se desenvolve no 
processo de ensino-aprendizagem em que os conceitos são compreendidos como oriundos 
de uma totalidade que representa diferentes recortes da realidade e que podem ser 
apropriados para o desenvolvimento do potencial humano. Tal visão, possibilita 

                                       
1  BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática 
“História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 10 de janeiro de 2003, Seção 1, 
p. 1. Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm>. Acesso em: 19  Ago. 2018. 
 
2 BRASIL. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 
10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da 
rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Diário Oficial da União, Brasília, 11 
de março de 2008, Seção 1, p. 1. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007- 2010/2008/lei/l11645.htm>. 
Acesso em: 19  Ago. 2018. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
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aprendizagens  com vistas à democratização de saberes, a partir de um ponto de vista 
inclusivo baseado nos os eixos transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e 
Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade, 
oportunizando assim, compreensão do ambiente natural e social, dos processos histórico-
geográficos, da diversidade étnico-cultural, do sistema político, da economia, da tecnologia, 
das artes e da cultura e dos direitos humanos, que fundamentam e embasam a coletividade 
para constituição de uma sociedade brasileira mais justa. 

Retornando ao ambiente escolar, este currículo pretende estimular ações nas quais 
professores e estudantes sejam sujeitos do processo de ensino e aprendizagem. Nesse 
sentido, eles próprios devem assumir uma atitude historiadora diante dos conteúdos 
propostos no âmbito do Ensino Fundamental. 

O currículo do Distrito Federal, Anos Iniciais, contempla, antes de mais nada, a 
construção do sujeito. O processo tem início quando a criança toma consciência da 
existência de um “Eu” e de um “Outro”. O indivíduo toma consciência de si, administrando 
suas vontades de forma autônoma nos seus grupos de convivência.  

Desenvolve-se a percepção de si e do outro por meio de experiências cotidianas, 
identificando o seu papel e lugar na família, na escola e no espaço em que vivem. 
Baseando-se na lógica da progressão curricular, o aprendizado, ao longo do Ensino 
Fundamental – Anos Iniciais, torna-se mais complexo à medida que o sujeito reconhece a 
diferença entre os indivíduos e que cada ser apreende o mundo de maneira muito própria 

Nos Anos Iniciais - no primeiro Bloco-BIA, o objetivo primordial é o reconhecimento do 
“Eu”, do “Outro” e do “Nós”.  Existe um incremento na escala e na percepção, mas o objeto, 
a priori, é o conhecimento de si, da família, da noção de comunidade e da vida em 
sociedade. Em seguida, por meio da relação diferenciada entre sujeitos e objetos, é possível 
separar o “Eu” do “Outro”, dando ênfase à interação dos indivíduos com a natureza, com 
seus espaços de convivência, levando a compreensão dos diferentes espaços(públicos  e 
privados) e a importância da sua preservação.   

No segundo  bloco, destaca-se a noção de lugar em que se vive e as dinâmicas em 
torno da cidade, com foco nas diferenciações entre a vida privada e a vida pública, a urbana 
e a rural. Nesse momento, também são analisados processos mais longínquos na escala 
temporal, como a circulação dos primeiros grupos humanos em movimentos migratórios no 
mundo e, mais amplamente, no Brasil. Observa-se, também, o desenvolvimento do Distrito 
Federal e das cidades do Entorno, desmistificando conceitos como “cidades-satélites”/ 
centro-periferia” e dando visibilidade e importância às regiões administrativas da região e 
aos diversos povos que as ocupam como indígenas e quilombolas.  Essa análise se amplia, 
cuja ênfase está em pensar a diversidade dos povos e culturas e suas formas de 
organização. A noção de cidadania, com direitos e deveres, as conquistas sociais como 
fruto de um processo histórico de lutas, e o reconhecimento da diversidade das sociedades 
pressupõem uma educação que estimule a autonomia, o protagonismo, o convívio e o 
respeito entre os povos, fomentando o desenvolvimento identitário e a compreensão da 
alteridade.  

A partir dessas perspectivas, desenvolve-se um sujeito que se reconhece, 
compreende e respeita as diferenças, convive harmonicamente em sociedade e se vê como 
parte integrante e atuante na vida social, ou seja, consegue enfrentar os desafios do mundo 
contemporâneo. 

Nos anos Finais, amplia-se a noção de tempo, espaço, identidade, alteridade, 
reconhecimento e interpretação de diferentes versões verossímeis com o intuito de 
proporcionar um ambiente adequado para o desenvolvimento da autonomia dos sujeitos 
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envolvidos no processo de ensinagem.  
Esse processo está pautado em três procedimentos: identificação dos eventos 

históricos do Brasil e de outras regiões do mundo; desenvolvimento das aprendizagens 
necessárias para selecionar, compreender e refletir acerca das fontes disponíveis; 
reconhecimento e interpretação das diversas versões verossímeis com o intuito de propor 
hipóteses próprias.  

 
1 Pela identificação dos eventos considerados importantes na história da 
África, Ásia, Europa e América, especialmente do Brasil, ordenando-os de 
forma cronológica e localizando-os no espaço geográfico. 
2 Pelo desenvolvimento das condições necessárias para que os estudantes 
selecionem, compreendam e reflitam sobre os significados da produção, 
circulação e utilização de documentos (materiais ou imateriais), elaborando 
críticas sobre formas já consolidadas de registro e de memória, por meio de 
uma ou várias linguagens. 
3 Pelo reconhecimento e pela interpretação de  diferentes versões de um 
mesmo fenômeno, reconhecendo as hipóteses  e avaliando os argumentos 
apresentados com vistas ao desenvolvimento das aprendizagens 
necessárias para a elaboração de proposições próprias. 

 
No primeiro bloco do 3º Ciclo, contempla-se uma reflexão sobre a História e suas 

formas de registro. São recuperados aspectos da aprendizagem do Ensino Fundamental – 
Anos Iniciais e discutidos procedimentos próprios  da História, o registro das primeiras 
sociedades e a construção da Antiguidade Clássica, com a necessária contraposição com 
outras sociedades e concepções de mundo. Avança-se ao período medieval na Europa e às 
formas de organização social e cultural em partes da África. As conexões entre Europa, 
América(com ênfase na história brasileira) e África são ampliadas. São debatidos aspectos 
políticos, sociais, econômicos e culturais ocorridos a partir do final do século XV até o final 
do século XVIII. 

No segundo bloco do 3º Ciclo, o tema é o século XIX e a conformação histórica do 
mundo contemporâneo. Destacam-se os múltiplos processos que desencadearam as 
independências nas Américas, com ênfase no processo brasileiro e seus desdobramentos. 
África, Ásia e Europa são objetos de conhecimento, com destaque para o nacionalismo,  o 
imperialismo e as resistências a esses discursos e práticas. Aborda-se, também,  a história 
republicana do Brasil até os tempos atuais, incluindo as mudanças ocorridas após a 
Constituição de 1988, e o protagonismo de diferentes grupos e  sujeitos históricos. O estudo 
dos conflitos mundiais e nacionais, da  Primeira  e da Segunda Guerra, do nazismo, do 
fascismo, da guerra da Palestina, do colonialismo e da Revolução Russa, entre outros, 
permite uma compreensão circunstanciada das razões que presidiram a criação da ONU e 
explicam a importância do debate sobre Direitos Humanos, com a ênfase nas diversidades 
identitárias, especialmente na atualidade. Do ponto de vista mais geral, a abordagem se 
vincula aos processos europeus, africanos, asiáticos e latino-americanos dos séculos XX e 
XXI, reconhecendo-se especificidades e aproximações entre diversos eventos, incluindo a 
história recente. 

A partir desses elementos, espera-se a construção de um cidadão autônomo, 
protagonista, sujeito da sua própria história, reconhecendo-a como para integrante de uma 
História mais ampla como  a da cidade, país e do mundo.  

Em suma, o que o processo de escolarização desenvolve uma consciência histórica. 
Para Rusen (2001), a consciência histórica está contida na própria vida prática dos 
indivíduos, inerente a um estar no mundo. Entretanto, esse “estar no mundo”  significa 
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perceber sua  própria historicidade até diferentes contextos da história humana, o que os 
possibilita agir no mundo. 

Essa ação “no mundo” só é possível se este for interpretado. Dessa forma, o ensino 
de História tem papel fundamental nessa interpretação do mundo e de si, à medida que 
proporciona um reconhecimento do Eu  e do Outro a partir das diferentes realidades 
históricas, dos diferentes sujeitos, da denúncia dos silenciamentos e exclusões, das 
permanências e rupturas sociais, políticas e econômicas.  
 
REFERÊNCIAS: 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Base Nacional Curricular 
Comum. Brasília, 2018. 
FONSECA, Thais Nívia de L. História & Ensino de História. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 
 
MARRERA, Fernando M. e Souza, Uirys A. A tipologia da consciência histórica em Rüsen. 
Revista Latino-Americana de História Vol. 2, nº. 6 – Agosto de 2013 
 
SANTOMÉ, J. Globalização e Interdisciplinaridade: o currículo integrado. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1998. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 
EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 

CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA 
2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Construir a sua 
identidade como 
sujeito individual e 
coletivo. 

• Identificar registros 
históricos (certidão de 
nascimento, 
calendários, cartas, 
fotos, álbuns) 
observando seus 
usos sociais numa 
perspectiva cidadã. 

• Compreender o 
sentido da alteridade, 
dando ênfase ao 
respeito às diferenças 
. 

• Identificar o contexto 
histórico dos espaços 
de convivência como 
elementos 
constituintes de sua 
identidade, 

• Eu: nome, sobrenome 
(conteúdo histórico e 
afetivo). Percurso 
trilhado e sua 
importância na 
construção das 
identidades. As 
diferentes formas de 
organização da 
família e da 
comunidade: os 
vínculos pessoais e 
as relações de 
amizade. 

• Registros da história 
pessoal: gráficos 
(fotos, imagens, 
desenhos), 
autorretrato, 
preferências, desejos. 
A vida em casa, a 
vida na escola e 
formas de 

• Apropriar-se da 
história de sua 
família, da escola e 
da comunidade, 
percebendo-se como 
cidadão pertencente a 
esses grupos. 

• Reconhecer espaços 
de sociabilidade e 
identificar os motivos 
que aproximam e 
separam as pessoas 
em diferentes grupos 
sociais ou de 
parentesco. 

• Perceber e respeitar 
as diversidades 
socioculturais, 
políticas, étnico-
raciais e de gênero 
que compõem a 
sociedade atual 

• Selecionar situações 

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

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

• Reconhecimento do 
contexto da 
desigualdade 
étnicorracial, 
sociocultural e de 
gênero na sociedade, 
destacando as 
comunidades locais, 
rurais, quilombolas, 
indígenas e outras na 
região em que vive. 

• Linha do tempo, fases 
da vida (infância, 

• Identificar os grupos 
populacionais que 
formam a cidade, o 
município e a região, 
as relações 
estabelecidas entre 
eles e os eventos que 
marcam a formação 
da cidade, como 
fenômenos 
migratórios (vida 
rural/vida urbana), 
desmatamentos, 
estabelecimento de 
grandes empresas 
etc. 

• Selecionar, por meio 
da consulta de fontes 
de diferentes 
naturezas, e registrar 
acontecimentos 
ocorridos ao longo do 
tempo na cidade ou 

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

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

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

• A produção dos 
marcos da memória: 
os lugares de 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

reconhecendo as 
especificidades dos 
hábitos e das regras 
que os regem. 

• Descrever e distinguir 
os seus papéis e 
responsabilidades 
relacionados à 
família, à escola e à 
comunidade; 
Identificar a relação 
entre as suas 
histórias e as histórias 
de sua família e de 
sua comunidade. 

• Conhecer as histórias 
da família e da escola 
e identificar o papel 
desempenhado por 
diferentes sujeitos em 
diferentes espaços. 

• Identificar mudanças 
e permanências nas 
formas de 
organização familiar. 

representação social 
e espacial: os jogos e 
brincadeiras como 
forma de interação 
social e espacial. 
Registros de 
experiências pessoais 
e da comunidade no 
tempo e no espaço. 

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

• Compreensão dos 
espaços de 
convivência que 
contribuem na 
formação identitária 
do indivíduo como 
casa, escola, 
comunidade, 
hospitais... 
Construção de regras 
sociais 

cotidianas que 
remetam à percepção 
de mudança, 
pertencimento e 
memória.  

• Identificar e organizar, 
temporalmente, fatos 
da vida cotidiana, 
usando noções 
relacionadas ao 
tempo (antes, durante 
e depois). 

• Selecionar e 
compreender o 
significado de objetos 
e documentos 
pessoais e da família 
como fontes de 
memórias e histórias 
nos âmbitos pessoal, 
familiar, escolar e 
comunitário; 
discutindo as razões 
pelas quais alguns 
objetos são 

juventude, velhice), 
datas significativas 
para a família 
(aniversários, 
comemorações). 
Tempo escolar: 
bimestre, semestre, 
rotina escolar . 
Evolução do tempo: o 
dia, a semana, o mês, 
o ano. 

• O tempo como 
medida. Noções de 
tempo 

• A noção do “Eu” e do 
“Outro”: registros de 
experiências 
pessoais, da família e 
da comunidade no 
tempo e no espaço. 
As fontes: relatos 
orais, objetos, 
imagens (pinturas, 
fotografias, vídeos), 
músicas, escrita, 

região em que vive. 
• Identificar os 

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

• Identificar os marcos 
históricos do lugar em 
que vive e 
compreender seus 
significados; 
identificar os registros 
de memória na cidade 
(nomes de ruas, 
monumentos, 
edifícios etc.), 
discutindo os critérios 
que explicam a 
escolha desses 
nomes. 

• Identificar 

memória (ruas, 
praças, escolas, 
monumentos, museus 
etc.) 

• A produção dos 
marcos da memória: 
formação cultural da 
população 

• A produção dos 
marcos da memória: a 
cidade e o campo, 
aproximações e 
diferenças 

• A cidade, seus 
espaços públicos e 
privados e suas áreas 
de conservação 
ambiental 

• A cidade, seus 
espaços públicos e 
privados e suas áreas 
de conservação 
ambiental 

• A cidade e suas 
atividades: trabalho, 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Identificar 
instrumentos e 
marcadores de tempo 
(relógios, 
calendários...) 
elaborados e ou 
utilizados por 
sociedades ou grupos 
de convívio em 
diferentes localidades. 

• Reconhecer o 
significado das 
comemorações e 
festas escolares, 
diferenciando-as das 
datas festivas 
comemoradas no 
âmbito familiar ou da 
comunidade. 

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

• A vida em família: 
diferentes 
configurações e 
vínculos 

• Permanências e 
mudanças dentro do 
contexto familiar 

• Instrumentos e 
marcadores de tempo 
(relógios, 
calendários...) 
elaborados e ou 
utilizados por 
sociedades ou grupos 
de convívio em 
diferentes localidades 

• A escola, sua 
representação 

preservados e outros 
são descartados. 

• Selecionar objetos e 
documentos pessoais 
e de grupos próximos 
ao seu convívio e 
compreender sua 
função, seu uso e seu 
significado. 

• Identificar diferentes 
formas de trabalho 
existentes na 
comunidade em que 
vive, seus 
significados, suas 
especificidades, sua 
importância e 
impactos no ambiente 
causados. 

tecnologias digitais de 
informação e 
comunicação e 
inscrições nas 
paredes, ruas e 
espaços sociais 

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

• A sobrevivência e a 
relação com a 
natureza 

semelhanças e 
diferenças existentes 
entre comunidades de 
sua cidade ou região, 
e descrever o papel 
dos diferentes grupos 
sociais que as 
formam. 

• Identificar modos de 
vida na cidade e no 
campo no presente, 
comparando-os com 
os do passado. 

• Compreender as 
diferenças entre o 
espaço público e o 
privado e Mapear os 
espaços públicos no 
lugar em que vive 
(ruas, praças, 
escolas, hospitais, 
prédios do governo e 
da Câmara de 
Legislativa etc.) e 
identificar suas 

cultura e lazer 
 
• A cidade e suas 

atividades: trabalho, 
serviço e produtos e 
suas mudanças e 
permanências ao 
longo do tempo. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

espacial, sua história 
e seu papel na 
comunidade 

funções. 
• Identificar as áreas de 

conservação 
ambiental, 
compreendendo a 
importância de sua 
preservação. 

• Identificar diferenças 
entre formas de 
trabalho realizadas na 
cidade e no campo, 
considerando também 
o uso da tecnologia 
nesses diferentes 
contextos e comparar 
as relações de 
trabalho do presente 
com as de outros 
tempos e espaços, 
analisando mudanças 
e permanências. 

• Identificar mudanças 
que ocorreram em 
profissões, produtos e 
serviços em sua 



Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal (2ª Edição) – Versão para Consulta Pública 
Ensino Fundamental 

 

301 
 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

comunidade, ao longo 
do tempo. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA 

2º CICLO – 2° BLOCO  
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Reconhecer a história como 
resultado da ação do ser humano 
no tempo e no espaço, com base 
na identificação de mudanças e 
permanências ao longo do tempo. 

• Identificar mudanças e 
permanências ao longo do tempo, 
discutindo os sentidos dos grandes 
marcos da história da humanidade 
(nomadismo, desenvolvimento da 
agricultura e do pastoreio, criação 
da indústria etc.). 

• Identificar as transformações 
ocorridas na cidade ao longo do 
tempo e discutir suas interferências 
nos modos de vida de seus 
habitantes, tomando como ponto 
de partida o presente. 

• Identificar as transformações 
ocorridas nos meios de 
comunicação (cultura oral, 
imprensa, rádio, televisão, cinema, 
internet e demais tecnologias 
digitais de informação e 
comunicação) e discutir seus 

• A ação das pessoas, grupos 
sociais e comunidades no tempo e 
no espaço: nomadismo, agricultura, 
escrita, navegações, indústria, 
entre outras 

• A ação das pessoas, grupos 
sociais e comunidades no tempo e 
no espaço: nomadismo, agricultura, 
escrita, desenvolvimento das 
cidades, navegações, indústria, 
entre outras 

• O passado e o presente: a noção 
de permanência e as lentas 
transformações sociais e culturais 

• O mundo da tecnologia: a 
integração de pessoas e as 
exclusões sociais e culturais 

• O surgimento da espécie humana 
no continente africano e sua 
expansão pelo mundo 

• Os processos migratórios para a 
formação do Brasil: os grupos 
indígenas, a presença portuguesa 
e a diáspora forçada dos africanos. 
Os processos migratórios do final 

• Conviver eticamente com o outro, 
conhecendo e respeitando seus 
direitos, deveres, costumes e 
modos de viver, na busca da 
eliminação da discriminação e do 
preconceito. 

• Respeitar a diversidade 
sociocultural, política, etnicorraciai 
e de gênero que compõem a 
sociedade atual. 

• Identificar os processos de 
formação das culturas e dos povos, 
relacionando-os com o espaço 
geográfico ocupado. 

• Compreender os papéis dos povos 
indígenas, das diversas sociedades 
africanas e dos povos europeus na 
sociedade brasileira e suas 
implicações sociais na atualidade. 

• Identificar os mecanismos de 
organização do poder político com 
vistas à compreensão da ideia de 
Estado e/ou de outras formas de 
ordenação social. 

• Analisar o papel das culturas e das 

• Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, Estatuto da criança e do 
Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei 
Maria da Penha, Leis 10.639/03 e 
11.645/08. 

• Compreensão do outro e respeito 
às diferenças.  

• Noção de espaço e compreensão 
das condições que explicam a sua 
ocupação como as desigualdades 
socioespaciais da região. 
Conceitos de cultura.  

• A formação das matrizes 
populacionais brasileiras. Políticas 
de ações afirmativas. Combate ao 
racismo, discriminação de todos os 
tipos de preconceitos.  

• As formas de organização social e 
política: a noção de Estado 

• O papel das religiões e da cultura 
para a formação dos povos antigos 
e suas implicações no presente 

• Cidadania, diversidade cultural e 
respeito às diferenças sociais, 
culturais e históricas. Combate ao 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA 

2º CICLO – 2° BLOCO  
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

significados para os diferentes 
grupos ou estratos sociais. 

• Identificar as motivações dos 
processos migratórios em 
diferentes tempos e espaços e 
avaliar o papel desempenhado pela 
migração nas regiões de destino. 

• Analisar diferentes fluxos 
populacionais e suas contribuições 
para a formação da sociedade 
brasileira; Analisar, na sociedade 
em que vive, a existência ou não 
de mudanças associadas à 
migração (interna e internacional) 

• Conhecer os idealizadores de 
Brasília, por meio de várias 
linguagens fílmicas, literárias e 
outras disponíveis em vários 
acervos de museus no DF e 
compreender a importância dos 
candangos(pessoas que migraram 
de outros estados para trabalhar na 
construção de Brasília) no 
processo de edificação e formação 
da cidade.  

do século XIX e início do século XX 
no Brasil. As dinâmicas internas de 
migração no Brasil a partir dos 
anos 1960 

• Antigas capitais, Missão Cruls, a 
história de JK, os idealizadores de 
Brasília (Lúcio Costa e Niemeyer), 
os candangos. Povos indígenas 
que migraram para a região e 
ajudaram na construção como os 
Tapuia-Fulniô. 

• A vida dos sujeitos no DF: 
economia, hábitos, costumes, 
religiões, organização social, 
modos de viver, convivência. 

• Fluxo migratório para o DF, 
características dos povos que 
migraram para o DF.  

• A história dos Tapuias-Fulniôs: 
Santuário dos Pajés, território 
criado e mantido por indígenas 
desde a fundação da capital. 

• Formação dos Quilombos rurais e 
urbanos próximas ao DF, com 
ênfase aos remanescentes 

religiões na composição identitária 
dos povos antigos e relacioná-los 
ao presente. 

• Associar a noção de cidadania com 
os princípios de respeito à 
diversidade, à pluralidade e aos 
direitos humanos. 

• Associar o conceito de cidadania à 
conquista de direitos dos povos e 
das sociedades, compreendendo-o 
como conquista histórica. 

• Identificar os processos de 
produção, hierarquização e difusão 
dos marcos de memória e discutir a 
presença e/ou a ausência de 
diferentes grupos que compõem a 
sociedade na nomeação desses 
marcos de memória. 

• Identificar formas de marcação da 
passagem do tempo em distintas 
sociedades, incluindo os povos 
indígenas originários e os povos 
africanos. 

• Inventariar os patrimônios materiais 
e imateriais da humanidade e 

Bullying, à homofobia 
• As lutas sociais que buscavam a 

aplicação de direitos inerentes às 
classes sociais, aos gêneros, aos 
grupos étnicos, dentre outros.  

• As tradições orais e a valorização 
da memória. O surgimento da 
escrita e a noção de fonte para a 
transmissão de saberes, culturas e 
histórias 

• As tradições orais e a valorização 
da memória. O surgimento da 
escrita e a noção de fonte para a 
transmissão de saberes, culturas e 
histórias 

• Os patrimônios materiais e 
imateriais da humanidade. Política 
de educação patrimonial. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA 

2º CICLO – 2° BLOCO  
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Conhecer aspectos econômicos, 
sociais, políticos e culturais do 
Distrito Federal e Entorno 

• Analisar a influência da 
procedência histórica e cultural das 
famílias que se fixaram no DF. 

• Identificar e analisar a existência 
de grupos indígenas no DF e suas 
lutas para ter direito à terra.  

• Identificar e analisar os grupos 
renascentes de quilombos nas 
áreas próximas ao DF 

quilombolas da Cidade 
ocidental(Quilombo Mesquita). 

analisar mudanças e permanências 
desses patrimônios ao longo do 
tempo. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA 

3º CICLO – 1° BLOCO 
6º ANO 7º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Compreender o processo de 
construção da narrativa histórica e 
a importância da História na 
formação das identidades, respeito 
às diferenças(alteridade), 
construção da cidadania.  

• Identificar diferentes formas de 
compreensão da noção de tempo e 
de periodização dos processos 
históricos (continuidades e 
rupturas). 

• Identificar e comparar algumas 
hipóteses científicas sobre o 
surgimento da espécie humana na 
África e sua historicidade. e a 
expansão humana pelo globo 
terrestre 

• Compreender o período ágrafo da 
História da humanidade 

• Identificar, localizar e analisar 
sociedades antigas como as 
africanas(Egito, Núbia, Axum e 
Nok), asiáticas(Mesopotâmia, 

• Etapas do ofício do historiador. 
Fontes Históricas. Diversas formas 
de transmissão de conhecimento 
como a tradição oral. Discussões 
acerca da construção das 
identidades, da compreensão da 
alteridade, da formação da 
cidadania. Preservação do 
patrimônio cultural material e 
imaterial da humanidade.. 

• A questão do tempo, sincronias e 
diacronias: reflexões sobre o 
sentido das cronologias 

• A África como o berço da 
humanidade. Os primeiros 
processos migratórios. Teorias que 
explicam a chegada dos seres 
humanos aos outros continentes. 

• Desenvolvimento humano no 
Paleolítico. A revolução neolítica. 
Desenvolvimento das primeiras 
civilizações na África e no Oriente 
Médio 

• Identificar e analisar o processo de 
transição do medievo à 
modernidade europeia. 

• Identificar conexões e interações 
entre as sociedades do Novo 
Mundo, da Europa, da África e da 
Ásia no contexto das navegações e 
indicar a complexidade e as 
interações que ocorrem nos 
Oceanos Atlântico, Índico e 
Pacífico. 

• Identificar e relacionar as 
vinculações entre as reformas 
religiosas e os processos culturais 
e sociais do período moderno na 
Europa e na América. 

• Identificar e analisar os contatos 
entre europeus, ameríndios e 
africanos, desconstruindo visões 
estereotipadas construídas nesse 
processo. 

• Caracterizar a ação dos europeus 
e suas lógicas mercantis visando 

• Formação dos Estados Nacionais 
Europeus(Conceitos de 
Estado,Nação e Território) e do 
Absolutismo. Renascimento 
cultural e científico.  

• A construção da ideia de 
modernidade e seus impactos na 
concepção de História. A ideia de 
“Novo Mundo” ante o Mundo 
Antigo: permanências e rupturas de 
saberes e práticas na emergência 
do mundo moderno. Expansão 
marítima europeia 

• Reformas Religiosas. A expansão 
e as guerras religiosas 

• Diálogo acerca das representações 
sociais e dos conceitos construídos 
como "os descobrimentos". 

• As lógicas mercantis e o domínio 
europeu sobre os mares e o 
contraponto Oriental 

• As dinâmicas comerciais africanas 
e asiáticas entre si e com o 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA 

3º CICLO – 1° BLOCO 
6º ANO 7º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

China, Fenícia, Pérsia e Palestina), 
europeias(Grécia e Roma) e 
ameríndias(Astecas, Maias, Incas, 
Sociedades indígenas do território 
brasileiro) 

• Compreender as heranças políticas 
dos povos da antiguidade; os 
processos de inclusão e exclusão, 
com olhar atencioso às relações de 
gênero; as diversas relações de 
trabalho e de utilização de mão de 
obra.  

• Identificar e analisar a construção 
do medievo europeu 

• Compreender a sociedade, as 
relações políticas e culturais e a 
expansão de bizantinos e árabes 
entre os séculos V e XV.  

• Identificar e compreender algumas 
dinâmicas sociais, culturais, 
econômicas e políticas de alguns 
reinos africanos que se 
desenvolveram entre os séculos V 
e XV. 

• Comparar as formas de trabalho, 

• Egito. Núbia. Axum. Mesopotâmia. 
Nok. China. Fenícia. Pérsia. 
Palestina. Astecas. Maias. Incas. 
Sociedades indígenas do território 
brasileiro.  

• A construção dos impérios 
teocráticos na África e na Ásia. O 
desenvolvimento da democracia 
em Atenas e da República em 
Roma. A construção dos papéis 
sociais de homens e mulheres no 
mundo antigo. O desenvolvimento 
das relações de poder e 
exploração do trabalho nessas 
sociedades.  

• Expansão dos povos germânicos. 
Reino Franco e Império Carolíngio. 
Feudalismo. Renascimento 
comercial e urbano. Cruzadas. 
Crise do Século XIV.  

• Império Bizantino. Império 
Árabe/islâmico 

• Reinos de Gana, Mali, Songai 
• Escravidão, servidão individual e 

coletiva. Relações entre os 

ao domínio no mundo atlântico e e 
analisar suas interações com 
outras sociedades do Ocidente e 
do Oriente. 

• Descrever as dinâmicas comerciais 
das sociedades americanas e 
africanas 

• Descrever as formas de 
organização das sociedades 
americanas no tempo da conquista 
com vistas à compreensão dos 
mecanismos de alianças, 
confrontos e resistências e analisar 
os diferentes impactos da 
conquista europeia da América 
para as populações ameríndias e 
seus processos de resistência à 
colonização. 

• Analisar os mecanismos e as 
dinâmicas de comércio de 
escravizados em suas diferentes 
fases, identificando os agentes 
responsáveis pelo tráfico e as 
regiões e zonas africanas de 
procedência dos escravizados. 

Ocidente 
• A conquista da América e as 

formas de organização política dos 
indígenas e europeus: conflitos, 
dominação e resistência.  

• As lógicas internas das sociedades 
africanas 
As formas de organização das 
sociedades ameríndias 
A escravidão moderna e o tráfico 
de escravizados 

• Exploração natural e devastação 
da Mata Atlântica. Administração 
colonial. A influência religiosa na 
formação da América Portuguesa.  

• Economia Colonia: da exploração 
do pau-brasil ao início da 
mineração. Crise açucareira. 
Expansão territorial e a ação do 
bandeirantismo 

• As mudanças na sociedade 
colonial durante a mineração. 

• Contribuições técnicas, sociais, 
políticas e culturais dos povos que 
formaram o Brasil colonial. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA 

3º CICLO – 1° BLOCO 
6º ANO 7º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

organização social e cultural, com 
ênfase na transmissão de 
conhecimento(oral e escrita) e 
relações de gênero nas diversas 
sociedades estudadas 

gêneros. Tradição Oral e tradição 
escrita. 

• Compreender o processo de 
colonização portuguesa no atual 
território do Brasil 

• Analisar as transformações 
econômicas durante o período 
colonial. 

 
• Compreender o desenvolvimento 

da sociedade mineradora e suas 
consequências para a América 
Portuguesa 

• Identificar e analisar a importância 
das populações indígenas, 
africanas e europeias na 
construção histórica do Brasil. 

• Identificar e analisar as diversas 
formas de resistência à escravidão 
empreendida por africanos e 
indígenas. 

• Discutir a questão indígena, negra 
e as relações de gênero dentro da 
sociedade patriarcal brasileira, 
identificando permanências na 
forma de preconceitos, 
estereótipos e violências sobre 

• As diversas formas de resistência 
no período colonial, enfatizando a 
formação dos quilombos rurais e 
urbanos e a capoeira. 

• A construção da sociedade 
patriarcal e escravista durante o 
período colonial.. Discussões 
acerca da construção dos papéis 
sociais dos diversos grupos 
integrantes da sociedade. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA 

3º CICLO – 1° BLOCO 
6º ANO 7º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

essas populações no Brasil e nas 
outras regiões da América 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA 

3º CICLO – 2° BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Compreender o período das 
grandes revoluções burguesas na 
Europa nos séculos XVII, XVIII e 
XIX, assim como as teorias que 
convergiam e divergiam dos ideais 
burgueses. 

• Identificar e analisar as demandas 
internas das colônias europeias na 
América e associá-las às 
revoluções ocorridas na Europa 
entre os séculos XVII e XIX 

• Identificar e analisar as demandas 
internas das colônias europeias na 
América e associá-las às 
revoluções ocorridas na Europa 
entre os séculos XVII e XIX 

• Identificar e explicar os 
protagonismos e a atuação de 
diferentes grupos sociais e étnicos 
nas lutas de independência no 
Brasil, na América inglesa, 
espanhola e no Haiti., assim como 
diferenciar a organização política 
dos Estados envolvidos nesse 
processo.  

• Revoluções Inglesas. Iluminismo e 
Liberalismo. Revolução Industrial. 
Revolução Francesa. Expansão 
Napoleônica. Revoluções liberais 
de 1830. Primavera dos Povos. 
Socialismo e anarquismo. 
Movimentos operários. Movimentos 
feministas: suas lutas e conquistas.  

• Crise do sistema colonial. 
Independência dos Estados Unidos 
da América, do Haiti e das colônias 
espanholas. Ideário norteador do 
processo independentista.  

• Crise do sistema colonial. 
Inconfidência Mineira e Conjuração 
Baiana. Vinda da família real para 
o Brasil. Insurreição 
pernambucana. Independência do 
Brasil 

• Independência dos Estados Unidos 
da América. Independências na 
América espanhola. A revolução 
dos escravizados em São Domingo 
e seus múltiplos significados e 
desdobramentos: o caso do Haiti. 

• Descrever e contextualizar os 
principais aspectos sociais, 
culturais, econômicos e políticos da 
emergência da República no Brasil. 

• Compreender o sistema oligárquico 
brasileiro da primeira república, 
efetivado por práticas clientelistas e 
identificar permanências dessas 
práticas políticas na atualidade 

• Analisar a emergências de 
movimentos sociais urbanos e 
rurais, traçando paralelo com 
movimentos populares da 
atualidade e discutir a importância 
da participação da população 
negra na formação econômica, 
política e social do Brasil 

• Identificar e relacionar as 
dinâmicas do capitalismo e suas 
crises, os grandes conflitos 
mundiais e os conflitos vivenciados 
na Europa. 

• Identificar as especificidades e os 
desdobramentos mundiais da 
Revolução Russa e seu significado 

• Experiências republicanas e 
práticas autoritárias: as tensões e 
disputas do mundo 
contemporâneo. A proclamação da 
República e seus primeiros 
desdobramentos. As diferenças e 
semelhanças entre os sistemas 
monárquico e republicano.  

• Coronelismo. Política dos 
governadores. Política do café com 
leite.  

• Revoltas como a de Canudos, 
Contestado, Chibata, Vacina. Os 
movimentos sociais e a imprensa 
negra; a cultura afro-brasileira 
como elemento de resistência e 
superação das discriminações  

• Primeira Guerra Mundial e seus 
desdobramentos 

• Revolução Russa e seus 
desdobramentos 

• Crise Mundial do Capitalismo em 
1929 e suas consequências para o 
Mundo 

• Os fascismos na Europa e suas 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA 

3º CICLO – 2° BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Identificar e analisar o equilíbrio 
das forças e os sujeitos envolvidos 
nas disputas políticas durante o 
Primeiro Reinado 

• Identificar, comparar e analisar a 
diversidade política, social e 
regional nas rebeliões e nos 
movimentos contestatórios ao 
poder centralizado. 

• Identificar e analisar os processos 
econômicos, sociais e 
políticos(internos e externos) 
durante o Segundo Reinado 

• Identificar os atores do processo de 
abolição da escravatura, 
enfatizando a importância da luta 
dos negros escravizados e libertos, 
assim como analisar as 
consequências da abolição sem 
inserção da população negra na 
sociedade.  

• Caracterizar e contextualizar 
aspectos das relações entre os 
Estados Unidos da América e a 
América Latina no século XIX. 

Os caminhos até a independência 
do Brasil e a formação do Estado. 

• Construção do Estado brasileiro. 
Mudanças e permanências após a 
independência. Questões políticas 
e econômicas. A primeira 
Constituição do Brasil. 

• O período regencial e seus 
movimentos revoltosos como 
Revolta dos Malês, Farroupilha, 
Cabanagem, Sabinada, Balaiada.  

• A questão das terras no Brasil. A 
economia cafeeira. O "surto" 
industrial. Imigração e política de 
branqueamento. A questão 
indígena. O Parlamentarismo às 
avessas. As disputas políticas e 
territoriais na América do Sul. 

• Os grandes ícones da luta pela 
libertação negra como Luísa 
Mahin, Luis Gama, André Rebolças 
dentre outros. As questões internas 
e externas que influenciaram no 
processo. A lei Áurea. A dificuldade 
de inserção da população negra no 

histórico. 
• Analisar a crise capitalista de 1929 

e seus desdobramentos em 
relação à economia global. 

• Descrever e contextualizar os 
processos da emergência do 
nazifascismo, a consolidação dos 
estados totalitários e as práticas de 
extermínio (como o holocausto) 

• Identificar e discutir o papel do 
trabalhismo como força política, 
social e cultural no Brasil, em 
diferentes escalas (nacional, 
regional, cidade, comunidade). 

• Compreender a Segunda Guerra 
Mundial, dentro do contexto de 
expansionismo e analisar os 
impactos e as consequências 
desse grande conflito.  

• Discutir as motivações que levaram 
à criação da Organização das 
Nações Unidas (ONU) no contexto 
do pós-guerra e os propósitos 
dessa organização e relacionar a 
Carta dos Direitos Humanos ao 

consequências pelo Mundo 
• O período varguista e suas 

contradições. A emergência da 
vida urbana e a segregação 
espacial. O trabalhismo e seu 
protagonismo político. 

• Segunda Guerra mundial e seus 
desdobramentos. O Brasil na 
Segunda Guerra.  

• A Organização das Nações Unidas 
(ONU) e a questão dos Direitos 
Humanos 

• Guerra Fria e seu sistema bipolar. 
Processo de independência das 
colônias africanas e asiáticas. A 
emergência do "Terceiro Mundo". 
Os alinhamentos políticos da 
América Latina e suas 
repercussões na política 
internacional. 

• A estrutura democrática brasileira 
entre 1946 e 1964. Industrialização 
e processo de urbanização. 
Discussões acerca da construção 
de Brasília e das regiões 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA 

3º CICLO – 2° BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Relacionar o desenvolvimento 
industrial, o surgimento tardio de 
nações na Europa, teorias raciais e 
determinismo à expansão 
imperialista. 

• Reconhecer a exploração 
imperialista no mundo e analisar os 
impactos sobre as comunidades 
locais. 

• Identificar e contextualizar o 
protagonismo das populações 
locais na resistência ao 
imperialismo na África e Ásia. 

final da monarquia e na república 
do Brasil e da importância da 
elaboração de políticas afirmativas 
na atualidade.  

• Os Estados Unidos da América e a 
América Latina no século XIX 

• Segunda Revolução Industrial. 
Formação da Itália e da Alemanha. 
Imperialismo. Darwinismo social e 
evolucionismo social.  

• Uma nova ordem econômica: as 
demandas do capitalismo industrial 
e o lugar das economias africanas 
e asiáticas nas dinâmicas globais. 
Os Massacres e a desorganização 
social, econômica e produtiva 
gerada pelas ações imperialistas. 
As relações imperialistas na 
América Latina. 

• O imperialismo europeu e a partilha 
da África e da Ásia 

processo de afirmação dos direitos 
fundamentais e de defesa da 
dignidade humana, valorizando as 
instituições voltadas para a defesa 
desses direitos e para a 
identificação dos agentes 
responsáveis por sua violação. 

• Identificar e analisar aspectos da 
Guerra Fria, seus principais 
conflitos e as tensões geopolíticas 
no interior dos blocos liderados por 
soviéticos e estadunidenses. 

• Identificar e analisar processos 
sociais, econômicos, culturais e 
políticos do Brasil a partir de 1946; 
Descrever e analisar as relações 
entre as transformações urbanas e 
seus impactos na cultura 
brasileira(entre 1946 e 1964) e na 
produção das desigualdades 
regionais e sociais. 

• Identificar e compreender o 
processo que resultou na ditadura 
civil-militar no Brasil e discutir a 
emergência de questões 

administrativas do Distrito Federal. 
• Movimentos culturais no Brasil e no 

Mundo na década de 60. A 
ditadura civil-militar e os processos 
de resistência 

• As questões indígena e negra 
durante a ditadura civil-militar. 

• As experiências ditatoriais na 
América Latina 

• As experiências ditatoriais na 
América Latina 

• O processo de redemocratização. 
A Constituição de 1988 e a 
emancipação das cidadanias 
(analfabetos, indígenas, negros, 
jovens etc.) Discussões acerca dos 
direitos e deveres dos 
adolescentes, com ênfase no ECA. 
A história recente do Brasil: 
transformações políticas, 
econômicas, sociais e culturais de 
1989 aos dias atuais. Os 
protagonismos da sociedade civil e 
as alterações da sociedade 
brasileira. A questão da violência 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA 

3º CICLO – 2° BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

relacionadas à memória e à justiça 
sobre os casos de violação dos 
direitos humanos. 

• Identificar e relacionar as 
demandas indígenas e quilombolas 
como forma de contestação ao 
modelo desenvolvimentista da 
ditadura. 

• Descrever e analisar as 
experiências ditatoriais na América 
Latina, seus procedimentos e 
vínculos com o poder, em nível 
nacional e internacional, e a 
atuação de movimentos de 
contestação às ditaduras. 

• Comparar as características dos 
regimes ditatoriais latino-
americanos, com especial atenção 
para a censura política, a opressão 
e o uso da força, bem como para 
as reformas econômicas e sociais 
e seus impactos. 

• Discutir o papel da mobilização da 
sociedade brasileira do final do 
período ditatorial até a Constituição 

contra populações marginalizadas. 
O Brasil e suas relações 
internacionais na era da 
globalização 

• O fim da Guerra Fria e o processo 
de globalização. Fim do mundo 
soviético. A nova ordem mundial 

• Movimentos feministas. 
Movimentos negros. As pautas 
indígenas. Os Movimentos LGBT e 
outros.  

• Os conflitos do século XXI e a 
questão do terrorismo 

• Pluralidades e diversidades 
identitárias na atualidade 



Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal (2ª Edição) – Versão para Consulta Pública 
Ensino Fundamental 

 

313 
 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA 

3º CICLO – 2° BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

de 1988 e analisar as 
transformações políticas, 
econômicas, sociais e culturais de 
1989 aos dias atuais, identificando 
questões prioritárias para a 
promoção da cidadania e dos 
valores democráticos.  

• Compreender a conjuntura mundial 
do pós-guerra fria e suas 
implicações nos campos 
econômico, social, cultural, 
tecnológico e políticos.  

• Identificar e analisar as lutas, 
conquistas, embates, progressos e 
dificuldades dos grupos 
minoritários representativamente 
como indígenas, negros, mulheres, 
homossexuais no período 
republicano brasileiro.  

• Analisar os aspectos relacionados 
ao fenômeno do terrorismo na 
contemporaneidade, incluindo os 
movimentos migratórios e os 
choques entre diferentes grupos e 
culturas. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA 

3º CICLO – 2° BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Identificar e discutir as diversidades 
identitárias e seus significados 
históricos no início do século XXI, 
combatendo qualquer forma de 
preconceito e violência. 
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Geografia 
 

A Geografia busca explicar e compreender relações entre sociedade e natureza, nas 
quais os seres humanos estão inseridos, compondo a paisagem e o espaço geográfico.  

O espaço é uma dimensão do cidadão. Nele vivemos, produzimos e existimos, logo, 
sua compreensão é peça fundamental para o sujeito perceber sua posição no mundo. 
Pensar o espaço é ter consciência do local que adquire significado e lhe é familiar, 
estabelecendo relações com outros lugares. Esse espaço tem como centralidade o ser 
humano e é construído a partir da interação deste com a natureza e com as dinâmicas 
sociais que se estabelecem. É necessário, portanto, reconhecer esse sujeito como parte 
dessa natureza: 

“A educação e o ensino se encontram estreitamente vinculadas a sociedade da qual 
fazem parte, na medida em que eles cumprem objetivos definidos por essa 
sociedade realmente pensar em educação e no ensino (como o de geografia) fora de 
um contexto social determinado.” (CAVALCANTI, 1993.p.3) 
     

A Geografia é uma ciência que interpreta o espaço natural e humanizado, de acordo 
com transformações sociais, inspirada na realidade atual para entender o mundo por meio 
de diversas apropriações de lugares, suas interações e suas contradições. Tais 
transformações espaciais, ao longo do tempo histórico, geram novo espaço e novas 
relações espaciais. É o que Milton Santos denomina de metamorfose do espaço habitado. O 
autor esclarece que a história não se escreve fora do espaço, e não há sociedade “a-
espacial”. 

O componente curricular de Geografia é baseado em conhecimentos que promovam 
a compreensão de diversas categorias geográficas como: espaço, lugar, paisagem, região e 
território, pois estudar Geografia é também ler o mundo e construir cidadania. Nesse 
sentido, o ensino da Geografia tem por objetivo levar o estudante a compreender diversas 
interações do ser humano com a natureza, de forma interdisciplinar e adquirir conhecimento 
para atuar conscientemente no seu espaço de vivência.  

No ensino e na aprendizagem da Geografia é importante criar condições 
pedagógicas para que o estudante consiga olhar, observar, descrever, registrar e analisar o 
espaço geográfico, considerando e valorizando o conhecimento prévio do estudante, 
despertando a consciência crítica, política e ambiental, possibilitando a construção de 
sociedades menos desiguais. O raciocínio geográfico pode ser utilizado para sistematizar os 
conhecimentos como uma possibilidade para auxiliar o professor a exercitar com os 
estudantes o pensamento espacial, aplicando os princípios: analogia, conexão, 
diferenciação, extensão, localização e ordem. 

Na sistematização dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do 
componente curricular Geografia, foram considerados os desafios da educação escolar que 
aborda articular compreensões de mundo, de lugares, de vivências e de diferentes 
linguagens, bem como  conhecimentos científicos produzidos no âmbito do componente 
curricular,  visando ao desenvolvimento de leituras críticas do  mundo que diz respeito à 
compreensão das diversas territorialidades e seu controle e articulação, em múltiplas 
escalas. O envolvimento dessas escalas vai desde a organização local até conexões 
regionais e globais. O desafio da escola é problematizar as diferentes formas de atribuir 
sentido ao mundo.  
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Os saberes da Geografia, nos anos iniciais, são primordiais para o processo de 
alfabetização e letramento. Considerar espaços, desenvolver criatividade, ludicidade, 
interação, relações espaciais e localização possibilitam o desenvolvimento do letramento 
cartográfico. O estudante pode ler o mundo por meio dos registros cartográficos e identificar 
as marcas de vida das pessoas. É importante ir além do mapa, checar as informações in 
loco, quando possível.  

Nos anos iniciais as temáticas se dividem nos blocos de acordo com os objetivos e 
conteúdos associados às escalas geográficas: estuda no primeiro bloco a Geografia da 
escola, da região administrativa e da cidade. No segundo bloco o distrito e o estado são as 
temáticas centrais.  

A Base Nacional Comum Curricular entende que: 
 

“O estudo da Geografia permite atribuir sentidos às dinâmicas das relações entre 
pessoas e grupos sociais, e desses com a natureza, nas atividades de trabalho e 
lazer. É importante, na faixa etária associada a essa fase do Ensino Fundamental, o 
desenvolvimento da capacidade de leitura por meio de fotos, desenhos, plantas, 
maquetes e as mais diversas representações. Assim, os alunos desenvolvem a 
percepção e o domínio do espaço. (BNCC, 2016) 

 
É essencial que as atividades propostas partam de situações, de problemas 

significativos e investigativos (práticas sociais) a fim de valorizar os saberes que os 
estudantes possuem sobre o tema estudado, no sentido de conhecer e compreender os 
fenômenos. É necessário promover pesquisas de campo em locais ricos de informações, 
tais como: museus, parques, entre outros, como também pesquisas em arquivos, 
documentos, livros, fotografias, relatos, mídias,  ou seja, as fontes de informação devem ser 
diversificadas, de forma que os estudantes possam analisar, avaliar e aplicar os 
conhecimentos construídos.  

É importante também identificar a presença e a diversidade de culturas como as 
indígenas, quilombolas, comunidades do campo, das florestas, de migrantes e imigrantes, 
bem como de outros grupos sociais, para compreender suas características socioculturais e 
suas territorialidades.  

É fundamental estimular os estudantes a analisar criticamente questões nos seus 
espaços de vivência e na sociedade mais ampla e identificar possíveis soluções de forma 
engajada. Que sejam desafiados a criar e recriar novos saberes pela produção de livros, 
murais, exposições, teatros, maquetes, quadros cronológicos, mapas, desenhos, paisagens 
e as mais diversas representações. 

Comparar, analisar, descrever, comentar e discutir são formas de emancipar o olhar 
sobre os conceitos geográficos, à medida que a clareza teórica e metodológica do professor 
promova a contextualização da realidade espacial dos estudantes concomitantemente à 
construção de conceitos geográficos e históricos e de todo o mundo a sua volta. 

Nos Anos Finais, os estudantes terão a oportunidade de ampliar seus conhecimentos 
sobre o uso do espaço em diversas situações geográficas, desenvolvendo a análise em 
diferentes escalas, buscando entender espacialmente os fatos e fenômenos e suas 
conexões. 

Os conceitos básicos em Geografia e a importância da ciência geográfica, 
constituem-se como objetivos para o 6º ano partindo da temática: planeta, que busca 
compreender a localização e a dinâmica do planeta Terra, como também entender e utilizar 
a cartografia e seus conceitos, levando o estudante a interpretar o espaço e as interações 
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no seu lugar de vivência. Outros componentes curriculares também se utilizam dos produtos 
cartográficos, como a História, as Ciências Naturais, Arte, Língua Estrangeira, Educação 
Física e a Matemática, possibilitando através dessa linguagem atividades que oportunizem a 
interdisciplinaridade. 

A partir do 7º Ano, a proposta de trabalho se dá com a temática central: país, para 
conhecer o território nacional, suas regiões e regionalização, compreender aspectos físicos, 
ambientais, sociais, econômicos e demográficos, associando com a cartografia, no intuito de 
levar o estudante a localizar continentes, oceanos e mares do mundo, comparando-os com 
os aspectos do Brasil. 

Para o 8º e 9º anos, o enfoque remete a regionalização do mundo dividido por 
continentes, cujo objetivo é conhecer e refletir sobre seus aspectos físicos, ambientais, 
sociais, econômicos e sobre as transformações e contradições inerentes ao mundo 
moderno. 

Ensinar e aprender Geografia insere-se na perspectiva de compreensão do espaço 
geográfico como elemento e fruto de transformações tecnológicas, sociais e políticas que 
sempre impulsionaram tais modificações. Contudo, a Geografia proposta não exclui o 
homem da centralidade de suas preocupações, bem como não o isenta das 
responsabilidades de suas ações e movimentos revelados e confirmados pelo meio da 
História.  

Cônscios de que aprender depende, também, do ensinar mediado pela linguagem e 
ressignificado por meio da leitura e da escrita. Conhecimentos aqui abordados podem, na 
prática, possibilitar Educação para a Cidadania, Educação para a Diversidade, Educação 
para a Sustentabilidade e Educação em e para os Direitos Humanos: 

 
“A educação destina-se a múltiplos sujeitos e tem como objetivo a troca de saberes, a 
socialização e o confronto do conhecimento, segundo diferentes abordagens, exercidas 
por pessoas de diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais e emocionais, 
classes sociais, crenças, etnias, gêneros, origens, contextos socioculturais, e da 
cidade, do campo e de aldeias. Por isso, é preciso fazer da escola a instituição 
acolhedora, inclusiva, pois essa é uma opção “transgressora”, porque rompe com a 
ilusão da homogeneidade e provoca, quase sempre, uma espécie de crise de 
identidade institucional”. (DCN,2013. P.25) 
 

Portanto, nesse contexto o processo de ensino e aprendizagem deve ser sustentado 
por uma postura profissional emancipatória que coordena e articula, o que se dá por meio 
de uma ação didática que explore e problematize experiências, ao propor situações 
desafiadoras que sejam reflexivas e ampliem as possibilidades de aprender. Destaca-se 
ainda a importância de um fazer didático-pedagógico centrado na avaliação formativa, em 
que olhar, observar, descrever, registrar e analisar são essenciais para decisões de 
planejamento com o objetivo de promover as aprendizagens.  

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal adotou, em 2005, a 
Organização Escolar em Ciclos Para as Aprendizagens, com a implantação do BIA nos 
Anos Iniciais e, em 2013 e 2014 iniciou um processo de  expansão para os outros anos do 
Ensino Fundamental. Atualmente, no processo da universalização do 3º Ciclo nos Anos 
Finais, ajusta, nessa perspectiva, a organização da matriz curricular de forma diferenciada 
visando atender as mudanças nos tempos e formas de aprender: 

 
 “A organização escolar em ciclos apresenta-se como alternativa favorável à 
democratização da escola e da educação, permitindo ao estudante o livre trânsito entre 
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os anos escolares sem a interrupção abrupta da reprovação ano a ano. Essa 
sistemática de organização garante o respeito à heterogeneidade dos tempos e modos 
de aprender que caracterizam os sujeitos e amplia suas chances de sucesso.” 
(Diretrizes Pedagógicas Para Organização Escolar do 2º ciclo Para as Aprendizagens, 
2014). 
 

Nesse novo contexto o Currículo objetiva auxiliar na Organização do Trabalho 
Pedagógico e contribuir com o sucesso dos estudantes das escolas públicas do Distrito 
Federal. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 
EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 

CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA 
2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 

1º ANO  2º ANO  3º ANO  
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Escola 
 

• Entender, propor e 
respeitar regras de 
convívio nos lugares 
de vivência. 

• Identificar as 
características do 
meio ambiente 
próximo à escola e do 
seu lugar de vivência, 
reconhecendo 
diferenças e 
semelhanças, e como 
contribuir para 
preservar  essas 
paisagens. 

• Identificar espaços de 
convivência e seu 
papel para a 
comunidade escolar e 
circunvizinha. 
 

Escola 
 

• Regras de convívio 
em diferentes 
espaços (sala de 
aula, escola, etc.) 

• Paisagem da sua 
escola e locais 
próximos ao seu lugar 
de vivência. 

• Preservação do 
ambiente (familiar, 
escolar e 
circunvizinho) e dos 
recursos naturais. 

• Semelhanças e 
diferenças de usos do 
espaço público 
(praças, parques) 
para o lazer e 
diferentes 
manifestações. 

• Espaços vividos: 

Região 
Administrativa 

 
• Perceber a sociedade 

como agente 
transformador de 
paisagens, 
compreendendo 
características e 
funcionamento de 
paisagens urbanas e 
do campo. 

• Conhecer e valorizar 
o uso sustentável de 
recursos naturais e a 
reciclagem de 
diferentes recursos no 
âmbito familiar, na 
escola e na 
sociedade. 

• Conhecer e respeitar 
diferentes modos de 
vida social. 

Região 
Administrativa 

 
• Paisagens da sua 

escola, do lugar de 
vivência da região 
administrativa a qual 
a escola pertence e 
das regiões 
circunvizinhas. 

• Modificações através 
dos fenômenos 
naturais. 

• Diferenças e 
semelhanças entre as 
paisagens urbanas e 
rurais.             

• Importância do solo e 
da água para a vida, 
identificando seus 
diferentes usos.                     
Semelhanças e 
diferenças nos 

Cidade 
 

• Identificar as 
atividades produtivas, 
profissões e 
ocupações que 
repercutem na 
natureza. 

• Compreender a ação 
da sociedade nas 
questões 
socioambientais 
locais e em espaços 
distantes e suas 
consequências em 
diferentes espaços e 
tempos, 
reconhecendo a 
importância do 
cuidado e 
preservação do meio 
em que vive. 

• Estabelecer 

Cidade 
 

• Atividades produtivas: 
tipos de produção; 
locais de trabalho; 
ferramentas e 
instrumentos; 
relações de poder; 
modificação da 
natureza, impactos e 
riscos.                       

• Instrumentos e 
máquinas de trabalho; 
remuneração e 
salário; remuneração 
e gênero; relações de 
poder; regras de 
trabalho.                                          

• Organização do 
espaço e da 
produção, as etapas 
da produção e do 
produto: aspectos da 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO  2º ANO  3º ANO  

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
 

• Conhecer a 
importância da 
interdependência de 
espaços, e que estes 
são construídos a 
partir de relações 
sociais  e de 
intervenções 
humanas.   

• Identificar  questões 
ambientais, buscando 
conservar e respeitar 
o meio ambiente, 
participando de 
questões da vida 
coletiva da escola e 
de sua comunidade 
circunvizinha. 

• Conhecer práticas de 
utilização e 
conservação dos 
espaços e meio 
ambiente, por meio 

reconhecimento, 
cuidados e leitura 
crítica.                           

• Localização, 
utilização, 
comparação, 
reorganização e 
conservação dos 
espaços e da 
paisagem.                                            

• Práticas de 
conservação e 
desenvolvimento de 
atitudes sustentáveis. 

• Espaço da casa: 
minha casa, meu 
endereço, meu lugar 
de vivência. 

• Reorganização do 
espaço pelo grupo.       

• -Tipos de moradia ou 
objetos de uso 
cotidiano (brinquedos, 
roupas, mobiliários), 

• Relacionar os meios 
de transporte, de 
comunicação e 
moradia às diferentes 
culturas existentes no 
Brasil. 

• Utilizar noções de 
localização espacial , 
orientação  e legenda 
em situações 
cotidianas. 

• Desenvolver noções 
espaciais de 
localização, 
organização e 
distância, a partir do 
espaço da escola em 
relação ao lugar de 
vivência (moradia), 
pontos de referência 
e outros. 

• Explorar registros 
cartográficos (mapas, 
guias de ruas, 

hábitos, nas relações 
com a natureza e no 
modo de viver de 
pessoas.            

• Reutilização de 
materiais, redução do 
consumo, reciclagem, 
reaproveitamento.           

• Conservação do 
ambiente e dos 
recursos naturais 
(economia de água e 
luz). 

• Costumes e tradições 
de diferentes 
populações inseridas 
na comunidade em 
que vive, 
reconhecendo a 
importância do 
respeito às 
diferenças.  

• Meios de transporte e 
de comunicação nos 

semelhanças e 
diferenças que 
existem entre o seu 
ambiente familiar, 
escolar e social. 

• Identificar a divisão 
do trabalho realizada 
por diferentes grupos 
sociais e gêneros, 
tendo em vista as 
atividades produtivas 
da cidade 

• -Identificar a evolução 
dos meios de 
transporte e de 
comunicação, suas 
funções, usos e sua 
relação com as novas 
tecnologias. 

• Utilizar a linguagem 
cartográfica para 
obter informações e 
interpretar a 
organização 

organização do 
espaço - divisão 
funcional; etapas da 
produção – divisão de 
tarefas; 
características do 
produto; finalidade da 
produção. 

• Biodiversidade de sua 
cidade: paisagem, 
relevo, as águas.                                            

• A produção de lixo 
doméstico ou da 
escola, problemas 
causados pelo 
consumo excessivo,  
propostas para o 
consumo consciente, 
hábitos de redução, 
reúso e reciclagem/ 
descarte de materiais 
consumidos.                                              

• Uso da água em 
atividades cotidianas 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO  2º ANO  3º ANO  

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
de atitudes 
sustentáveis, visando 
ao bem-estar de 
todos. 

• Identificar mudanças 
e permanências 
ocorridas em 
diferentes espaços ao 
longo do tempo. 

• Distinguir elementos 
naturais e 
construídos, 
existentes nas 
paisagens e os 
impactos decorrentes 
da ação humana. 

• Conhecer registros 
cartográficos (mapas, 
guias de ruas, 
endereços, pontos de 
referência) 
observando seus 
usos sociais. 

• Desenvolver noções 

considerando 
técnicas e materiais 
utilizados em sua 
produção. 

• Utilizar mapas 
simples para localizar 
elementos do local de 
vivência. 

• Localização (dentro e 
fora, ao lado, entre);    

• Orientação (esquerda 
e direita);                      

• Legenda (cores e 
formas). 

• Corporeidade, 
lateralidade, 
dimensões, 
posicionamento.  

• Observação, 
orientação, registro 
de características 
observadas de seus 
lugares de vivência. 

• Registros, em 

endereços, pontos de 
referência), 
observando seus 
usos sociais. 

• -Identificar a divisão 
do trabalho realizada 
por diferentes grupos 
sociais e gêneros, 
tendo em vista as 
atividades produtivas 
da região 
administrativa. 

• -Identificar atividades 
produtivas, profissões 
e ocupações de 
acordo com os 
costumes, modos e 
hábitos de vida. 

• Identificar e 
reconhecer a 
realidade de 
comunidades do 
campo, quilombolas, 
indígenas, ribeirinhas, 

lugares: familiar, 
escolar, região 
administrativa e 
região circunvizinha e 
com outros lugares. 

• -Princípios de 
localização e posição 
de objetos:  espacial, 
orientação e legenda;    
-Representações 
espaciais da sala de 
aula e da escola em 
literatura,  fotografias, 
desenhos, 
brincadeiras, 
músicas, etc. 

• Diferentes formas de 
representação 
(desenhos, mapas 
mentais, fotografias, 
maquetes, etc.). 

• Espaço família: 
percepção do espaço 
da casa, interno e 

geográfica e se 
localizar. 

• -Explorar os 
diferentes tipos de 
mapas, suas 
aplicações e 
legendas. 

• -Identificar e 
comparar a 
organização 
geográfica da cidade 
com outras cidades. 

• -Comparar, localizar e 
conhecer a realidade 
das relações sociais e 
culturais nas 
comunidades do 
campo,    quilombolas 
e indígenas, caiçaras, 
ribeirinhas e de  
refugiados,  para 
comparar com as 
relações 
estabelecidas na 

(alimentação, higiene, 
cultivo de plantas 
etc.) 

• Inter-relação e a 
interdependência da 
vida cotidiana com a 
escola, cidade e 
trabalho. 

• Produtos e serviços 
importantes ao 
atendimento das 
necessidades básicas 
do homem e pessoas 
envolvidas na 
produção. 

• Meios de transporte: 
função dos meios de 
transporte (particular 
e coletivo).                                                  
Meios de 
comunicação e novas 
tecnologias (histórico-
sociais, geográficos, 
econômicos, 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO  2º ANO  3º ANO  

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
de localização 
espacial  e 
orientação. 

• Localizar no espaço, 
o corpo e outros 
objetos, 
reconhecendo noções 
de posicionamento.  

• Localizar nos trajetos 
de deslocamentos 
diários, informações 
como endereço, 
nomes de ruas, 
pontos de referência. 

• Reconhecer diversas 
fontes escritas, 
midiáticas, 
iconográficas e orais 
sobre lugares, 
fenômenos e fatos 
geográficos. 

• Descrever fenômenos 
naturais  que ocorrem 
nos seus lugares de 

linguagens variadas, 
a partir de mapas 
simples, fotografias, 
desenhos, obras 
artísticas ou literárias, 
brincadeiras e jogos. 

• Características de 
seus lugares de 
vivência relacionadas 
aos ritmos da 
natureza (chuva, 
vento, calor , frio, etc). 

• Vestuário e hábitos 
alimentares em seu 
lugar de vivência ao 
longo do ano, 
decorrentes da 
variação de 
temperatura e 
umidade no ambiente. 

• Territórios das 
comunidades do 
campo, quilombolas e 
indígenas, das 

caiçaras, migrante e 
imigrantes e as 
relações 
estabelecidas com a 
sociedade atual. 

externo; organização, 
divisão de funções do 
espaço; espaço e 
relação da família – 
subsistência, 
trabalho, escola, 
lazer.                             

• Representações dos 
diferentes espaços.        

• Registros 
cartográficos (mapas, 
guias de ruas, 
endereços, 
fotografias, desenhos, 
maquetes, imagens 
aéreas, globo 
terrestre). 

• Atividades extrativas 
(minerais, 
agropecuárias e 
industriais) na região 
administrativa a qual 
a escola pertence -   
características 

cidade. culturais). 
• Imagens 

bidimensionais e 
tridimensionais em 
diferentes tipos de 
representação 
cartográfica. 

• Localizar a cidade: 
em relação a sala de 
aula, a escola, a 
região administrativa, 
ao Distrito, a Região, 
ao Brasil e ao mundo.                                               

• Legendas com 
símbolos de diversos 
tipos de 
representações em 
diferentes escalas 
cartográficas. 

• Brasília, cidades 
próximas, região do 
entorno,  capitais do 
Brasil. 

• Comunidades do 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO  2º ANO  3º ANO  

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
vivências e sua 
periodicidade/sazonali
dade, 
compreendendo o 
impacto no seu modo 
de vida. 

• Conhecer as 
territorialidades, 
relação social e como 
constituem o espaço 
e a paisagem nos 
quais se encontram 
inseridos e o modo de 
vida de diferentes 
grupos sociais, 
especialmente 
comunidades do 
campo, quilombolas e 
indígenas, das 
florestas, ribeirinhas e 
caiçaras, e como se 
relacionam com a 
sociedade atual. 

florestas, ribeirinhas e 
caiçaras.                       

• Organização 
sociocultural das 
comunidades. 
 

presentes no espaço 
e na natureza, bem 
como seus impactos. 

• Organização espacial 
da região 
administrativa a qual 
a escola pertence: 
caracterização física 
e econômica; 
serviços; referência 
dos arredores; 
espaço de relação – 
os arredores da 
escola, outros 
lugares, semelhanças 
e diferenças; o dia e a 
noite nos diferentes 
tipos de atividades 
sociais (horário 
escolar, comercial, 
refeições, descanso, 
etc.)               

• Profissões, produtos 
e serviços: 

campo, quilombolas e 
indígenas, caiçaras e 
ribeirinhos, de 
refugiados.                  
Comunidades 
urbanas 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA 

2º CICLO - BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 
1º ANO  2º ANO  3º ANO  

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
características.  

• Atividades produtivas 
na região 
administrativa. 

• Comunidades do 
campo, quilombolas e 
indígenas, ribeirinhas, 
caiçaras, migrantes e 
imigrantes. História 
das migrações  na 
região administrativa.  
Atividades 
profissionais, 
costumes, modo e 
hábitos de vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal (2ª Edição) – Versão para Consulta Pública 
Ensino Fundamental 

 

12 
 

 
EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 
EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 

CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA 
2º CICLO – 2º BLOCO  

4º ANO  5º ANO  
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Distrito 
 

• Reconhecer o DF a partir de sua 
história, seus símbolos, seu sistema 
administrativo, percebendo a 
pluralidade cultural, a 
biodiversidade, as atividades 
econômicas e suas relações com a 
qualidade de vida e a 
sustentabilidade. 

• Perceber as relações de 
interdependência entre a cidade e o 
campo, comparando os diferentes 
modos de vida desses grupos 
sociais. 

• Identificar e compreender os 
espaços geográficos das regiões 
administrativas do DF. 

• Analisar os aspectos da ocupação, 
as condições de moradia e o índice 
de qualidade de vida de cada 
região administrativa do DF.  

• Identificar o papel da sociedade na 
transformação do espaço 
geográfico, conhecendo as 

Distrito 
 

• Planejamento do DF: construção e 
crescimento demográfico, 
processos migratórios;                                 
Regiões Administrativas e a RIDE;                                               
Etapas de ocupação no DF – 
semelhanças, permanências e 
mudanças;                                       
Formas de poder: papel do 
executivo, do legislativo, do 
judiciário e da sociedade civil. 

• Distrito Federal na região Centro-
Oeste;                                              
Interdependência do campo e da 
cidade, considerando fluxos 
econômicos, de informações, de 
ideias e de pessoas;                        
Características do trabalho no 
campo e na cidade. 

• População total do DF e sua 
distribuição.                                     
Modos de vida nas regiões 
administrativas do DF. 

• Ocupação desordenada do solo: 

Região 
 

• Conhecer e estudar as questões 
econômicas, políticas, ambientais,  
e as desigualdades sociais,  em sua 
localidade e nas regiões brasileiras. 

• Compreender a dinâmica dos 
principais problemas ambientais 
globais 

• Conhecer os tipos de poluição: ar, 
visual, sonora; poluição do solo e 
subsolo, poluição dos recursos 
hídricos (oceanos, mares, rios e 
lagos). 

• Conhecer as diversas fontes de 
energia. 

• Entender a organização do espaço 
geográfico e o funcionamento da 
natureza em suas manifestações 
cotidianas 

• Caracterizar o papel das 
sociedades na construção e 
produção das paisagens regionais, 
considerando suas relações com a 
indústria, o comércio e as 

Região 
 

• Regiões brasileiras: condicionantes 
histórico-sociais, geográficos, 
ambientais, econômicos e culturais.  

• Meio ambiente: preservação e 
degradação;                                     
Aquecimento global, camada de 
ozônio, chuvas ácidas; 

• Formas de poluição dos cursos de 
água e dos oceanos, mares, rios, 
lagos (esgotos, efluentes 
industriais, marés negras etc.).                                   

• Tipos de poluição do ar, sonora, 
visual. 

• Diferentes tipos de energia 
utilizados na produção industrial, 
agrícola e extrativa e no cotidiano 
das populações.                               
Indústria: suas interferências na 
organização das cidades e regiões 

• Aspectos geográficos das regiões 
brasileiras: relevo, vegetação, 
hidrografia e clima, população. 

• Etapas de ocupação das regiões 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA 

2º CICLO – 2º BLOCO  
4º ANO  5º ANO  

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
manifestações cotidianas naturais e 
as produzidas pelo homem, na 
modificação das paisagens. 

• Compreender a tecnologia em seu 
cotidiano por meio da observação e 
comparação. 

• Identificar as atividades econômicas 
do DF e suas relações com a 
saúde, a qualidade de vida, bem 
como a sustentabilidade ambiental. 

• Utilizar procedimentos básicos de 
observação, descrição, registro, 
comparação, análise e síntese na 
coleta e tratamento da informação, 
seja por meio de fontes escritas ou 
imagéticas. 

• Utilizar a linguagem cartográfica 
para obter, representar informações 
para comparar com outros lugares 
de vivência e a sua adequação a 
vida cotidiana. 

• Conhecer as características 
socioculturais e territorialidades de 
grupos de diferentes origens, no 
campo e na cidade, valorizando a 
cultura, as diversidades e 

condomínios e invasões, causas e 
consequências.                               
Questões da Infraestrutura, 
saneamento básico, trânsito. 

• Características das paisagens 
naturais e antrópicas no ambiente 
em que vive, a ação humana na 
conservação ou degradação.                                     
Relevo (áreas altas, baixas, planas 
e elevações); Águas (rios, lagos, 
mar, lagoas, canais e baías);  
Vegetação (natural e introduzida);  
Clima (temperatura, chuvas, vento 
e umidade). 

• Tipos de tecnologias utilizadas nas 
diversas áreas (casa, educação, 
saúde, transporte, indústria, 
agropecuária, comunicação, etc). 

• Necessidades básicas e a condição 
dos serviços prestados.                            
Atividades econômicas, produtivas 
e desenvolvimento sustentável do 
DF: agricultura, indústria, 
transporte, comércio, serviços e 
turismo. 

• Tipos variados de mapas 

características regionais 
• Reconhecer o papel das 

tecnologias, da informação, da 
comunicação e dos transportes na 
configuração de paisagens urbanas 
e rurais e na estruturação da vida 
em sociedade 

• Reconhecer e utilizar a linguagem 
cartográfica para obter informações 
e adequar na vida cotidiana. 

• Representar o território em 
diferentes aspectos por meio de 
mapas, maquetes e desenhos. 

• Utilizar os mapas como ferramentas 
de análise dos fenômenos 
geográficos. 

brasileiras – semelhanças, 
permanências e mudanças;  
Realidade das diferentes 
comunidades (urbana, do campo, 
quilombolas, indígenas e outras); 

• TIC (Tecnologia, Informação e 
Comunicação): As novas 
tecnologias no cenário da 
globalização 

• Referenciais de localização, pontos 
cardeais, direção.  Divisões e 
contornos políticos dos mapas, o 
sistema de cores e legendas;                         
Tipos de mapas; projeções 
cartográficas. 

• Localização espacial: meios de 
orientação, direção, distância, 
proporção e escala;                         
Transformações de paisagens nas 
cidades, comparando-as em 
épocas diferentes. 

• Espaços: urbano e rural -  suas 
semelhanças e diferenças. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA 

2º CICLO – 2º BLOCO  
4º ANO  5º ANO  

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
diferenças, identificando a 
importância e a contribuição para a 
cultura local. 

(características, elaboradores, 
finalidades, diferenças e 
semelhanças). 

• Distância, direções cardeais, 
orientação.                                       
Noções de proporção, escala e 
referenciais de localização.            
Mapas diversos do DF. 

• Realidade das diferentes 
comunidades (urbana, do campo, 
quilombolas, indígenas e outras);     

• Territórios étnico-culturais 
existentes no DF e no Brasil: terras 
indígenas e de comunidades 
remanescentes de quilombos, etc. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA 

3º CICLO – 1º BLOCO  
6º ANO  7º ANO  

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
Região 

 
• Compreender a importância da 

ciência geográfica nas leituras do 
mundo e na observação e 
explicação de fatos fenômenos e 
processos naturais e sociais, 
interpretando a relação com seu 
lugar de vivência. 

• Conhecer teorias que explicam as 
origens do Universo e da Terra. 

• Entender e utilizar a cartografia  
identificando  suas técnicas de 
localização e de orientação. 

• Conhecer e caracterizar os 
movimentos do planeta Terra, sua 
estrutura e as dinâmicas do Relevo, 
solo, clima, vegetação e hidrografia. 

• Conhecer alterações nas dinâmicas 
naturais, produzidas pelas 
sociedades, com fins econômicos, 
sociais e culturais e suas 
consequências ambientais e a 
transformação das paisagens. 

• Analisar as interações das 

Região 
 

• Geografia como Ciência: conceitos 
e Importância, classificação e 
finalidades. 

• Relação Ser Humano/ Natureza/ 
Sociedade. 

• O trabalho e a transformação do 
espaço geográfico. 

• O Distrito Federal, a RIDE, a região 
Centro-Oeste. 

• Teorias (origem da Terra e do 
Universo). 

• O planeta Terra no Universo; 
• Estrutura e dinâmica da Terra; 
• Noções Básicas de Cartografia 

Escalas e Mapas 
• Orientação: Pontos cardeais, 

colaterais e subcolaterais, 
coordenadas geográficas e fusos 
horários.  

• Movimentos da Terra e suas 
consequências. 

• Litosfera, hidrosfera, atmosfera e 
formação vegetal da superfície 

País 
 

• Localizar e identificar o Brasil no 
mundo, verificando as dinâmicas da 
sociedade, da natureza e suas 
relações. 

• Relacionar questões do espaço 
brasileiro, fatores que influenciam,   
aspectos econômicos, políticos, 
sociais, culturais e ambientais, 
enfatizando diferenças regionais. 

• Relacionar o modo de produção, a 
circulação e o consumo de 
mercadorias com as desigualdades 
sociais e os impactos ambientais. 

• Compreender os conceitos de 
território e territorialidade a partir da 
análise das lutas por direitos sociais 
no Brasil. 

• Discutir ações e práticas ecológicas 
de conservação e preservação do 
patrimônio ambiental, conhecendo 
Unidades de Conservação no DF  e 
comparando-as com as Unidades 
de Conservação em outras  

País 
 

• Cartografia: continentes, oceanos e 
mares; 

• Posição do Brasil no mundo; 
• Comparação territorial do Brasil 

com outros países; 
• Comparação territorial do Brasil 

com outros países; 
• Formação histórico-cultural do 

território brasileiro. 
•  Divisão Regional: IBGE e 

geoeconômica; 
• Características físicas e 

socioeconômico-culturais das 
regiões brasileiras; 

• Desenvolvimento socioeconômico e 
territorial brasileiro; 

• Setores da economia do Brasil; 
• Fatores de crescimento e 

distribuição territorial da população 
brasileira, considerando a 
diversidade étnico-cultural 
(indígena, africana, européia e 
asiática); 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA 

3º CICLO – 1º BLOCO  
6º ANO  7º ANO  

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
sociedades com a natureza a partir 
do processo de industrialização e 
do surgimento das cidades. 

 

terrestre. 
• Impactos Ambientais  
• Preservação do meio ambiente  
• Recursos Hídricos no Brasil e no 

mundo e dinâmica climática.  
 

Regiões do Brasil. • População brasileira - renda, sexo e 
idade (geral e regional);                -
Migração da população: interna e 
externa. 

• Processo e  consequências da 
industrialização e modernização de 
meios de produção e desigualdades 
sociais- período mercantilista e  
capitalista. 

• Urbanização brasileira e suas 
consequências, observando os 
seguintes aspectos: 
emprego/desemprego, trabalho 
infantil, direitos e deveres de 
crianças e adolescente, moradia, 
transportes, educação, segurança, 
saúde. 

• Movimentos Sociais do campo e da 
cidade; 

• Povos Indígenas; 
• Quilombolas; 
• Ribeirinhos; 
• Povos da Floresta. 
• Unidades de Conservação no DF  e 

em outras  Regiões do Brasil 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 
EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 

CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA 
3º CICLO – 2º BLOCO 

8º ANO 9º ANO 
OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Continente – África, América 
 

• Localizar e identificar as 
características das paisagens a 
partir dos aspectos físicos e 
populacionais  que compõem os 
continentes americano e africano. 

• Elaborar  formas de representação 
gráfica e cartográfica. 

• Observar, coletar informações de 
fontes variadas, organizá-las, 
analisá-las e apresentá-las por 
meio de múltiplas linguagens para 
estudo da América e África. 
 

• Conhecer aspectos físicos, 
ambientais, demográficos, 
políticos,sociais e econômicos do 
continente americano. 

• Conhecer aspectos físicos, 
ambientais, demográficos, 
políticos,sociais e econômicos do 
continente africano. 

• Conceituar Estado, Nação, 
Território, Governo e País para 

Continente – África, América 
 

• Continentes, oceanos e mares, 
formas de relevo, clima e vegetação 
e sua relação com à ocupação 
humana no continente. 

• Mapas, anamorfoses geográficas e 
gráficos. 

• Regionalização da América; 
• Regionalização da África. 
• Características do espaço natural. 
• Dependência política e cultural.     

Aspectos demográficos, políticos, 
sociais e econômicos EUA e 
Canadá. 

• Diversidades e contrastes. -
Urbanização, desenvolvimento 
técnico e cientifico e suas 
consequências no trabalho e na 
economia dos espaços urbanos 

• Localização, regionalização e 
características do espaço natural. 

• Aspectos demográficos, políticos, 
sociais e econômicos  

• Diversidade étnica e social  

Continente – Europa, Ásia e 
Oceania 
 

• Identificar e analisar as 
características físicas dos 
continentes: Europa, Ásia, Oceania 
e Antártica. 

• Utilizar a linguagem cartográfica 
para obter informações, representar 
e analisar a espacialidade dos 
fenômenos geográficos. 

• Compreender o processo de 
desenvolvimento industrial, a 
revolução tecnológica e sua 
influência no mundo globalizado. 

• Analisar a atuação das corporações 
internacionais e das organizações 
econômicas mundiais no processo 
de globalização. 

• Conhecer e analisar  aspectos 
físicos, ambientais, demográficos, 
políticos, sociais e econômicos do 
continente europeu. 

• Conhecer aspectos físicos, 
ambientais, demográficos, políticos, 

Continente – Europa, Ásia e 
Oceania 
 

• Continentes, oceanos e mares, 
relevo, clima e vegetação. 

• Gráficos e mapas  com informações 
sobre diversidade, desigualdades 
sociais e geopolíticas do espaço 
mundial. 

• Revolução tecnológica, cadeias 
industriais, fontes de energia e 
consequências do uso dos recursos 
naturais. 

• Globalização e desenvolvimento 
tecnológico: aproximação entre os 
povos 

• Blocos econômicos mundiais, 
empresas internacionais, 
organizações econômicas e a 
atuação nos modos vida das 
populações. 

• Identidades e interculturalidades 
regionais:  Europa, Ásia e Oceania. 

• Localização, regionalização e 
características do espaço natural. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA 

3º CICLO – 2º BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
compreensão da geopolítica dos 
continentes americano e africano. 

• Compreender os diferentes tipos 
fluxos migratórios, suas causas e 
consequências.  

• Conhecer os fluxos populacionais, a 
partir da  exploração dos sistemas 
naturais e a expropriação dos 
territórios dos povos nativos, em 
diferentes contextos históricos 

• Compreender a relação histórica de 
dependência na formação, social, 
econômica, política e cultural da 
América e da África na construção 
do mundo globalizado. 
 

• Conflitos étnicos, políticos e 
religiosos. 

• Segregação racial na África do Sul - 
Apartheid.  

• Cultura africana e influências no 
Brasil. 

• Conflitos territoriais, políticos e 
étnicos. 

• História das famílias da 
comunidade em que se localiza a 
escola,  sua diversidade e  fluxos 
populacionais. 

• Desemprego estrutural e 
conjuntural. 

• Dinâmicas rurais e urbanas 
• América- conflitos , lutas sociais e 

relação de interdependência na 
cidade e no campo. 

• Colonização de exploração e 
povoamento: América e África 

• Análise de sistemas político-
econômicos do mundo: Guerra Fria, 
países capitalistas e socialistas; 
países desenvolvidos, emergentes; 
do norte e do sul (centrais e 
periféricos) 

sociais e econômicos do continente 
asiático. 

• Conhecer aspectos físicos, 
ambientais, demográficos, políticos, 
sociais e econômicos da Oceania. 

• Conhecer aspectos físicos, 
ambientais e o Tratado da 
Antártida. 

• Aspectos demográficos, políticos, 
sociais e econômicos 

• CEI: Comunidade dos Estados 
Independentes. 

• Reconfiguração do espaço político 
e econômico da Europa. 

• Localização, regionalização e 
características do espaço natural. 

• Aspectos demográficos, políticos, 
sociais e econômicos, com ênfase 
nos Tigres Asiáticos, China e Japão 
-Diversidade cultural e étnica  

• Os conflitos étnicos, políticos e 
religiosos. 

• Cartografia: localização e 
regionalização. 

• Aspectos demográficos, políticos, 
sociais e econômicos, com ênfase 
na Austrália e Nova Zelândia 

• Cartografia: localização geográfica  
• A participação brasileira na 

Antártida. 
• Questões ambientais e pesquisas 

científicas no continente gelado 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA 

3º CICLO – 2º BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 
• Blocos econômicos da América e 

suas relações com mercados 
mundiais. 

• Relações de mercados mundiais e 
circulação de mercadorias: 
globalização da economia e 
potencial produtivo dos países 
(BRICS e América). 
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Ensino Religioso 
 
 
 

A humanidade sempre empreendeu a jornada da religião movida por sua 
espiritualidade. Esse movimento, ao longo do tempo, construiu um valioso patrimônio 
cultural e edificou importantes valores para relações em sociedade. Essas experiências 
representam a busca do ser humano pelo sentido da vida. 

O Ensino Religioso, ao ser inserido no contexto educacional público, de acordo com 
a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN) de 1996 e a Lei Orgânica do Distrito Federal de 1993, tornou necessário 
respeitar regras advindas desse espaço, que não é proselitista, mas pedagógico, laico e 
pluralista. Assim, esse componente curricular deve construir sua identidade a partir 
desses parâmetros, valorizando a riqueza cultural e religiosa de comunidades regionais, 
nacionais e internacionais e incentivando o respeito a essa diversidade. No Distrito 
Federal, a Lei Orgânica estabelece a oferta obrigatória do Ensino Religioso, com 
matrícula facultativa, nos Ensinos Fundamental e Médio. 

O conceito de religião está intrinsecamente ligado a conceitos de religiosidade, que 
“[...] traduz o ethos de um povo, ou seja, estilo de vida, disposições morais e estéticas, 
caráter e visão de mundo deste [...]” e de fé, que “[...] ao dar-se conta de sua 
religiosidade, a pessoa a expressará, direcionando-a e dando-lhe uma ‘cara’. Quando a 
religiosidade assume uma forma própria, pode-se dizer que a pessoa está vivenciando 
determinada fé” (BALTAZAR, 2003, p. 38). 

Nesse sentido, a religião é uma decisão pessoal, enquanto a fé se configura como 
manifestação dessa decisão, indo ao encontro do social. No desenvolvimento da fé, 
pessoas que têm o mesmo sentimento passam a compartilhá-lo de maneira sistemática, 
comungando rituais e desenvolvendo atitudes de solidariedade, lealdade e aliança. 
“Quando isso acontece, forma- se uma religião: um grupo que crê nas mesmas coisas, 
reza junto, têm rituais e orações em comum e é fiel, unido e solidário entre si” 
(MACHADO, 2005, p. 111, 112). 

Cada religião faz afirmações firmes e diferentes sobre questões importantes, por 
exemplo, a existência de um ou mais deuses e o destino da pessoa após a morte. 
Entretanto, diante de um mundo plural, onde a convivência com a diversidade é uma 
realidade, o princípio é o de que opções 

religiosas são legítimas e precisam ser respeitadas. Afinal, as verdades de cada 
religião são afirmações de fé, feitas pelo que se acredita e não pelo que se viu 
(MACHADO, 2005). 

O século XX testemunhou um aflorar da consciência espiritual da humanidade ainda 
que, paradoxalmente, a busca por benefícios que uma vida material possa oferecer tenha 
aumentado radicalmente. Não obstante, essa consciência espiritual resultou em uma 
procura por respostas, o que conduziu multidões a migrarem e transitarem pelas mais 
diferentes vertentes religiosas. No Brasil, isto resultou num novo quadro do perfil religioso 
do país, que se encontra mais plural (IBGE, 2010). A crescente pluralidade religiosa 
brasileira passa a ser constatada também no Ensino Religioso, mesmo que ainda 
apresentando-se de forma tímida, no que concerne a representações religiosas 
minoritárias. 
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O Ensino Religioso está em plena construção em nosso país. Como consequência 
de uma história predominantemente cristã, ainda deixa muitas dúvidas e poucas certezas, 
sobre respeitar regras advindas do contexto educacional público que é pedagógico, laico 
e pluralista. Contudo, é fato que o Ensino Religioso não é um espaço para favorecimento 
a sistemas,ideologias e proselitismo religiosos, mas para dar ênfase à igualdade, respeito 
e diversidade presentes em nossa formação como povo e à integralidade do ser humano. 

A complexidade do fenômeno religioso abrange muitas faces e variáveis, exigindo 
de professores conhecimentos sobre tradições religiosas, suas perspectivas civilizatórias 
e contextos histórico-culturais que as representam. Requer, inclusive, que sejam 
consideradas possibilidades de pessoas não acreditarem nos fenômenos religiosos, no 
sagrado e ou no transcendental. Mesmo diante de sua pluralidade, todas as religiões 
possuem elementos indispensáveis para sua organização e constituição: Experiência 
Religiosa; Símbolo; Mito; Rito e Doutrina. 

Se a Constituição Federal instituiu um Estado laico e ao mesmo tempo obrigou 
entes federados a ofertarem o ensino religioso em escolas públicas, isso ocorreu no 
sentido de permitir que estudantes conheçam a existência de religiões e crenças 
diferentes das praticadas por seus familiares e, com isso, aprendam a respeitá-las. Desse 
modo, é importante que a atuação docente contemple no desenvolvimento de temas e 
conteúdos elementos constitutivos de diversas religiões em atividades didático-
pedagógicas. 

Portanto, a organização curricular, ao considerar as temáticas Alteridade e 
Simbolismo Religioso tem como função relacionar conteúdos em uma teia integral e 
integradora. A Alteridade desenvolve-se a partir do conceito de ethos, em uma perspectiva 
familiar, comunitária e social. O Simbolismo Religioso desenvolve-se a partir de conceitos 
de Ritos, Mitos, Sagrado e Transcendente. 

A ideia da alteridade aqui posta está intrinsecamente ligada à de justiça. Isto se faz 
por meio da percepção do próprio eu e, a partir disso, da aceitação da existência do outro. 
Nesse sentido, “[...] a justiça é vista a partir da ideia da ‘ética da alteridade’ vista como 
uma forma de se abrir o espírito para se compreender a realidade, que é algo externo a 
mim, diferente de mim” (OLIVEIRA; PAIVA, 2010, p 143). 

A convivência com o diferente e com o próximo é a base da ética. Sendo o outro 
diferente de mim, tenho que ser capaz de viver e aceitar o diverso, a singularidade de 
quem vive e convive comigo. Há que se considerar, dessa forma, as mais diversas 
manifestações religiosas presentes no Brasil, assim como a ausência de manifestações, 
dando-lhes o mesmo grau de importância.Sendo assim, valorizam-se conceitos como 
paz, tolerância, diversidade, respeito, amizade, amor, autoestima, caráter, honestidade, 
humanidade e ética. 

Os símbolos exercem grande influência sobre a vida social, pois, por meio deles, 
torna-se possível concretizar realidades abstratas, morais e mentais da sociedade. Assim, 
o simbolismo religioso tem a capacidade de ligar seres humanos ao sobrenatural. A 
religião é dotada de vários símbolos, que servem, ainda, para unir valores e expressões 
mais concretas. Portanto, os símbolos criam e recriam a participação coletiva de grupos 
sociais, fazendo visíveis as crenças sociais. 

O Ensino Religioso requer a organização do trabalho pedagógico pautada na 
exploração de músicas, filmes, pinturas, lendas, parlendas, histórias e outros, enfatizando 
o caráter lúdico e o pensamento crítico e reflexivo, por meio de aulas dialogadas, que 
valorizem experiências religiosas dos próprios estudantes e seus conhecimentos prévios 
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em articulação com conteúdos em uma abordagem interdisciplinar. Nessa perspectiva, o 
Ensino Religioso favorece a convivência e a paz entre pessoas que comungam ou não 
crenças diversas. 

Para que se estabeleçam diálogos inter-religiosos em etapas da Educação Básica, 
utilização da investigação científica e reflexão pautada na filosofia constituem-se 
fundamentais ao oportunizar aprendizagens para a formação integral do ser humano, com 
propósitos coerentes e éticos que suscitem respeito às diferenças religiosas para além da 
territorialidade geográfica. 

O conhecimento das concepções de mundo que existem nas diferentes tradições 
religiosas implica estudar o meio ambiente, a história, a política e a economia de 
sociedades em que esses elementos se integram e se definem. É imprescindível que os 
profissionais que atuam no Ensino Religioso tenham a percepção de que os 
conhecimentos trazidos pelos estudantes, em geral,  apresentam  visões de senso 
comum,  naturalizadas, empíricas e sincréticas (SAVIANI, 1991). Portanto, cabe a esses 
profissionais se posicionarem de maneira objetiva e crítica em relação ao papel 
sociocultural do Ensino Religioso. Nesse sentido, a função do professor como mediador 
será exercida ao articular saberes apresentados por estudantes e conteúdos a serem 
trabalhados na escola, contemplando os eixos transversais: Educação para a 
Diversidade, Educação para a Sustentabilidade, Cidadania e Educação em e para os 
Direitos Humanos. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

2º CICLO 
BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Alteridade: 
 
• Identificar-se como 

parte de grupos 
sociais, 
desenvolvendo 
valores necessários 
para o convívio em 
sociedade, acolhendo 
e respeitando as 
semelhanças e 
diferenças entre o eu, 
o outro e o nós e as 
semelhanças e 
diferenças físicas, 
culturais e religiosas 
de cada um. 

• Reconhecer que o 
seu nome e o das 
demais pessoas os 
identificam e os 
diferenciam. 

• Valorizar a 
diversidade de formas 
de vida. 

Alteridade: 
  
• Autopercepção e 

relacionamento com o 
outro e o nós 

• Convívio escolar: 
respeito, justiça, 
solidariedade no 
ambiente escolar 

• Ações voluntárias 
como expressão da 
alteridade humana 

• Conhecimento e 
respeito da sua 
religiosidade e da do 
outro 

• Convivência humana 
e ações éticas 

Simbolismo 
Religioso: 
  
• Objetos simbólicos 

como expressão do 
fenômeno religioso 

• Cantos presentes nas 

Alteridade: 
 
• Reconhecer e 

distinguir a 
importância das 
religiosidades e seus 
símbolos nos 
diferentes espaços de 
convivência (familiar, 
social e outros), 
valorizando e 
respeitando a vida em 
função da dignidade 
do ser humano. 

• Identificar na 
convivência humana a 
possibilidade do agir 
ético em busca da 
percepção do sagrado 
conforme a crença de 
cada sujeito. 

• Reconhecer na 
convivência humana 
as ações voluntárias e 
o agir altruísta. 

Alteridade: 
  
• Grupos sociais 

família, escola e 
comunidade 

• Valores como 
solidariedade, 
cooperação e 
fraternidade 

• Crianças e ações 
voluntárias e altruísta 

• Respeito às 
diferenças culturais e 
religiosas nos 
diversos ambientes 

Simbolismo 
Religioso: 
  
• Símbolos religiosos e 

o transcendente 
• Danças e alimentos 

presentes nas 
diferentes 
manifestações 
religiosas 

Alteridade: 
 
• Compreender o 

fenômeno religioso 
como expressão do 
sagrado presente na 
diversidade cultural e 
religiosa da 
comunidade. 

• Compreender e 
exercer a alteridade 
como princípio 
orientador do 
relacionamento com o 
outro. 

• Identificar, 
caracterizar e 
respeitar os diferentes 
espaços e territórios 
religiosos de 
diferentes tradições e 
movimentos religiosos 
como locais de 
realização das 
práticas celebrativas 

Alteridade: 
  
• Admiração e 

contemplação da 
natureza como ação 
transformadora de si 
mesmo e do meio em 
que vive 

• Ações voluntárias, 
como expressão da 
alteridade humana 

• Visões da natureza, 
segundo a percepção 
humana da ação do 
Sagrado 

• Simbolismo Religioso 
• Percepção da 

presença do Sagrado 
nas diversas culturas 

• Práticas celebrativas 
presentes nas 
diferentes 
manifestações 
religiosas 

• Espaços e territórios 
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• Identificar e acolher 
sentimentos, 
lembranças, 
memórias e saberes 
de cada um. 

• Identificar as 
diferentes formas 
pelas quais as 
pessoas manifestam 
sentimentos, ideias, 
memórias, gostos e 
crenças em diferentes 
espaços. 

• Reconhecer a 
alteridade como 
princípio orientador do 
relacionamento com o 
outro. 

• Reconhecer que os 
simbolismos estão 
presentes nas 
diversas formas de 
convivência humana. 

• Exemplifica e 
identificar significados 
atribuídos a cantos 
considerados 
sagrados por 
diferentes culturas, 
tradições e 
expressões religiosas. 

diferentes 
manifestações 
religiosas 

• Compreender a 
alteridade como 
princípio orientador do 
relacionamento com o 
outro. 

• Identificar e respeitar 
as diferentes formas 
de registro das 
memórias pessoais, 
familiares, escolares e 
religiosas (fotos, 
músicas, narrativas, 
álbuns…) 

• Exemplifica e 
identificar significados 
atribuídos a danças e 
alimentos 
considerados 
sagrados por 
diferentes culturas, 
tradições e 
expressões religiosas. 

• Identificar, 
caracterizar e 
respeitar práticas 
celebrativas 
(cerimônias, orações, 
festividades, 
peregrinações, entre 
outras) como parte 
integrante do conjunto 
das diferentes 
manifestações 
religiosas de varias 
culturas e sociedades. 

• Reconhecer, 
caracterizar e 
respeitar as 
indumentárias 
(roupas, acessórios, 
símbolos, pinturas 
corporais) utilizadas 
em diferentes 
manifestações e 
tradições religiosas, 
bem como elementos 
integrantes das 
identidades religiosas. 

 

religiosos 
• Indumentárias 

religiosas 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
ENSINO RELIGIOSO 

2º CICLO – 2º BLOCO  
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Alteridade 
 
• Identificar e compreender os 

fenômenos religiosos como 
manifestação das diferentes 
experiências e expressões 
humanas, inclusive as expressões 
artísticas (pinturas, arquitetura, 
esculturas, ícones, símbolos, 
imagens), que se apresentam 
como parte da identidade de 
diferentes culturas e tradições 
religiosas e resultado da liberdade. 

• Identificar os ritos presentes no 
cotidiano pessoal, familiar, escolar 
e comunitário e as suas funções 
em diferentes manifestações e 
tradições religiosas. 

• Caracterizar ritos de iniciação e de 
passagem em diversos grupos 
religiosos (nascimento, casamento 
e morte). 

• Identificar e entender que as 
narrativas sagradas apresentam-se 
nas diversas formas de expressão 

Alteridade 
 
• Paz e justiça em diversos grupos 

sociais (família, escola e 
comunidade) 

• Solidariedade e percepção do outro 
como postura ética 

• Importância da família em suas 
diferentes composições, e da 
comunidade na estruturação do ser 
humano em sociedade 

• Perseverança e empenho como 
força na busca de ideais 
Simbolismo Religioso: 

• Percepção das diversas formas de 
manifestação do fenômeno 
religioso, crenças religiosas e 
filosofias de vida 

• Rituais e práticas religiosas 
elaboradas por diferentes grupos 
religiosos 

• Narrativas sagradas orais e 
escritas 

• Tradições religiosas e culturais da 
comunidade e do Distrito Federal 

Alteridade 
 
• Identificar e respeitar 

acontecimentos sagrados de 
diferentes culturas e tradições 
religiosas como recurso para 
preservar a memória. 

• Perceber nos textos religiosos, 
escritos e orais, propostas de 
valorização da vida, construção da 
cidadania e superação de 
fundamentalismo e posturas 
radicais divergentes de uma ética 
pública plural. 

• Entender a necessidade de 
propiciar para si momentos 
reflexivos através da meditação e 
ou oração, como parte da 
valorização da vida. 

• Valorizar a vida em função da 
dignidade do ser humano. 

• Perceber e vivenciar o valor da 
existência humana. 

• Reconhecer os mitos de criação 
(concepções de mundo, natureza, 

Alteridade 
 
• Respeito e aceitação das 

diferentes manifestações 
religiosas, em uma relação 
dialógica. 

• Amor, cooperação, justiça e 
respeito, como sentimentos 
altruístas 

• Funções da meditação, da oração, 
das canções, músicas e da 
expressão corporal, como 
momentos reflexivos que 
enaltecem o ser humano 

• Fé como sentimento humano que 
busca o encontro com o 
transcendente, independentemente 
da manifestação religiosa 

• Ações voluntárias para além dos 
espaços religiosos 

• Simbolismo Religioso: 
• Tradições religiosas e culturais do 

Brasil 
• Lugares do sagrado no Brasil: 

templos e igrejas, terreiros, 



Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal (2ª Edição) – Versão para Consulta Pública 
Ensino Fundamental 

 

26 
 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
ENSINO RELIGIOSO 

2º CICLO – 2º BLOCO  
4º ANO 5º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

da espiritualidade (orações, cultos, 
gestos, cantos, dança, meditação) 
nas diferentes tradições religiosas 
e que elas surgiram dos mitos e 
histórias dos povos. 

• Identificar, reconhecer e respeitar 
as ideias de divindades de 
diferentes manifestações e 
tradições religiosas, nos contextos 
familiar e comunitário, bem como 
seus nomes, significados e 
representações dessas. 

• Compreender a diversidade 
religiosa existente no Distrito 
Federal. 

 

• Lugares do sagrado no Brasil: 
templos e igrejas, terreiros, 
cemitérios indígenas, etc. 

• Vida e morte nas diversas 
manifestações religiosas 

• Cantos, danças e narrativas nas 
principais manifestações religiosas 
presentes no Brasil e DF, as 
representações religiosas na arte 

ser humano, divindades, vida e 
morte) em diferentes culturas e 
tradições religiosas, suas funções e 
mensagens religiosas. 

• Reconhecer a importância e os 
elementos da tradição oral para 
preservar memórias e 
acontecimentos religiosos e como 
esses estão relacionados com 
ensinamentos do modo de ser e 
viver. 

• Identificar elementos da tradição 
oral nas culturas e religiosidades 
indígenas, afro-brasileiras, ciganas, 
entre outras. 

• Identificar o papel dos sábios e 
anciãos na comunicação e 
preservação da tradição oral. 

 

cemitérios indígenas, etc. 
• Fé: sentimento humano que busca 

o encontro com o transcendente 
• Tabus, mitos e realidade nas 

relações socioculturais e 
psicológico-afetivas 

• Acontecimentos religiosos e a 
origem dos mitos 

• Narrativas, mitos e segredos na 
história dos povos 

• Cantos, danças e narrativas nas 
principais manifestações religiosas 
presentes no Brasil e no mundo 

• Relações entre acontecimentos 
históricos e mitos na formação dos 
textos religiosos 

• Práticas religiosas e as 
representações do transcendente 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 
EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 

ENSINO RELIGIOSO 
3º CICLO – 1º BLOCO 

6º ANO 7º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Alteridade 
 
• Reconhecer-se como pessoa e 

parte de grupos sociais, 
compreendendo cidadania como 
participação social, religiosa, 
econômica, cultural e política. 

• Perceber-se a partir de diferentes 
grupos sociais, culturais e 
religiosos, respeitando e 
expressões da cultura religiosa 
presentes no conjunto de sua 
comunidade. 

• Reconhecer, valorizar o papel da 
tradição escrita na preservação de 
memórias, acontecimentos e 
ensinamentos religiosos, assim 
como a diversidade dos textos 
religiosos escritos (textos do 
Budismo, Cristianismo, Espiritismo, 
Hinduísmo, Islamismo, Judaísmo, 
entre outros). 

• Reconhecer e compreender que os 
textos escritos são utilizados pelas 

Alteridade 
  
• Dignidade e liberdade pessoal: 

consciência de valores éticos que 
norteiam e edificam a vida do ser 
humano 

• Cidadania a partir de diferentes 
percepções e vivências religiosas 

• Contribuições das religiões para 
análise de causas de agressões 
sofridas pela natureza e busca de 
soluções 

• Diferenças religiosas e culturais 
existentes no meio em que 
vivemos 

• Superação do racismo e de 
preconceitos: igualdade na 
diversidade 
Simbolismo Religioso 
 

• Ser humano: ser espiritual capaz 
de comunicar-se com o 
transcendente e com o sagrado 

• Textos sagrados, orais e escritos, e 

Alteridade 
 
• Reconhecer e respeitar as práticas 

de comunicação com as divindades 
em distintas manifestações, 
tradições religiosas e em 
determinadas situações (acidentes, 
doenças, fenômenos climáticos). 

• Exemplificar líderes religiosos que 
se destacaram por suas 
contribuições à sociedade e 
reconhecer os papéis atribuídos às 
lideranças de diferentes tradições 
religiosas. 

• Discutir estratégias que promovam 
a convivência ética e respeitosa 
entre as religiões. 

• Identificar princípios éticos em 
diferentes tradições religiosas e 
filosofias de vida, discutindo como 
podem influenciar condutas 
pessoais e práticas sociais. 

• Conhecer expressões religiosas 
presentes na cultura brasileira, 

Alteridade 
 

• Conceito de ser humano a partir de 
diferentes culturas religiosas 

• Ser humano e sua capacidade de 
amar e ser amado 

• Valor da vida desde a concepção 
até a terceira idade 

• Formação da sexualidade nos 
aspectos biológico, religioso, 
psicológico e social 

• Identidade como agente 
transformador e promotor da paz 
na comunidade social e de fé 

• Religiosidade presente na história 
e cultura brasileira: Matrizes 
Indígenas, Africanas, Orientais e 
Europeias 

• Simbolismo Religioso 
• Construção da ideia do 

transcendente no tempo e no 
espaço 

• Sentidos da transcendência em 
diferentes expressões religiosas 
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tradições religiosas de maneiras 
diversas. Inclusive com 
ensinamentos relacionados a 
modos de ser e viver. 

• Discutir como o estudo e a 
interpretação dos textos religiosos 
influenciam os adeptos a 
vivenciarem os ensinamentos das 
tradições religiosas. 

• Reconhecer a importância dos 
mitos, ritos, símbolos e textos na 
estruturação das diferentes 
crenças, tradições e movimentos 
religiosos. 

• Exemplificar a relação entre mito, 
rito e símbolo nas práticas 
celebrativas de diferentes tradições 
religiosas. 

ensinamentos sobre a origem do 
mundo. 

• Conceitos religiosos, 
antropológicos e sociológicos do 
fenômeno religioso 

• Cantos, danças e narrativas orais e 
escritas presentes nas principais 
manifestações religiosas no Brasil 

• Tradição escrita: registro dos 
ensinamentos sagrados 

• Símbolos, ritos e mitos religiosos 

seus livros e narrativas sagradas. 
• Compreender a formação religiosa 

do povo brasileiro, reconhecendo 
suas diferenças. 

• Identificar e discutir o papel das 
lideranças religiosas e seculares na 
defesa e promoção dos direitos 
humanos. 

• Reconhecer o direito à liberdade de 
consciência, crença ou convicção, 
questionando concepções e 
práticas sociais que a violam. 

presentes na cultura brasileira 
• Relações entre fé e crença 
• Práticas religiosas representadas 

em cantos, danças e narrativas e 
representações do transcendente 

• Manifestações religiosas 
• Crenças religiosas e filosofias de 

vida 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
ENSINO RELIGIOSO 

3º CICLO – 2º BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Alteridade 
 

• Compreender o fenômeno religioso 
como manifestação da experiência 
humana, que nos permite entender 
as diferenças e reconhecer o valor 
da convivência na solidariedade. 

• Discutir como filosofias de vida, 
tradições e instituições religiosas 
podem influenciar, e suas 
possibilidades e os limites da 
interferência, nos diferentes 
campos da esfera pública (política, 
saúde, educação, economia). 

• Analisar as diferentes tradições 
religiosas e suas concepções de 
mundo, vida e morte. 

• Discutir e analisar como as 
crenças, doutrinas e convicções 
das manifestações e tradições 
religiosas, podem influenciar 
escolhas, atitudes pessoais e 
coletivas, enfim suas filosofias de 
vida, destacando seus princípios 
éticos. 

Alteridade 
  
• Pluralidade de concepções sobre 

vida e morte ao longo da história 
humana 

• Desenvolvimento da 
personalidade, responsabilidade e 
solidariedade 

• Fenômeno religioso frente a 
diversidades de gêneros, afetivas e 
culturais: superando preconceitos 

• Cantos, danças e narrativas como 
expressão da diversidade e 
valorização de diferenças de 
gênero, opções afetivas e culturais 
Simbolismo Religioso 

• Respostas elaboradas por 
tradições religiosas para a vida 
além da morte (ancestralidade, 
reencarnação, ressurreição, nada) 

• Relações entre acontecimentos 
históricos e textos religiosos 

• Contexto cultural de textos 
sagrados orais e escritos 

• Crenças religiosas e filosofias de 

Alteridade 
 
• Reconhecer a influência de 

diferentes sentidos e significados, 
presentes em diferentes tradições 
religiosas, na forma como pessoas 
pensam, sentem e agem e suas 
influências na vida da coletividade. 

• Discutir as diferentes expressões 
de valorização e de desrespeito à 
vida, por meio da análise de 
matérias nas diferentes mídias. 

• Analisar princípios e orientações 
para o cuidado da vida e nas 
diversas tradições religiosas e 
filosofias de vida. 

• Analisar as diferentes ideias de 
imortalidade elaboradas pelas 
tradições religiosas 
(ancestralidade, reencarnação, 
transmigração e ressurreição). 

• Identificar sentidos e concepções 
do viver e do morrer em diferentes 
tradições religiosas e filosofias de 
vida, através do estudo de mitos 

Alteridade 
  
• Importância da convivência e do 

diálogo 
• Desenvolvimento integral através 

da cultura da paz 
• Religiosidade presente no mundo: 

matrizes aborígenes, ameríndias, 
africanas, orientais e ocidentais 

• Fundamentalismo como postura 
radical que diverge da postura ética 

• Violência na percepção de 
diferentes manifestações 
culturais/religiosas 
Simbolismo Religioso 

• Verdades sagradas a partir de 
manifestações do fenômeno 
religioso 

• Construção da verdade em 
discursos religiosos 

• Discurso religioso e sua relação 
com cantos, danças e narrativas 

• Autoridade do discurso religioso, 
no âmbito da manifestação de fé 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE/ CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 
EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO; LETRAMENTOS; LUDICIDADE 
ENSINO RELIGIOSO 

3º CICLO – 2º BLOCO 
8º ANO 9º ANO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

• Analisar as formas de uso das 
mídias e tecnologias pelas 
diferentes denominações religiosas 

• Analisar práticas, projetos e 
políticas públicas que contribuem 
para a promoção da liberdade de 
pensamento, crenças e 
convicções. 

vida 
• Mídias e suas influências no 

comportamento humano 

fundantes e por meio da análise de 
diferentes ritos fúnebres. 

• Reconhecer a coexistência como 
uma atitude ética de respeito à vida 
e à dignidade humana, assim como 
os princípios éticos (familiares, 
religiosos e culturais) que possam 
alicerçar essa coexistência e a 
construção de projetos de vida. 

• Construir projetos de vida 
assentados em princípios e valores 
éticos 

• Relações entre acontecimentos 
históricos e textos religiosos 

• Crenças religiosas e filosofias de 
vida 

• Mídias e suas influências no 
comportamento humano 
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