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APRESENTAÇÃO
1

O Documento Orientador do Território de Gramado (DOTG) para a Educação Infantl e o Ensino Fundamental (inclui-se aqui a EJA – Educação de Jovens e
Adultos) foi construído mediante trabalho coletvo dos professores da rede de ensino do município, envolvendo docentes das esferas públicas municipal e estadual
e também da rede privada, tanto da Educação Infantl quanto do Ensino Fundamental, uma vez que muitos dos profissionais da Educação trabalham em mais de
uma rede de ensino, o que, de certa forma, contribui, muito, no processo de criação deste documento.
Com a homologação da BNCC – Base Nacional Comum Curricular – em 2017 e do RCG – Referencial Curricular Gaúcho – em 2018, estudos foram sendo
feitos nas escolas no decorrer de 2018 e 2019. Encontros esses realizados nas reuniões pedagógicas de cada escola, assim como, também, alusivos aos DIAS D
insttuídos pela Secretaria Estadual de Educação – SEDUC – em um processo colaboratvo com a UERGS – Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e a UNDIME –
União dos Dirigentes Municipais de Educação. Tais momentos pautavam-se na leitura e discussão sobre os dois documentos gerando refexão sobre as abordagens
descritas nos textos e levando os docentes a pensarem em tudo o que viria a ser o processo de ensino e aprendizagem a partr da implantação desses documentos
orientadores de currículos.
Em Julho/2019, retomamos o assunto, reunindo todos os professores num evento cujo propósito era reafirmar o compromisso do grupo com a Educação
no sentdo de contribuir na elaboração do documento. Na oportunidade, foram apresentadas as 10 competências gerais da BNCC através de esquetes artstcas
encenadas por professoras2 da rede municipal, como forma de melhor entendimento/compreensão e interpretação, fugindo, assim, do fato de apenas ler cada
uma delas, pois todos já as tnham lido/estudado, o que tornava desnecessária, digamos assim, uma nova ação repettva de ficar apenas lendo e discutndo. As
encenações foram muito bem recebidas pelo grupo e ajudaram a transformar o significado que cada uma dessas competências traz. No mês de agosto, via
convites, os professores3 das mais diversas áreas de conhecimento encontraram-se em três momentos para discussão e redação das sugestões de habilidades que
deveriam ser incluídas no documento, como forma de atender às necessidades do território de Gramado.
O processo de construção de um documento que orienta a elaboração de currículos de um determinado território, como é o caso de Gramado, é um
grande compromisso, pois sabe-se que a educação é uma eficaz ferramenta que promove a mudança social. Assim, os desafios descritos neste documento somamse às demandas das prátcas pedagógicas desenvolvidas pelos profissionais da educação e serão um grande conjunto de oportunidades de ressignificação das
aulas, que, consequentemente, beneficiarão os alunos com aulas dinâmicas, interdisciplinares e que acompanham o desenvolvimento constante do mundo. Tanto
a BNCC quanto o RCG apresentam aspectos que convidam-nos a pensarmos os caminhos da Educação, fazendo com que olhemos para o passado, analisemos o
presente e reorganizemos a Educação que queremos no futuro (não tão distante).
Ressaltamos que para esse documento ter efeito na sala de aula e na vida de cada um dos nossos alunos é de extrema importância o protagonismo dos
professores das diversas áreas do conhecimento na transformação da teoria em prátca pedagógica significatva. Fica, aqui, nosso convite para a leitura e
apropriação do conteúdo abordado.
Prof.ª Dr.ª Maria Gorete Rodrigues da Silva
Prof. Ms. Carlos Vinicius Baraldi
Secretária da Educação

1
2
3

Aprovado pelo Conselho Municipal de Educação (CME) via Resolução nº 004/2019.
Professoras RENATA EINSFELD e MILENA FERREIRA MARIZ BELTRÃO
Lista dos partcipantes informada a seguir.

Coord. do Ensino Fundamental e Org. do DOTG
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1 – INTRODUÇÃO
O Parecer CNE/CP nº 15/2017, que insttui e orienta a implantação da BNCC, e a Portaria MEC nº 1570/2017, que o homologa, implantam na área
da Educação importante documento que consttui umas das estratégias estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação (PNE) 4: a Base Nacional Comum Curricular,
cuja finalidade é qualificar a Educação Básica em todo o território brasileiro, agindo como referência para as insttuições ou redes escolares públicas e privadas da
Educação Básica, dos sistemas federal, estaduais, distrital e municipais, para construírem ou revisarem os seus currículos. Ressalta-se que a Consttuição Federal de
1988 (CF), via Artgo 205, diz que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentvada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, isto é, reconhece a educação como
direito fundamental compartlhado entre Estado, família e sociedade. Para atender a tais finalidades, no âmbito da educação escolar, no Art. 210 (CF/88) é descrita
a necessidade de que sejam “fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores
culturais e artstcos, nacionais e regionais”. Assim, a construção da BNCC vem para suprir essas necessidades.
Em 2018, o Estado do Rio Grande do Sul cria o Referencial Curricular Gaúcho (RCG) aprovado através da Resolução nº 345/2018, pelo Conselho Estadual de
Educação (CEEd). Esse documento segue ao já proposto pela BNCC e implementa habilidades a serem desenvolvidas em cada umas das áreas do conhecimento e
que se ajustam às necessidades no âmbito educacional considerando as peculiaridades do estado gaúcho. Dessa forma, tendo por base esses duas importantes
referências (BNCC e RCG), cria-se o Documento Orientador do Território de Gramado (DOTG) através do trabalho conjunto de professores das redes 5 de ensino do
município, o que vai ao encontro do que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96, diz no Inciso IV de seu Artgo 9º, que cabe à União
“estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a educação infantl, o ensino fundamental e o
ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum”. Destaca-se que, ainda na LDBEN, fica clara a
relação entre o que é básico e comum e o que é diverso conforme o que é retomado no Art. 26, o qual estabelece que “os currículos da educação infantl, do
ensino fundamental [...] devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte
diversificada, exigida pelas característcas regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.“ Através da construção desses documentos
que orientam o trabalho docente na escola, faz-se necessário (e imprescindível) repensar a prátca pedagógica na atualidade como meio de redefinir um novo
referencial para a educação. É preciso compreender a prátca pedagógica, no momento atual da sociedade brasileira, e, através dessa refexão, pensar sobre novas
perspectvas, e, não, a partr de estratégias ou métodos que estão ultrapassados e já não produzem o significado esperado.
O DOTG está organizado de forma a contemplar a Educação Básica nos níveis, modalidades e especificidades da rede de Ensino do município. Está
organizado em 3 volumes (Educação Infantl, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos - a qual integra o EF). No volume voltado à Educação Infantl,
temos as divisões dos campos de experiências e os objetvos de aprendizagem e desenvolvimento para cada uma das faixas de classificação: bebês, crianças bem
pequenas e crianças pequenas. No volume da EJA, as totalidades 1 a 6 estão abrangidas em cada umas das áreas de conhecimento. No volume do Ensino
Fundamental cada um dos anos escolares está abrangido pelas áreas de conhecimento, as quais apresentam um breve texto introdutório, seguindo ao que a BNCC
e também o RCG estpularam, acrescidos das contribuições dos professores do nosso município. Na sequência, estão as planilhas com as descrições de unidades
temátcas, objetos de conhecimento e as respectvas habilidades que serão desenvolvidas em cada uma das etapas de ensino em que o aluno estver.

4
5

Lei Federal nº 13005/14
Escolas partcipantes das redes públicas municipal e estadual e também da rede privada.
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2 – ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS INTEGRANTES DO DOTG
2.1 – AS COMPETÊNCIAS GERAIS DA BNCC
A aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), no final de 2017, para o Ensino Fundamental trouxe às escolas o imperatvo de desenvolver nos
alunos uma série de competências ao longo da Educação Básica, a qual inclui educação infantl, ensino fundamental e ensino médio 6. De acordo com esse
documento, “competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (prátcas, cognitvas e socioemocionais),
attudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotdiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho.” (BNCC, 2017, p. 9).
Tais competências visam assegurar aos alunos uma formação humana integral e, por isso, não consttuem um componente em si. Ao contrário: elas devem
ser tratadas de forma interdisciplinar, diversificadas por todos os componentes curriculares. Elas apresentam um conjunto de habilidades que permitem
compreender as próprias emoções e formas de relacionar-se com os outros, viabilizando o autoconhecimento, colaboração e resolução de problemas. Essas
competências fazem parte da formação integral e do desenvolvimento dos sujeitos.
Em consonância com a BNCC, as competências pessoais e sociais devem estar imbricadas e artculadas com as áreas do conhecimento e componentes
curriculares em movimento espiralado, possibilitando o desenvolvimento das seguintes competências: a)respeitar e expressar sentmentos e emoções, atuando
com progressiva autonomia emocional; b) atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e solidarizando-se com
os outros; e c) conhecer e respeitar as formas de convívio social. Ressignificar o ambiente escolar com as diferentes competências de ordem cognitva,
comunicatva, pessoais e sociais impacta diretamente na formação integral dos estudantes. Destaca-se que a consolidação da BNCC para a educação básica
representa um avanço pelo fato de que consolida um conjunto de aprendizagem esperada em cada etapa pela qual o aluno vai passando.
A seguir, o infográfico7 referente às 10 competências gerais da BNCC traz a descrição de cada uma, seguida de uma explicação sobre o que se espera dela e
para qual finalidade se destna.

6

7

BNCC do Ensino Médio aprovada via Resolução nº 4, de 17 de dezembro de 2018.
Disponível em https://www.tuneduc.com.br/competencias-gerais-da-bncc/. Acessado em 14 Nov 2019.
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2.2 – TEMAS TRANSVERSAIS E A INTERDISCIPLINARIDADE
A importância do papel da escola na sociedade e na vida das pessoas não é uma tarefa das mais simples de se discutr. É notório que as escolas têm, como
responsabilidade essencial, a formação intelectual dos indivíduos, a partr da socialização do conhecimento adquirido nas diversas áreas do conhecimento como,
por exemplo, das Ciências, da Matemátca e das Linguagens. Entretanto, ultmamente, boa parte das refexões indicam que as insttuições de ensino precisam
oportunizar outros caminhos que proporcionem a aprendizagem dos alunos. A isso inclui-se a tarefa de construir as bases para um aprendizado étco e moral,
fundamentais na formação de cidadãos com senso crítco, valores consistentes e uma clara consciência de seu papel na sociedade, através de atvidades
relacionadas ao desenvolvimento de temas transversais em todos os anos da Educação Básica, as quais podem ser realizadas interdisciplinarmente.
A educação deve transcender, ou seja, buscar a produção dos conhecimentos sob um contexto mais amplo que os limites da sala de aula, possibilitando,
assim, uma visão multdimensional em níveis variados de percepção. Essa transcendência se dá via desenvolvimento de prátcas pedagógicas através da
interdisciplinaridade. Entretanto, para que possamos compreender a diversidade de definições construídas sobre a interdisciplinaridade, devemos pensar que é
impossível definir um único conceito como forma de elaborar uma teoria geral. Tal conceituação do termo dependerá do foco que cada pesquisador direciona.
Aqui, usaremos duas referências, uma voltada ao epistemológico (a ciência) e outra ao pedagógico.
O primeiro enfoque é dado por Japiassu. Para o autor, “a interdisciplinaridade se caracteriza pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau
de interação real das disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa” (Japiassu, 1976, p.74). Nesse conceito, o apontamento é que para ocorrer a
interdisciplinaridade, dois movimentos na construção do conhecimento são necessários – o primeiro relacionado ao movimento de troca entre os indivíduos
profissionais da área e o segundo vinculado à comunicação, ao diálogo entre as áreas. Já, segundo Fazenda (1999), cujo enfoque é pedagógico, a
interdisciplinaridade seria uma relação de reciprocidade, um regime de corporeidade que possibilitaria o diálogo entre os interessados. Considerando esse sentdo,
pode-se dizer que a interdisciplinaridade depende basicamente de uma attude, através da qual a colaboração entre as diversas áreas do conhecimento conduz a
uma interação, a uma intersubjetvidade como única possibilidade de efetvação de um trabalho interdisciplinar. A autora aponta, ainda, que a interdisciplinaridade
é um movimento que depende das pessoas envolvidas na construção do conhecimento, pois, assim, é possível haver comunicação e interação entre as áreas.
A prátca da interdisciplinaridade no âmbito escolar acentua-se com a oportunidade de se desenvolver projetos que abordem temas transversais ao longo
das etapas que o aluno vai percorrendo. Com o propósito de que a abrangência seja maior e mais significatva, a UNCME8-RS, através da Orientação nº 02/2019,
relaciona as seguintes demandas que devem ser atendidas na Educação Básica: Direitos da criança e do adolescente (Lei nº 8.069/1999); Educação para o trânsito
(Lei nº 9.503/1997); Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1999, Parecer CNE/CP nº 14/2012 e Resolução/CP nº 2/2012), Educação Alimentar e Nutricional (Lei nº
1.947/2009); Processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso (Lei nº 10.741/2003); Educação em Direitos Humanos (Decreto nº 7.037/2009, Parecer
CNE/CP nº 8/2012 e Resolução CNE/CP nº 1/2012); Educação das relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena (Leis nº
10.639/2003 e nº 11.645/2008, Parecer CNE/CP nº 3/2004 e Resolução CNE/CP nº 1/2004), bem como saúde, vida familiar e social, educação para o consumo,
educação financeira e fiscal, trabalho, ciência e tecnologia e diversidade sexual (Parecer CNE/CEB nº 11/2010 e Resolução CNE/CEB nº 7/2010). A esse rol,
acrescenta-se a importância de ser trabalhado a Hospitalidade junto à Educação para o Turismo, cuja temátca tem forte infuência no desenvolvimento do
município de Gramado.
8
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É relevante destacar que cada um destes tópicos objetva estmular nos estudantes a refexão sobre a realidade na qual estão inseridos e, assim, sejam
capazes de compreendê-la e transformá-la significatvamente. Os temas transversais podem ser desenvolvidos em qualquer etapa do trabalho pedagógico e
preferencialmente abordados de maneira interdisciplinar, para que haja uma clara percepção da importância destes assuntos no contexto social contemporâneo. A
interdisciplinaridade e a contextualização são desafios que rompem com a lógica do conteúdo isolado, trabalhando o currículo de forma artculada, entendendo
que as habilidades são elementos consttutvos para o desenvolvimento integral dos estudantes nos mais variados contextos.

2.3 – ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
Uma das maiores conquistas para uma criança que está na fase escolar ocorre no processo de alfabetzação. O aprender a ler proporciona um estado de
êxtase, de euforia tanto para quem está aprendendo quanto para quem está ensinado, no caso, o professor. Ler proporciona autonomia, liberdade. Todavia, se faz
necessário pensar a respeito desse processo. De acordo com Soares (2007), etmologicamente, o termo alfabetiaação significa levar à aquisição do alfabeto, ou
seja, ensinar a ler e a escrever. Dessa forma, a peculiaridade da Alfabetzação é, pode-se assim dizer, a aquisição do código alfabétco e ortográfico, a qual se dá
através do desenvolvimento de habilidades tanto de leitura quanto de escrita.
É notório que passa-se a conceber a alfabetzação como sendo uma estruturação conceitual e contnua, a qual é desenvolvida tanto no interior da sala de
aula quanto fora dela, através de um processo de interação que passa a acontecer a partr do primeiro contato da criança com a escrita. Salienta-se que todo o
aprendizado da escrita alfabétca não fica restrito apenas a um processo associatvo entre as letras e seus sons, uma vez que o convívio diário com referências à
escrita identficadas, por exemplo, em rótulos de embalagens, símbolos, cartazes etc, proporcionam à criança a familiarização com o texto escrito com o qual ela
passa a estabelecer relações, hipóteses e a compreensão do significado daquilo que está escrito.
Aliada à alfabetiaação está o letramento, o qual, segundo Soares (2003) significa o processo de relação das pessoas com a cultura escrita. Tal termo passa a
ganhar espaço na Educação, quando constata-se, através de estudos na área, que nem sempre o ato de ler e escrever garante que o indivíduo compreenda o que lê
e o que escreve, isto é, ele apenas consegue decodificar o código escrito, todavia, não expande a interpretação, tampouco sabe o que fazer com aquilo que
decodifica. Segundo, ainda, a autora, existem diferentes níveis de letramento, os quais variam conforme a realidade cultural das pessoas.
Os primeiros anos do Ensino Fundamental compõem o bloco alfabetzador, o qual está voltado para alfabetzação e, também, para o letramento. É nesse
período que a criança que está em processo de alfabetzação tem a possibilidade de desenvolvimento e da ampliação de habilidades, sejam elas intelectuais,
sociais, afetvas, psicológicas ou mesmo fsicas, as quais ocorrem por intermédio das experiências vivenciadas, o que acaba por consolidar saberes, diante de uma
proposta pedagógica que está sob orientação de um professor, e visa ao descobrimento do mundo letrado.
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A união entre o Letramento e a Alfabetzação
A fim de se chegar à qualidade no processo de alfabetzação desenvolvido nos primeiros anos do Ensino Fundamental (1º ao 3º ano) na rede de ensino de
Gramado, é necessário conciliar os procedimentos e produzir uma prátca pedagógica refexiva que una os dois processos: o letramento e a alfabetzação, tendo
em vista que ambos são indissociáveis e simultâneos. Conforme a metodologia freiriana de alfabetzar (Brandão, 2004) deve-se partr daquilo que para o sujeito é
concreto e real, o que acaba dando significado à aprendizagem, mas, claro, utlizando os mecanismos de alfabetzação. Destaca-se, ainda, que segundo Freire
(1996), o sujeito, quanto mais ampla é a sua visão de mundo, mais livre da opressão ele está, isto é, o sujeito letrado possuidor de conhecimentos prévios, tendo
um determinado ponto de vista, quando estver alfabetzado, modifica seus pensamentos e passa a ampliá-los de modo a refetr com critcidade sobre a prátca
social.
É relevante a importância da presença e orientação do professor, para que esse pensamento crítco seja desenvolvido nos alunos. Para Freire (1996, p.14)
“[...] percebe-se, assim, a importância do papel do educador, o mérito da paz com que viva a certeza de que faz parte de sua tarefa docente não apenas ensinar os
conteúdos, mas também ensinar a pensar certo.”
É importante frisar de que o letramento ultrapassa o simples ato do ler e do escrever, uma vez que tem sua função social, enquanto que a alfabetzação fica
responsável pelo preparo do aluno para a leitura e, consequentemente, para o desenvolvimento maior do letramento dele. Considerando essa perspectva,
alfabetzação e letramento acabam por se completar e passam a enriquecer o desenvolvimento do aluno. A união dessas duas prátcas torna-se necessária na
atualidade, pois é dessa forma que se pode atngir a educação de qualidade, produzindo um ensino no qual os alunos sejam transformadores do meio social em
que estão inseridos.
A fim de melhor preparar os alunos do bloco alfabetzador, é primordial que haja discussões sobre essa temátca (alfabetzação e letramento) em cursos de
formação contnuada para professores, assim como, mesmo, em reuniões pedagógicas que são realizadas nas escolas, de modo a gerar importantes refexões tanto
sobre o tema quanto sobre a prátca pedagógica dos docentes, buscando, dessa maneira, alternatvas que solucionem problemas específicos da alfabetzação que
porventura surjam no espaço escolar e procurem desenvolver os profissionais da educação e as insttuições de ensino para que a qualidade na educação seja
alcançada.

2.4 – FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES
É inquestonável a importância de contar, nas escolas, com um docente competente e engajado com o seu trabalho, especialmente se considerarmos que
os alunos estão em constante mudança para acompanharem o ritmo de transformação do mundo, ou seja, da sociedade como um todo, o que demonstra o quanto
é necessário que os professores estejam sempre aprendendo e adaptando-se para seguirem essa realidade. Para isso, é imprescindível que cursos de formação
contnuada sejam oferecidos ao magistério, a fim de oportunizar novos aprendizados. Tal formação é amparada por lei, como pode ser visto no Parágrafo Único do
art. 62-A da LDB nº 9.394/96 diz que “garantr-se-á formação contnuada para os profissionais [...], no local de trabalho ou em insttuições de educação básica e
superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação.” (LDB, 2018, p. 42).
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Conforme Furtado (2015), “a formação contnuada de professores é o processo permanente de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atvidade
docente, realizado ao longo da vida profissional, com o objetvo de assegurar uma ação docente efetva que promova aprendizagens significatvas.” Assim , a
formação contnuada engaja os profissionais em processos de aperfeiçoamento, o que inclui o desenvolvimento de pesquisas, projetos, estudos, refexões e
crítcas, com o propósito de que, assim, possam estar sempre bem informados e atualizados acerca das novidades e tendências educacionais.
A formação contnuada contribui na transformação dos professores em facilitadores do conhecimento, ou seja, proporciona uma ressignificação do fazer
pedagógico, uma vez que é através dela que poderão melhorar sua prátca docente bem como o seu conhecimento profissional, o que implica no despertar da
consciência para o seu papel social tanto dentro quanto fora da sala de aula, e confere-lhes melhores chances para gerar transformação e impactar positvamente o
contexto escolar. Cursos de formação funcionam como estratégias que motvam professores, mesmo com os muitos desafios (já existentes) da profissão, e essa
motvação, por sua vez, é fundamental para garantr o interesse do educador e, consequentemente, para trazer qualidade ao ensino.
Ainda Segundo Furtado (2015) o processo de formação contnuada contempla três dimensões da formação docente, a saber: a dimensão cientfica, a
dimensão pedagógica e a dimensão pessoal.
A dimensão cientfica se ocupa do desenvolvimento e atualização dos conteúdos a serem ensinados e da
forma pela qual o ser humano aprende. A dimensão pedagógica se ocupa dos métodos, técnicas e recursos
de ensino. A dimensão pessoal regula a intenção e a intensidade das attudes do professor no processo de
promoção de aprendizagens. Ao acreditar, por exemplo que um aluno não consegue aprender, as attudes
docentes viabilizam esse resultado. Refetr sobre sua realidade subjetva ajuda o docente a repensar suas
attudes e ressignificar sua prátca. (FURTADO, 2015, internet).
A formação contnuada deve ser encarada como uma grande aliada dos professores, tendo em vista que ela contribui para a evolução constante do
trabalho do docente, favorecendo a criação de novos ambientes de aprendizagem e, também, ressignificando as prátcas pedagógicas. Ressalta-se que com a
implantação da BNCC, a formação contnuada torna-se ferramenta fundamental na vida dos docentes, afinal, considerando que o mundo evolui rapidamente e com
a tecnologia assumindo uma relevância cada vez maior no processo de aprendizagem, a formação de professores também acompanha essa evolução através da
partcipação dos cursos de formação contnuada.
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3 – NÍVEIS DE ENSINO
3.1 – EDUCAÇÃO INFANTIL
A concepção que vincula educar e cuidar vem sendo consolidada na Educação Infantl entendendo o cuidado como algo indissociável do processo
educatvo. Nesse contexto, as creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto
de sua comunidade, e artculá-los em suas propostas pedagógicas, têm o objetvo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas
crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar – especialmente quando se trata da educação
dos bebês e das crianças bem pequenas, que envolve aprendizagens muito próximas aos dois contextos (familiar e escolar), como a socialização, a autonomia e a
comunicação. Nessa direção, e para potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, a prátca do diálogo e o compartlhamento de
responsabilidades entre a insttuição de Educação Infantl e a família são essenciais. Além disso, a insttuição precisa conhecer e trabalhar com as culturas plurais,
dialogando com a riqueza/diversidade cultural das famílias e da comunidade.
As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantl (DCNEI, Resolução CNE/CEB nº 5/2009), em seu Artgo 4º, definem a criança como “sujeito
histórico e de direitos, que, nas interações, relações e prátcas cotdianas que vivencia, constrói sua identdade pessoal e coletva, brinca, imagina, fantasia, deseja,
aprende, observa, experimenta, narra, questona e constrói sentdos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura.” (BRASIL, 2009). Ainda de acordo com as
DCNEIs, em seu Artgo 9º, os eixos estruturantes das prátcas pedagógicas dessa etapa da Educação Básica são as interações e a brincadeira, experiências nas
quais as crianças podem construir e apropriar-se de conhecimentos por meio de suas ações e interações com seus pares e com os adultos, o que possibilita
aprendizagens, desenvolvimento e socialização.
Tendo em vista os eixos estruturantes das prátcas pedagógicas e as competências gerais da Educação Básica propostas pela BNCC 9 e pelo RCG10, seis
direitos de aprendizagem e desenvolvimento asseguram, na Educação Infantl, as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam
desempenhar um papel atvo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentrem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados
sobre si, os outros e o mundo social e natural. Tais direitos de aprendizagem e desenvolvimento são:
1. Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utlizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito
em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas.
2. Brincar cotdianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu
acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatvidade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitvas,
sociais e relacionais.
3. Partcipar atvamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atvidades propostas pelo educador quanto da realização
das atvidades da vida cotdiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando
conhecimentos, decidindo e se posicionando.
9 BNCC – Base Nacional Comum Curricular
10 RCG – Referencial Curricular Gaúcho
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4. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na
escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia.
5. Expressar, como sujeito dialógico, criatvo e sensível, suas necessidades, emoções, sentmentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questonamentos, por
meio de diferentes linguagens.
6. Conhecer-se e construir sua identdade pessoal, social e cultural, consttuindo uma imagem positva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas
experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na insttuição escolar e em seu contexto familiar e comunitário.
Esses direitos de aprendizagem visam amparar a elaboração do currículo da Educação Infantl, o qual deve ser organizado a partr da indissociabilidade
entre o cuidar e o educar, compreendendo o cuidado para além dos aspectos fsicos, integrando-se às ações educatvas, as quais devem garantr os direitos e os
interesses de aprendizagem das crianças. Portanto, cuidar e educar estão intmamente relacionados, não há como cuidar sem educar, nem educar sem cuidar no
cotdiano vivido na escola da infância. Podemos compreender estes conceitos a partr de uma ideia que contemple um cuidado educatvo ou uma educação
cuidadosa. Cuidar, na Educação Infantl, envolve a atenção dedicada às necessidades básicas de higiene, alimentação e repouso. Sobretudo, a concepção de cuidar
está direcionada à attude do adulto em relação às crianças, ou seja, ao modo como toca um bebê quando está higienizando, ao modo como alimenta uma criança
que ainda precisa de sua ajuda nessa atvidade ou ao modo como o horário de uma refeição é realizada. Além disso, o cuidado também se vincula à atenção do
adulto em relação aos direitos das crianças.
Pensar o currículo supõe mudar a concepção de aprendizagem apenas como uma aquisição para uma concepção de aprendizagem como construção
narratva da experiência, como história de aprendizagens de crianças, grupos e turmas com seus professores. Diante disso, o papel do professor é complexo e
precisa ser reinventado na Educação Infantl, uma vez que são muitos os aspectos que se entrelaçam na sua ação. O professor cria os contextos para as
experiências das crianças, narrando-as, registrando-as e interpretando-as, assim como cria os contextos de bem-estar global e de cuidado. O papel do professor é
de fazer-se presente e de estar junto às crianças com interesse, acompanhando, perguntando, inventando e oferecendo o tempo e o espaço para as investgações
das crianças e para a construção de sentdos sobre o mundo que as rodeia.
O currículo para os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas compreende que os Direitos de aprendizagem e desenvolvimento devem ser
garantdos a todas as crianças sem nenhuma forma de distnção. Tem, no brincar e nas interações, os elementos mais potentes para as aprendizagens das crianças.
Parte da observação, valorizando o conhecimento prévio, respeitando o tempo de cada um e suas especificidades. Propõe tempos e espaços potentes para
investgar, interagir, explorar, comunicar, experimentar e construir novas narratvas e aprendizagens.

3.1.1 – OS CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS
Como na Educação Infantl, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes as interações e a brincadeira, assegurandolhes os direitos de conviver, brincar, partcipar, explorar, expressar-se e conhecer-se, a organização curricular da Educação Infantl na BNCC está estruturada em
cinco campos de experiências, no âmbito dos quais são definidos os objetvos de aprendizagem e desenvolvimento. Os campos de experiências consttuem um
arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotdiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem
parte do patrimônio cultural.
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a) O eu, o outro e o nós - É na interação com os pares e com adultos que as crianças vão consttuindo um modo próprio de agir, sentr e pensar e vão descobrindo
que existem outros modos de vida, pessoas diferentes, com outros pontos de vista. Conforme vivem suas primeiras experiências sociais (na família, na insttuição
escolar, na coletvidade), constroem percepções e questonamentos sobre si e sobre os outros, diferenciando-se e, simultaneamente, identficando-se como seres
individuais e sociais. Ao mesmo tempo que partcipam de relações sociais e de cuidados pessoais, as crianças constroem sua autonomia e senso de autocuidado,
de reciprocidade e de interdependência com o meio. Por sua vez, na Educação Infantl, é preciso criar oportunidades para que as crianças entrem em contato com
outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida, diferentes attudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do grupo, costumes, celebrações e narratvas.
Nessas experiências, elas podem ampliar o modo de perceber a si mesmas e ao outro, valorizar sua identdade, respeitar os outros e reconhecer as diferenças que
nos consttuem como seres humanos.
b) Corpo, gestos e movimentos - Com o corpo (por meio dos sentdos, gestos, movimentos impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos), as crianças,
desde cedo, exploram o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, estabelecem relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimentos sobre si, sobre o
outro, sobre o universo social e cultural, tornando-se, progressivamente, conscientes dessa corporeidade. Por meio das diferentes linguagens, como a música, a
dança, o teatro, as brincadeiras de faz de conta, elas se comunicam e se expressam no entrelaçamento entre corpo, emoção e linguagem. As crianças conhecem e
reconhecem as sensações e funções de seu corpo e, com seus gestos e movimentos, identficam suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo, ao mesmo
tempo, a consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um risco à sua integridade fsica. Na Educação Infantl, o corpo das crianças ganha centralidade, pois
ele é o partcipe privilegiado das prátcas pedagógicas de cuidado fsico, orientadas para a emancipação e a liberdade, e não para a submissão. Assim, a insttuição
escolar precisa promover oportunidades ricas para que as crianças possam, sempre animadas pelo espírito lúdico e na interação com seus pares, explorar e
vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo, para descobrir variados modos de ocupação e uso do espaço com o
corpo (tais como sentar com apoio, rastejar, engatnhar, escorregar, caminhar apoiando-se em berços, mesas e cordas, saltar, escalar, equilibrar-se, correr, dar
cambalhotas, alongar-se etc.).
c) Traços, sons, cores e formas – Conviver com diferentes manifestações artstcas, culturais e cientficas, locais e universais, no cotdiano da insttuição escolar,
possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais (pintura, modelagem,
colagem, fotografia etc.), a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras. Com base nessas experiências, elas se expressam por várias linguagens, criando
suas próprias produções artstcas ou culturais, exercitando a autoria (coletva e individual) com sons, traços, gestos, danças, mímicas, encenações, canções,
desenhos, modelagens, manipulação de diversos materiais e de recursos tecnológicos. Essas experiências contribuem para que, desde muito pequenas, as crianças
desenvolvam senso estétco e crítco, o conhecimento de si mesmas, dos outros e da realidade que as cerca. Portanto, a Educação Infantl precisa promover a
partcipação das crianças em tempos e espaços para a produção, manifestação e apreciação artstca, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da
criatvidade e da expressão pessoal das crianças, permitndo que se apropriem e reconfigurem, permanentemente, a cultura e potencializem suas singularidades,
ao ampliar repertórios e interpretar suas experiências e vivências artstcas.
d) Escuta, fala, pensamento e imaginação – Desde o nascimento, as crianças partcipam de situações comunicatvas cotdianas com as pessoas com as quais
interagem. As primeiras formas de interação do bebê são os movimentos do seu corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, o choro e outros recursos vocais, que
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ganham sentdo com a interpretação do outro. Progressivamente, as crianças vão ampliando e enriquecendo seu vocabulário e demais recursos de expressão e de
compreensão, apropriando-se da língua materna – que se torna, pouco a pouco, seu veículo privilegiado de interação. Na Educação Infantl, é importante promover
experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua partcipação na cultura oral, pois é na escuta de histórias, na partcipação em
conversas, nas descrições, nas narratvas elaboradas individualmente ou em grupo e nas implicações com as múltplas linguagens que a criança se consttui
atvamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social.
e) Espaços, tempos, quantdades, relações e transformações – As crianças vivem inseridas em espaços e tempos de diferentes dimensões, em um mundo
consttuído de fenômenos naturais e socioculturais. Desde muito pequenas, elas procuram se situar em diversos espaços (rua, bairro, cidade etc.) e tempos (dia e
noite; hoje, ontem e amanhã etc.). Demonstram também curiosidade sobre o mundo fsico (seu próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas,
as transformações da natureza, os diferentes tpos de materiais e as possibilidades de sua manipulação etc.) e o mundo sociocultural (as relações de parentesco e
sociais entre as pessoas que conhece; como vivem e em que trabalham essas pessoas; quais suas tradições e seus costumes; a diversidade entre elas etc.). Além
disso, nessas experiências e em muitas outras, as crianças também se deparam, frequentemente, com conhecimentos matemátcos (contagem, ordenação,
relações entre quantdades, dimensões, medidas, comparação de pesos e de comprimentos, avaliação de distâncias, reconhecimento de formas geométricas,
conhecimento e reconhecimento de numerais cardinais e ordinais etc.) que igualmente aguçam a curiosidade. Portanto, a Educação Infantl precisa promover
experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investgar e explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de
informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Assim, a insttuição escolar está criando oportunidades para que as crianças ampliem seus
conhecimentos do mundo fsico e sociocultural e possam utlizá-los em seu cotdiano.

3.1.2 - OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
Na Educação Infantl, as aprendizagens essenciais compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem
aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes. Essas
aprendizagens, portanto, consttuem-se como objetvosde aprendizagem e desenvolvimento.
Reconhecendo as especificidades dos diferentes grupos etários que consttuem a etapa da Educação Infantl, os objetvos de aprendizagem e
desenvolvimento estão sequencialmente organizados em três grupos por faixa etária, que correspondem, aproximadamente, às possibilidades de aprendizagem e
às característcas do desenvolvimento das crianças, conforme indicado na figura a seguir. Todavia, esses grupos não podem ser considerados de forma rígida, já que
há diferenças de ritmo na aprendizagem e no desenvolvimento das crianças que precisam ser consideradas na prátca pedagógica.
CRECHE

PRÉ-ESCOLA

BEBÊS (grupo 01)

CRIANÇAS BEM PEQUENAS (grupo 02)

CRIANÇAS PEQUENAS (grupo 03)

0 a 1 ano e 6 meses

1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses

4 anos a 5 anos e 11 meses
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3.2 – ENSINO FUNDAMENTAL
Os primeiros anos de escola impactam muito na vida pessoal, acadêmica e profissional de um cidadão, pois é nesse período, na educação básica que
começam a ser formados os cidadãos da nossa sociedade e, consequentemente, os profissionais do amanhã. Esses cidadãos serão os responsáveis pelo
desenvolvimento social e pelo crescimento econômico do país. Como o próprio nome já diz, o ensino fundamental é uma fase muito importante da vida da criança,
na qual ela receberá todos os conceitos educacionais, bem como os fundamentos que auxiliarão, também, na construção de sua identdade. Nesse período, a
criança é preparada para ser um cidadão étco e um profissional competente.
O Ensino Fundamental, com nove anos de duração, é a etapa mais longa da Educação Básica, atendendo estudantes do 1º ao 9º ano. Há, portanto, crianças
e adolescentes que, ao longo desse período, passam por uma série de mudanças relacionadas a aspectos fsicos, cognitvos, afetvos, sociais, emocionais, entre
outros. Como já indicado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove Anos (Resolução CNE/CEB nº 7/2010), essas mudanças impõem
desafios à elaboração de currículos para essa etapa de escolarização, de modo a superar as rupturas que ocorrem na passagem não somente entre as etapas da
Educação Básica, mas também entre as duas fases do Ensino Fundamental: Anos Iniciais e Anos Finais.
O Ensino Fundamental – Anos Iniciais, ao valorizar as situações lúdicas de aprendizagem, aponta para a necessária artculação com as experiências
vivenciadas na Educação Infantl. Tal artculação precisa prever tanto a progressiva sistematzação dessas experiências quanto o desenvolvimento, pelos alunos, de
novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões,
em uma attude atva na construção de conhecimentos. Ainda nesse período, a progressão do conhecimento ocorre pela consolidação das aprendizagens
anteriores e pela ampliação das prátcas de linguagem e da experiência estétca e intercultural das crianças, considerando tanto seus interesses e suas expectatvas
quanto o que ainda precisam aprender. Ampliam-se a autonomia intelectual, a compreensão de normas e os interesses pela vida social, o que lhes possibilita lidar
com sistemas mais amplos, que dizem respeito às relações dos sujeitos entre si, com a natureza, com a história, com a cultura, com as tecnologias e com o
ambiente.
Já, no decorrer dos Anos Finais do Ensino Fundamental, os estudantes se deparam com desafios de maior complexidade, sobretudo devido à necessidade
de se apropriarem das diferentes lógicas de organização dos conhecimentos relacionados às áreas. Tendo em vista essa maior especialização, é importante, nos
vários componentes curriculares, retomar e ressignificar as aprendizagens vivenciadas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental no contexto das diferentes áreas,
visando ao aprofundamento e à ampliação de repertórios dos estudantes. Nesse sentdo, deve-se fortalecer a autonomia desses adolescentes, oferecendo-lhes
condições e ferramentas para acessar e interagir critcamente com diferentes conhecimentos e fontes de informação.
Ressalta-se que no Ensino Fundamental – Anos Finais, a escola pode contribuir, também (e inclusive) para o delineamento do projeto de vida dos
estudantes, ao estabelecer uma artculação não somente com os anseios desses jovens em relação ao seu futuro, como também com a contnuidade dos estudos
no Ensino Médio. Esse processo de refexão sobre o que cada jovem quer ser no futuro, e de planejamento de ações para construir esse futuro, pode representar
mais uma possibilidade de desenvolvimento pessoal e social.
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4 – MODALIDADES DE ENSINO
4.1 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e demais modalidades, realizando o atendimento educacional
especializado - AEE, disponibilizando os recursos, serviços e orientando quanto à sua utlização no processo de ensino e aprendizagem nas escolas de Educação
Básica na rede de ensino de Gramado. Ao longo de todo o processo de escolarização, esse atendimento deve estar artculado com a proposta pedagógica da
escola.
O atendimento educacional especializado tem como função identficar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as
barreiras para a plena partcipação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas. As atvidades desenvolvidas no atendimento educacional
especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula, não sendo substtutvas à escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a
formação dos estudantes com vistas à autonomia e independência. Do ponto de vista pedagógico, a acessibilidade trata de garantr o acesso ao currículo comum a
todos, por meio de estratégias, materiais, recursos e serviços que permitam ao estudante com deficiência ou altas habilidades/superdotação, partcipar de todas as
atvidades escolares.
A educação especial converge suas ações para o atendimento às especificidades dos estudantes no processo educacional e, no âmbito de uma atuação
mais ampla na escola, orienta a organização de redes de apoio, a identficação de recursos e serviços, o desenvolvimento de prátcas colaboratvas e a formação
contnuada dos professores para que possam assumir as peculiaridades da função e, que além do conhecimento teórico, sejam efetvos mediadores do processo de
aprendizagem.
Para atuar na educação especial, o professor deve ter como base da sua formação conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos
específicos da área. Essa formação possibilita a sua atuação no atendimento educacional especializado, aprofunda o caráter interatvo e interdisciplinar da atuação
nas salas comuns do ensino regular, nas salas de recursos, nos centros de atendimento educacional, nas classes hospitalares e nos ambientes domiciliares, para a
oferta dos serviços e recursos de educação especial.
Na perspectva da educação inclusiva, lança-se um olhar para a singularidade do sujeito dentro do contexto coletvo, oportunizando o que for necessário
para que todos possam aprender, reconhecendo e valorizando as diferenças humanas. Para isso as escolas necessitam garantr o acesso, a partcipação, a interação,
a autonomia e a inclusão de todos os estudantes. Deve ser considerado tanto o conhecimento prévio e o nível atual de desenvolvimento do estudante, quanto às
possibilidades de aprendizagem futura, configurando uma ação pedagógica processual e formatva que analisa o desempenho do estudante em relação ao seu
progresso individual, prevalecendo na avaliação os aspectos qualitatvos que indiquem as intervenções pedagógicas do professor. No processo de avaliação, o
professor deve criar estratégias considerando que alguns estudantes podem apresentar demandas específicas. Assim, a educação especial passa a integrar a
proposta pedagógica da escola regular, promovendo o atendimento às necessidades educacionais específicas de todos os estudantes.
Vale ressaltar que o professor de AEE precisa auxiliar o professor de cada componente curricular na elaboração de planos de trabalho a fim de garantr ao
aluno melhor aproveitamento no processo de aprendizagem.
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4.2 - EDUCAÇÃO DO CAMPO
Segundo o Decreto Federal nº 7.352/2010, que dispõe sobre a polítca de educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária –
PRONERA, entende-se por populações do campo, os agricultores familiares, os extratvistas, os pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados
da reforma agrária, os trabalhadores assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da foresta, os caboclos e outros que produzam suas condições
materiais de existência a partr do trabalho no meio rural; e por escola do campo, aquela situada em área rural, conforme definida pela Fundação Insttuto
Brasileiro de Geografia e Estatstca - IBGE, ou aquela situada em área urbana, desde que atenda predominantemente a populações do campo.
Nesta mesma legislação, art. 1º, a Polítca de Educação do Campo destna-se à ampliação e qualificação da oferta de educação básica às populações do
campo, e será desenvolvida pela União em regime de colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, de acordo com as diretrizes e metas
estabelecidas no Plano Nacional de Educação e o disposto neste Decreto.
A educação do campo/rural contempla alguns princípios fundamentais, entre eles, o respeito à diversidade do campo; incentvo à formulação de projetos
polítco-pedagógicos específicos para as escolas do campo; os recursos didátcos pedagógicos, que deverão atender as especificidades e apresentar conteúdos
relacionados aos conhecimentos da população do campo, considerando os saberes próprios da comunidade em diálogo com os saberes acadêmicos; formação de
profissionais da educação para o atendimento às especificidades das escolas do campo.
A Educação no Campo na rede de ensino de Gramado incentva a permanência do estudante da zona rural na escola rural, de modo que é importante que
esse espaço escolar seja valorizado a fim de garantr o direito de aprendizagem do aluno considerando o contexto em que vive. Para tanto, se faz necessária a
construção junto com a comunidade de uma proposta pedagógica voltada à realidade, superando a fragmentação do currículo e respeitando as diferentes
metodologias que consideram os sujeitos com suas histórias e vivências.
A Base Nacional Comum Curricular determina aprendizagens essenciais para a formação do estudante por meio de competências e habilidades, entres
elas, a valorização da diversidade de saberes e vivências culturais. Neste caso, a escola localizada no meio rural possui uma especificidade própria, congrega uma
cultura diversa de saberes que possibilita a elaboração de uma proposta pedagógica diferenciada que refete sua realidade no currículo escolar. Portanto a escola
do meio rural deve focar seu trabalho pedagógico em competências e habilidades que sejam capazes de preparar o jovem para lidar com situações de seu
cotdiano e ser capaz de resolver problemas reais, colocando o estudante como protagonista, ou seja, um agente atvo em seu processo de ensino e aprendizagem.

4.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)
A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino voltada para pessoas que não tveram acesso ou contnuidade de estudos na idade própria,
buscando prepará-las para o mercado de trabalho e o pleno exercício da cidadania.
Essa modalidade de ensino é caracterizada pela diversidade do perfil dos educandos, com relação à idade, ao nível de escolarização em que se encontram,
à situação socioeconômica e cultural, às ocupações e à motvação pela qual procuram a escola. Por isso, é necessário que a EJA embase seu ensino aproveitando
variadas formas de socialização, levando em consideração essas especifidades, adequadas às estruturas de ensino já existentes. Ela deve levar os educandos à
aquisição de competências e habilidades que auxiliem nos desafios cotdianos, colaborando para seu sucesso como sujeitos da sociedade.
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Isso se faz através da construção de propostas viáveis, com redes e pontes colaboratvas, e a prátca educatva que artcule currículos, metodologias de
ensino, processos avaliatvos e ferramentas tecnológicas que garantam o resgate e a valorização do conhecimento e da aprendizagem do educando.
A EJA de Gramado atende às normas estabelecidas pela Consttuição Federal de 1988 e na LDBEM n° 9394/96, considerando as discussões propostas pelas
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (Resolução CNE/CEB N° 04/2010), pelo Plano Estadual da Educação (Lei n° 14.705/15), pelo Parecer CNE/CEB
n° 06/2010 e pela Resolução CNE n° 3, de 15 de junho de 2010, que insttui diretrizes operacionais para a Educação de Jovens e Adultos, pela Resolução CEEd n°
313, de 16 de março de 2011, Resolução n° 316, de 17 de agosto de 2011, Resolução CEEd n° 331, de 30 de setembro de 2015; e pela Resolução CEEd n° 336, de 02
de março de 2016 e pela Resolução CEEd n° 343, de 11 de abril de 2018 e pelo Parecer do Conselho Municipal de Educação de Gramado n° 07/2019, de 01 de
outubro de 2019.
Essa modalidade de ensino orienta-se pelos princípios étcos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum; princípios
dos direitos e deveres da cidadania; princípios da diversidade de manifestações artstcas e culturais, levando em consideração o histórico de vida de seus
educandos, suas perspectvas, a valorização de sua autoestma e, através de temas norteadores atemporais, motva-os a buscar autoconhecimento, ressignificação,
mudança e novos conhecimentos.

4.3.1 – RELAÇÃO DAS HABILIDADES E OBJETOS DE CONHECIMENTO
Com a criação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), um rol de habilidades foram estpuladas para serem desenvolvidas nos alunos no decorrer da
Educação Básica, as quais foram complementadas com as contribuições do Referencial Curricular Gaúcho (RCG). A esses dois documentos foram incluídas as
contribuições dos professores da rede de ensino de Gramado.
A seguir estão expostos os quadros com os objetos de conhecimento e as habilidades que serão trabalhadas no espaço escolar na Educação Básica na
modalidade da EJA em cada componente curricular, da Totalidade 1 (T1) até a Totalidade 6 (T6). Tais habilidades e objetos de conhecimento foram compilados das
áreas destnadas ao Ensino Fundamental e adaptados às Totalidades da EJA.
Assim, vale destacar que as competências a serem desenvolvidas seguem as já definidas para o Ensino Fundamental em cada uma das áreas do respectvo
componente curricular.
No Documento Orientador do Território de Gramado (DOTG), cada habilidade a ser desenvolvida na EJA é representada por um código alfanumérico, cuja
composição (explicatva) pode ser vista na próxima página.
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Modalidade
de Ensino
(Educação de
Jovens e Adultos
- EJA)

EJAT1CI01
EJAT6MA01
Código do Componente
Curricular:
CI – Ciências
MA – Matemátca
HI – História
GE – Geografa]
LP – Língua Portuguesa
LI – Língua Inglesa
EF – Educação Física
AR – Arte
ER – Ensino Religioso

Posição da
habilidade
na numeração
sequencial

Totalidade de Ensino
(ou bloco
de Totalidades)
a que se refere
a habilidade.
De acordo com
esse código, temos a
primeira habilidade do
componente curricular
Matemátca a ser
desenvolvida na
Totalidade 6 da EJA
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CIÊNCIAS DA
NATUREZA
(T1 a T6)
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4.3.1.1 – CIÊNCIAS DA NATUREZA (T1 A T6)
Competências específicas de Ciências da Natureza a serem desenvolvidas:
1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o conhecimento cientfico como provisório, cultural e histórico.
2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicatvas das Ciências da Natureza, bem como dominar processos, prátcas e procedimentos da
investgação cientfica, de modo a sentr segurança no debate de questões cientficas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, contnuar
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrátca e inclusiva.
3. Analisar, compreender e explicar característcas, fenômenos e processos relatvos ao mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as
relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos
conhecimentos das Ciências da Natureza.
4. Avaliar aplicações e implicações polítcas, socioambientais e culturais da ciência e de suas tecnologias para propor alternatvas aos desafios do mundo
contemporâneo, incluindo aqueles relatvos ao mundo do trabalho.
5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência
socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer
natureza.
6. Utlizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos
e resolver problemas das Ciências da Natureza de forma crítca, significatva, refexiva e étca.
7. Conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo
aos conhecimentos das Ciências da Natureza e às suas tecnologias.
8. Agir pessoal e coletvamente com respeito, autonomia, responsabilidade, fexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências
da Natureza para tomar decisões frente a questões cientfico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletva, com base em princípios
étcos, democrátcos, sustentáveis e solidários.
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CIÊNCIAS – TOTALIDADE 1 (T1) - EJAT1CI
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

MATÉRIA E
ENERGIA

Característcas dos
Materiais
Reciclagem

(EJAT1CI01) Comparar característcas de diferentes materiais presentes em objetos de uso cotdiano, discutndo sua
origem, os modos como são descartados e como podem ser usados de forma mais consciente.
(EJAT1CI02) Identficar de que materiais (metais, madeira, vidro etc.) são feitos os objetos que fazem parte da vida
cotdiana, como esses objetos são utlizados e com quais materiais eram produzidos no passado.
(EJAT1CI03) Propor o uso de diferentes materiais para a construção de objetos de uso cotdiano, tendo em vista
algumas propriedades desses materiais (fexibilidade, dureza, transparência etc.).
EJAT1CI04) Discutr os cuidados necessários à prevenção de acidentes doméstcos (objetos cortantes e infamáveis,
eletricidade, produtos de limpeza, medicamentos etc.).
(EJAT1CI05) Construir propostas coletvas para um consumo mais consciente e criar soluções tecnológicas para o
descarte adequado e a reutlização ou reciclagem de materiais consumidos na escola e/ou na vida cotdiana.

VIDA E EVOLUÇÃO

Corpo humano
Higiene e saúde
Plantas e Animais
Respeito à diversidade

(EJAT1CI06) Localizar, nomear e representar graficamente (por meio de desenhos) partes do corpo humano e
explicar suas funções.
(EJAT1CI06-01) Reconhecer o corpo humano através de diferentes culturas, pinturas, fotografia etc.
(EJAT1CI07) Discutr as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo (lavar as mãos antes de comer, escovar os
dentes, limpar os olhos, o nariz e as orelhas etc.) são necessários para a manutenção da saúde.
(EJAT1CI08) Propor, a partr do conhecimento das formas de transmissão de alguns microrganismos (vírus, bactérias
e protozoários), attudes e medidas adequadas para prevenção de doenças a eles associadas.
(EJAT1CI09) Descrever característcas de plantas e animais (tamanho, forma, cor, fase da vida, local onde se
desenvolvem etc.) que fazem parte de seu cotdiano e relacioná-las ao ambiente em que eles vivem.
(EJAT1CI10) Descrever e comunicar as alterações que ocorrem, desde o nascimento, em animais de diferentes
meios terrestres ou aquátcos, inclusive o homem.
(EJAT1CI11) Identficar característcas sobre o modo de vida (o que comem, como se reproduzem, como se
deslocam etc.) dos animais mais comuns no ambiente próximo.
(EJAT1CI12) Identficar as principais partes de uma planta (raiz, caule, folhas, fores e frutos) e a função
desempenhada por cada uma delas e analisar as relações entre as plantas, o ambiente e os demais seres vivos.
(EJAT1CI13) Discutr as consequências, para a vida em geral, causados pelos efeitos da ação humana com o
ambiente.
(EJAT1CI14) Selecionar exemplos de como a sucessão de dias e noites orienta o ritmo de atvidades diárias de seres
humanos e de outros seres vivos.
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TERRA E UNIVERSO

Escalas de tempo
Sol e Lua
Solo

(EJAT1CI15) Descrever as posições do Sol em diversos horários do dia e associá-las ao tamanho da sombra
projetada.
(EJAT1CI16) Associar o movimento diário do Sol e das demais estrelas no céu ao movimento de rotação da Terra.
(EJAT1CI17) Observar, identficar e registrar os períodos diários (dia e/ou noite) em que o Sol, demais estrelas, Lua e
planetas estão visíveis no céu.
(EJAT1CI17-1) Desenvolver hábitos saudáveis e responsáveis com o uso do protetor solar, identficando os horários
em que podemos nos expor aos raios solares.
(EJAT1CI17-2) Relacionar os ciclos dos astros às diferentes culturas e aos ciclos produtvos locais.
(EJAT1CI18) Identficar os diferentes usos do solo (plantação e extração de materiais, dentre outras possibilidades),
reconhecendo a importância do solo para a agricultura e para a vida.
(EJAT1CI18-1) Contrastar as diferentes condições do solo em ambientes não cultvado, com ou sem presença de
vegetação e de solos com planto ou já alterados pela atuação humana.
(EJAT1CI18-2) Valorizar a cultura local, bem como a manutenção do solo.
(EJAT1CI18-3) Debater a importância da educação ambiental nos dias de hoje para a preservação
do ambiente.
(EJAT1CI18-4) Identficar as ações humanas que possam ameaçar o equilíbrio ambiental.

CIÊNCIAS – TOTALIDADE 2 (T2) - EJAT2CI
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

MATÉRIA E
ENERGIA

Misturas
Transformações
reversíveis e não
Reversíveis
Propriedades fsicas
dos
materiais
Ciclo hidrológico
Consumo consciente

(EJAT2CI01) Identficar misturas na vida diária, com base em suas propriedades fsicas observáveis, reconhecendo
sua composição.
(EJAT2CI02) Testar e relatar transformações nos materiais do dia a dia quando expostos a diferentes condições
(aquecimento, resfriamento, luz e umidade).
(EJAT2CI03) Concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento ou resfriamento são reversíveis (como as
mudanças de estado fsico da água) e outras não (como o cozimento do ovo, a queima do papel etc.).
(EJAT2CI04) Explorar fenômenos da vida cotdiana que evidenciam propriedades fsicas dos materiais – como
densidade, condutbilidade térmica e elétrica, respostas a forças magnétcas, solubilidade, respostas a forças
mecânicas (dureza, elastcidade etc.), entre outras.
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(EJAT2CI05) Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado fsico da água para explicar o ciclo hidrológico e
analisar suas implicações na agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, no provimento de água potável e
no equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou locais).
(EJAT2CI06) Selecionar argumentos que justfiquem a importância da cobertura vegetal para a manutenção do ciclo
da água, a conservação dos solos, dos cursos de água e da qualidade do ar atmosférico.
(EJAT2CI06-1) Compreender os impactos na alteração do ciclo de água entendendo a importância da conservação
de mananciais.
(EJAT2CI06-2) Identficar os principais usos da água e de outros materiais nas atvidades cotdianas para discutr e
propor formas sustentáveis de utlização desses recursos.
(EJAT2CI06-3) Identficar os cuidados com a coleta/seleção de resíduos e tratamentos de água e esgoto.
VIDA E
EVOLUÇÃO

Cadeias alimentares
simples
Microrganismos
Nutrição do organismo
Hábitos alimentares
Integração entre os
sistemas digestório,
respiratório e
circulatório

(EJAT2CI07) Analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição ocupada pelos seres vivos
nessas cadeias e o papel do Sol como fonte primária de energia na produção de alimentos.
(EJAT2CI08) Descrever e destacar semelhanças e diferenças entre o ciclo da matéria e o fuxo de energia entre os
componentes vivos e não vivos de um ecossistema.
(EJAT2CI09) Relacionar a partcipação de fungos e bactérias no processo de decomposição, reconhecendo a
importância ambiental deste processo.
(EJAT2CI10) Verificar a partcipação de microrganismos na produção de alimentos, combustveis, medicamentos,
entre outros.
(EJAT2CI11) Selecionar argumentos que justfiquem por que os sistemas digestório e respiratório são considerados
corresponsáveis pelo processo de nutrição do organismo, com base na identficação das funções desses sistemas.
(EJAT2CI12) Justficar a relação entre o funcionamento do sistema circulatório, a distribuição dos nutrientes pelo
organismo e a eliminação dos resíduos produzidos.
(EJAT2CI13) Organizar um cardápio equilibrado com base nas característcas dos grupos alimentares (nutrientes e
calorias) e nas necessidades individuais (atvidades realizadas, idade, sexo etc.) para a manutenção da saúde do
organismo.
(EJAT2CI14) Discutr a ocorrência de distúrbios nutricionais (como obesidade, subnutrição etc.) entre crianças e
jovens a partr da análise de seus hábitos (tpos e quantdade de alimento ingerido, prátca de atvidade fsica etc.).

TERRA E
UNIVERSO

Pontos cardeais
Calendários,
fenômenos cíclicos e
cultura
Constelações e mapas
celestes

(EJAT2CI15) Identficar os pontos cardeais, com base no registro de diferentes posições relatvas do Sol e da sombra
de uma vara (gnômon).
(EJAT2CI16) Comparar as indicações dos pontos cardeais resultantes da observação das sombras de uma vara
(gnômon) com aquelas obtdas por meio de uma bússola.
(EJAT2CI17) Associar os movimentos cíclicos da Lua e da Terra a períodos de tempo regulares e ao uso desse
conhecimento para a construção de calendários em diferentes culturas.
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Movimento de rotação
da Terra
Periodicidade das
fases da Lua
Instrumentos ótcos

(EJAT2CI18) Identficar algumas constelações no céu, com o apoio de recursos (como mapas celestes e aplicatvos
digitais, entre outros), e os períodos do ano em que elas são visíveis no início da noite.
(EJAT2CI18-1) Projetar e construir dispositvos para observação à distância (luneta, periscópio etc.), para observação
ampliada de objetos (lupas, microscópios) ou para registro de imagens (máquinas fotográficas) e discutr usos
sociais desses dispositvos.

CIÊNCIAS – TOTALIDADE 3 (T3) - EJAT3CI
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

MATÉRIA E
ENERGIA

Misturas
homogêneas e
heterogêneas

VIDA E
EVOLUÇÃO

HABILIDADES

(EJAT3CI01) Classificar como homogênea ou heterogênea a mistura de dois ou mais materiais (água e sal, água e óleo,
água e areia etc.).
(EJAT3CI02) Identficar evidências de transformações químicas a partr do resultado de misturas de materiais que
originam produtos diferentes dos que foram misturados (mistura de ingredientes para fazer um bolo, mistura de
Separação de
vinagre com bicarbonato de sódio etc.).
materiais
(EJAT3CI03) Selecionar métodos mais adequados para a separação de diferentes sistemas heterogêneos a partr da
identficação de processos de separação de materiais (como a produção de sal de cozinha, a destlação de petróleo,
Materiais sintétcos entre outros).
(EJAT3CI04) Associar produção de medicamentos e outros materiais sintétcos ao desenvolvimento cientfico e
tecnológico, reconhecendo benefcios e avaliando impactos socioambientais.
(EJAT3CI05) Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos.
(EJAT3CI05-1) Reconhecer os níveis de organização a partr da sua composição por células em diferentes seres vivos.
Célula como
(EJAT3CI05-2) Construir ou explorar modelos que possam ser comparados para identficar quais característcas são
unidade da vida
comuns nessa organização.
Interação entre os (EJAT3CI05-3) Compreender a composição, funcionamento e papel dos ácidos nucleicos para a vida, evolução e sua
sistemas locomotor diversidade.
e nervoso
(EJAT3CI06) Concluir, com base na análise de ilustrações e/ou modelos (fsicos ou digitais), que os organismos são um
Lentes corretvas complexo arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização.
(EJAT3CI07) Justficar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais do corpo, com base
na análise de suas estruturas básicas e respectvas funções.

31

(EJAT3CI08) Explicar como o funcionamento do sistema nervoso pode ser afetado por substâncias psicoatvas.
(EJAT3CI09) Deduzir que a estrutura, a sustentação e a movimentação dos animais resultam da interação entre os
sistemas muscular, ósseo e nervoso.
(EJAT3CI09-1) Identficar e reconhecer as estruturas do sistema esquelétco e do sistema muscular de modo a
compreender a relação entre eles no funcionamento das artculações e na movimentação dos animais.
(EJAT3CI09-2) Descrever os diferentes tpos de animais da região, comparando seu porte fsico às atvidades
realizadas pelos mesmos.

TERRA E
UNIVERSO

Forma, estrutura e
movimentos da
Terra

(EJAT3CI10) Identficar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra (da estrutura interna à atmosfera) e
suas principais característcas.
(EJAT3CI11) Identficar diferentes tpos de rocha, relacionando a formação de fósseis a rochas sedimentares em
diferentes períodos geológicos.
(EJAT3CI11-1) Pesquisar, reconhecer e identficar regiões do Rio Grande do Sul em que se localizam fósseis
petrificados, para a compreensão da formação e evolução dos seres vivos.
(EJAT3CI11-2) Analisar os efeitos de queimadas e desmatamentos na degradação e erosão do solo em danos locais.
(EJAT3CI12) Selecionar argumentos e evidências que demonstrem a esfericidade da Terra.
(EJAT3CI13) Inferir que as mudanças na sombra de uma vara (gnômon) ao longo do dia em diferentes períodos do
ano são uma evidência dos movimentos relatvos entre a Terra e o Sol, que podem ser explicados por meio dos
movimentos de rotação e translação da Terra e da inclinação de seu eixo de rotação em relação ao plano de sua
órbita em torno do Sol.
(EJAT3CI13-1) Demonstrar, por meio da construção de um gnômon, as mudanças que ocorrem na projeção de
sombras ao longo de um período de tempo.
(EJAT3CI14) Justficar, por meio da construção de modelos e da observação da Lua no céu, a ocorrência das fases da
Lua e dos eclipses, com base nas posições relatvas entre Sol, Terra e Lua.

CIÊNCIAS – TOTALIDADE 4 (T4) - EJAT4CI
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

Máquinas simples
Formas de

(EJAT4CI01) Discutr a aplicação, ao longo da história, das máquinas simples e propor soluções e invenções para a
realização de tarefas mecânicas cotdianas.
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MATÉRIA E
ENERGIA

VIDA E
EVOLUÇÃO

propagação do calor
Equilíbrio
termodinâmico e
vida na Terra
História dos
combustveis e das
máquinas térmicas

(EJAT4CI02) Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de equilíbrio termodinâmicos
cotdianos.
(EJAT4CI03) Utlizar o conhecimento das formas de propagação do calor para justficar a utlização de determinados
materiais (condutores e isolantes) na vida cotdiana, explicar o princípio de funcionamento de alguns equipamentos
(garrafa térmica, coletor solar etc.) e/ou construir soluções tecnológicas a partr desse conhecimento.
(EJAT4CI04) Avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida na Terra, para o funcionamento
de máquinas térmicas e em outras situações cotdianas.
(EJAT4CI05) Discutr o uso de diferentes tpos de combustvel e máquinas térmicas ao longo do tempo, para avaliar
avanços, questões econômicas e problemas socioambientais causados pela produção e uso desses materiais e
máquinas.
(EJAT4CI06) Discutr e avaliar mudanças econômicas, culturais e sociais, tanto na vida cotdiana quanto no mundo do
trabalho, decorrentes do desenvolvimento de novos materiais e tecnologias (como automação e informatzação).

(EJAT4CI07) Caracterizar os principais ecossistemas brasileiros quanto à paisagem, à quantdade de água, ao tpo de
solo, à disponibilidade de luz solar, à temperatura etc., correlacionando essas característcas à fora e fauna
específicas.
(EJAT4CI07-1) Identficar as diferentes relações ecológicas nos diferentes ecossistemas.
Fenômenos naturais (EJAT4CI07-2) Reconhecer espécies da fora e fauna dos ecossistemas locais natvos e ameaçados.
e impactos
(EJAT4CI07-3) Diferenciar as espécies exótcas invasoras e não invasoras e relacioná-las com os potenciais impactos
ambientais
ambientais locais.
(EJAT4CI08) Avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos componentes fsicos,
Programas e
biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, podendo ameaçar ou provocar a extnção de
indicadores de
espécies, alteração de hábitos, migração etc.
saúde pública
(EJAT4CI09) Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na análise e comparação
de indicadores de saúde (como taxa de mortalidade infantl, cobertura de saneamento básico e incidência de doenças
de veiculação hídrica, atmosférica entre outras) e dos resultados de polítcas públicas destnadas à saúde.
(EJAT4CI10) Argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base em informações sobre a
maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação para a manutenção da saúde individual e
coletva e para a erradicação de doenças.
(EJAT4CI10-1) Entender a estrutura e mecanismos de ação dos vírus e outros agentes potencialmente patogênicos
relacionados a sexualidade.
(EJAT4CI11) Analisar historicamente o uso da tecnologia, incluindo a digital, nas diferentes dimensões da vida
humana, considerando indicadores ambientais e de qualidade de vida.
Diversidade de
ecossistemas

(EJAT4CI12) Demonstrar que o ar é uma mistura de gases, identficando sua composição, e discutr fenômenos
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TERRA E
UNIVERSO

Composição do ar
Efeito estufa
Camada de ozônio
Fenômenos naturais
(vulcões,
terremotos e
tsunamis)
Placas tectônicas e
deriva contnental

naturais ou antrópicos que podem alterar essa composição.
(EJAT4CI13) Descrever o mecanismo natural do efeito estufa, seu papel fundamental para o desenvolvimento da vida
na Terra, discutr as ações humanas responsáveis pelo seu aumento artficial (queima dos combustveis fósseis,
desmatamento, queimadas etc.) e selecionar e implementar propostas para a reversão ou controle desse quadro.
(EJAT4CI14) Justficar a importância da camada de ozônio para a vida na Terra, identficando os fatores que
aumentam ou diminuem sua presença na atmosfera, e discutr propostas individuais e coletvas para sua
preservação.
(EJAT4CI15) Interpretar fenômenos naturais (como vulcões, terremotos e tsunamis) e justficar a rara ocorrência
desses fenômenos no Brasil, com base no modelo das placas tectônicas.
(EJAT4CI15-1) Diferenciar fenômenos naturais como vulcões, terremotos e tsunamis, justficando a baixa incidência
no Rio Grande do Sul.

CIÊNCIAS – TOTALIDADE 5 (T5) - EJAT5CI
UNIDADES
TEMÁTICAS

MATÉRIA E
ENERGIA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

(EJAT5CI01) Identficar e classificar diferentes fontes (renováveis e não renováveis) e tpos de energia utlizados em
residências, comunidades ou cidades.
(EJAT5CI01-1) Analisar o índice de consumo energétco de uma residência e comparar com dados de produção da
Fontes e tpos de malha energétca do Brasil, Estado e Município.
energia
(EJAT5CI01-2) Propor ações para o uso consciente da energia e seu impacto sobre o meio ambiente
Transformação de (EJAT5CI01-03) Construir circuitos elétricos com pilha/bateria, fios e lâmpadas ou outros dispositvos e compará-los a
energia
circuitos elétricos residenciais.
Cálculo de consumo (EJAT5CI02) Identficar a função de resistores, capacitores, geradores, condutores e indutores, para compreensão do
de energia elétrica uso dos mesmos.
Circuitos elétricos (EJAT5CI02-1) Escolher, através de experimentos, materiais mais adequados para serem usados como condutores ou
Uso consciente de isolantes em seu cotdiano.
energia elétrica
(EJAT5CI03) Classificar equipamentos elétricos residenciais (chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, rádio, geladeira etc.) de
acordo com o tpo de transformação de energia (da energia elétrica para a térmica, luminosa, sonora e mecânica,
por exemplo).
(EJAT5CI04) Calcular o consumo de eletrodoméstcos a partr dos dados de potência (descritos no próprio
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equipamento) e tempo médio de uso para avaliar o impacto de cada equipamento no consumo doméstco mensal.
(EJAT5CI05) Propor ações coletvas para otmizar o uso de energia elétrica em sua escola e/ou comunidade, com base
na seleção de equipamentos segundo critérios de sustentabilidade (consumo de energia e eficiência energétca) e
hábitos de consumo responsável.
(EJAT5CI05-1) Conscientzar sobre o uso racional de energia elétrica, visando a economia e consequentemente a
prevenção ambiental.
(EJAT5CI05-2) Propor ações para a redução de impacto de cada equipamento no consumo diário, bem como para o
uso sustentável.
(EJAT5CI05-3) Reconhecer o funcionamento, os órgãos e o papel da poluição no processo da respiração.
(EJAT5CI06) Discutr e avaliar usinas de geração de energia elétrica (termelétricas, hidrelétricas, eólicas etc.), suas
semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais e como essa energia chega e é usada em sua cidade,
comunidade, casa ou escola.

VIDA E
EVOLUÇÃO

TERRA E
UNIVERSO

Mecanismos
reprodutvos
Sexualidade

(EJAT5CI07) Comparar diferentes processos reprodutvos em plantas e animais em relação aos mecanismos
adaptatvos e evolutvos.
(EJAT5CI07-1) Compreender e relacionar a alimentação/nutrição, circulação e sistema endócrino na manutenção da
vida (fisiologia).
(EJAT5CI08) Analisar e explicar as transformações que ocorrem na puberdade, considerando a atuação dos
hormônios sexuais e do sistema nervoso.
(EJAT5CI09) Comparar o modo de ação e a eficácia dos diversos métodos contraceptvos e justficar a necessidade de
compartlhar a responsabilidade na escolha e na utlização do método mais adequado à prevenção da gravidez
precoce e indesejada e de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST).
(EJAT5CI10) Identficar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento de algumas DST (com ênfase na
AIDS), e discutr estratégias e métodos de prevenção.
(EJAT5CI11) Selecionar argumentos que evidenciem as múltplas dimensões da sexualidade humana (biológica,
sociocultural, afetva e étca).

Sistema Sol, Terra e (EJAT5CI12) Relacionar climas regionais aos padrões de circulação atmosférica e oceânica e ao aquecimento desigual
Lua
causado pela forma e pelos movimentos da Terra.
Clima
(EJAT5CI12-1) Identficar característcas do clima local.
(EJAT5CI12-2) Relacionar o clima com a saúde local, identficando as doenças causadas pelas mudanças climátcas.
(EJAT5CI13) Identficar as principais variáveis envolvidas na previsão do tempo e simular situações nas quais elas
possam ser medidas.
(EJAT5CI14) Discutr iniciatvas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partr da identficação de
alterações climátcas regionais e globais provocadas pela intervenção humana.
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(EJAT5CI14-1) Discutr possíveis soluções visando a agricultura familiar, a agroecologia e a produção de alimento de
maneira sustentável, diminuindo impactos provocados pelo uso dos agrotóxicos, instgando o equilíbrio ambiental e
a qualidade de vida.

CIÊNCIAS – TOTALIDADE 6 (T6) - EJAT6CI
UNIDADES
TEMÁTICAS

MATÉRIA E
ENERGIA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

(EJAT6CI01) Comparar quantdades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo
a proporção entre as suas massas.
Aspectos
(EJAT6CI01-1) Reconhecer elementos químicos e aplicá-los para representar fórmulas de substâncias simples e
quanttatvos das compostas utlizadas no cotdiano.
transformações
(EJAT6CI01-2) Relacionar as quantdades de substâncias reagentes e produtos utlizadas nas transformações
químicas
químicas.
(EJAT6CI01-3) Reconhecer o significado de elementos químicos e átomos, identficando sua ocorrência na natureza.
Estrutura da matéria (EJAT6CI02) Identficar modelos que descrevem a estrutura da matéria (consttuição do átomo e composição de
Radiações e suas moléculas simples) e reconhecer sua evolução histórica.
aplicações
(EJAT6CI02) Planejar e executar experimentos que evidenciam que todas as cores de luz podem ser formadas pela
na saúde
composição das três cores primárias da luz e que a cor de um objeto está relacionada também à cor da luz que o
ilumina.
(EJAT6CI03-1) Identficar as propriedades e comportamento da luz, enquanto composição de diferentes cores e
decomposição espectral da mesma em cores do arco-íris.
(EJAT6CI03-2) Investgar o espectro eletromagnétco e a relação existente com a mistura de cores e luz e de
pigmentação a respeito de formação de cores, através do disco de Newton.
(EJAT6CI04) Investgar os principais mecanismos envolvidos na transmissão e recepção de imagem e som que
revolucionaram os sistemas de comunicação humana.
(EJAT6CI05) Classificar as radiações eletromagnétcas por suas frequências, fontes e aplicações, discutndo e
avaliando as implicações de seu uso em controle remoto, telefone celular, raio X, forno de micro-ondas, fotocélulas
etc.
(EJAT6CI06) Discutr o papel do avanço tecnológico na aplicação das radiações na medicina diagnóstca (raio X,
ultrassom, ressonância nuclear magnétca) e no tratamento de doenças (radioterapia, cirurgia ótca a laser,
infravermelho, ultravioleta etc.).
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VIDA E
EVOLUÇÃO

TERRA E
UNIVERSO

Hereditariedade
Ideias evolucionistas
Preservação da
biodiversidade

(EJAT6CI07) Associar os gametas à transmissão das característcas hereditárias, estabelecendo relações entre
ancestrais e descendentes.
(EJAT6CI08) Discutr as ideias de Mendel sobre hereditariedade (fatores hereditários, segregação, gametas,
fecundação), considerando-as para resolver problemas envolvendo a transmissão de característcas hereditárias em
diferentes organismos.
(EJAT6CI09) Comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin apresentadas em textos cientficos e históricos,
identficando semelhanças e diferenças entre essas ideias e sua importância para explicar a diversidade biológica.
(EJAT6CI10) Discutr a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação da seleção natural sobre as
variantes de uma mesma espécie, resultantes de processo reprodutvo.
(EJAT6CI10-1) Selecionar e discutr informações que demonstram evidências da variação de seres vivos, dos genes,
das populações e da interação entre as espécies.
(EJAT6CI11) Justficar a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade e do
patrimônio nacional, considerando os diferentes tpos de unidades (parques, reservas e forestas nacionais), as
populações humanas e as atvidades a eles relacionadas.
(EJAT6CI12) Propor iniciatvas individuais e coletvas para a solução de problemas ambientais da cidade ou da
comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas.

Composição,
estrutura e
localização do
Sistema Solar no
Universo
Astronomia e cultura
Vida humana fora da
Terra
Ordem de grandeza
astronômica
Evolução estelar

(EJAT6CI13) Descrever a composição e a estrutura do Sistema Solar (Sol, planetas rochosos, planetas gigantes
gasosos e corpos menores), assim como a localização do Sistema Solar na nossa Galáxia (a Via Láctea) e dela no
Universo (apenas uma galáxia dentre bilhões).
(EJAT6CI14) Compreender as teorias sobre a origem do Universo e da Terra.
(EJAT6CI15) Selecionar argumentos sobre a viabilidade da sobrevivência humana fora da Terra, com base nas
condições necessárias à vida, nas característcas dos planetas e nas distâncias e nos tempos envolvidos em viagens
interplanetárias e interestelares.
(EJAT6CI16) Analisar o ciclo evolutvo do Sol (nascimento, vida e morte) baseado no conhecimento das etapas de
evolução de estrelas de diferentes dimensões e os efeitos desse processo no nosso planeta.
(EJAT6CI16-1) Conhecer as forças de interações gravitacionais entre corpos celestes, compreendendo os efeitos
sobre o planeta Terra.
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MATEMÁTICA
(T1 a T6)
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4.3.1.2 – MATEMÁTICA (T1 a T6)
Competências específicas de Matemátca a serem desenvolvidas:
1. Reconhecer que a Matemátca é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é
uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas cientficos .
e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho.
2. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investgação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemátcos
para compreender e atuar no mundo.
3. Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da Matemátca (Aritmétca, Álgebra, Geometria, Estatstca e Probabilidade) e
de outras áreas do conhecimento, sentndo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemátcos, desenvolvendo a
autoestma e a perseverança na busca de soluções.
4. Fazer observações sistemátcas de aspectos quanttatvos e qualitatvos presentes nas prátcas sociais e culturais, de modo a investgar, organizar, representar e
comunicar informações relevantes, para interpretá-las e avaliá-las crítca e etcamente, produzindo argumentos convincentes.
5. Utlizar processos e ferramentas matemátcas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas cotdianos, sociais e de outras áreas
de conhecimento, validando estratégias e resultados.
6. Enfrentar situações-problema em múltplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prátco-utlitário,
expressar suas respostas e sintetzar conclusões, utlizando diferentes registros e linguagens (gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna e
outras linguagens para descrever algoritmos, como fuxogramas, e dados).
7. Desenvolver e/ou discutr projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com base em princípios étcos, democrátcos, sustentáveis e solidários,
valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza.
8. Interagir com seus pares de forma cooperatva, trabalhando coletvamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a questonamentos
e na busca de soluções para problemas, de modo a identficar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de
pensar dos colegas e aprendendo com eles.
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MATEMÁTICA – EM COMUM PARA AS TOTALIDADES 1 e 2 (T1 e T2) - EJAT12MA
UNIDADES
TEMÁTICAS
NÚMEROS

NÚMEROS

NÚMEROS

NÚMEROS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

Contagem de rotna Contagem
ascendente e descendente
Reconhecimento de números no
contexto diário: indicação de
quantdades, indicação de ordem
ou indicação de código para a
organização de informações

(EJAT12MA01) Utlizar números naturais como indicador de quantdade ou de ordem em diferentes
situações cotdianas e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas
sim código de identficação.
(EJAT12MA01-1) Conhecer a história dos números identficando a importância dos mesmos no cotdiano e
as diferentes formas de contagem expressas ao longo do tempo.
(EJAT12MA01-2) Observar e explorar as três formas de utlização dos números - contagem, ordem e códigos
em situações cotdianas.
(EJAT12MA01-3) Apontar relações de semelhança e de ordem utlizando critérios diversificados para
classificar, seriar, sequenciar e ordenar coleções associando a denominação do número à sua respectva
representação simbólica.

Quantficação de elementos de
uma coleção: estmatvas,
contagem um a um, pareamento
ou outros agrupamentos e
comparação

(EJAT12MA02) Contar de maneira exata ou aproximada, utlizando diferentes estratégias como o
pareamento e outros agrupamentos.
(EJAT12MA02-1) Agrupar e reagrupar objetos explorando diferentes estratégias para quantficar e
comunicar quantdades de uma coleção em situações lúdicas.
(EJAT12MA02-2) Compreender e explicar que a forma de distribuição dos elementos não altera a
quantdade de uma coleção

Quantficação de elementos de
uma coleção: estmatvas,
contagem um a um, pareamento
ou outros agrupamentos e
comparação

(EJAT12MA03) Estmar e comparar quantdades de objetos de dois conjuntos (em torno de 20 elementos),
por estmatva e/ou por correspondência (um a um, dois a dois) para indicar “tem mais”, “tem menos” ou
“tem a mesma quantdade”.
(EJAT12MA03-1) Explorar, contar e expressar a quantdade de objetos em diferentes coleções identficando
aquela com maior, menor ou igual número de elementos.
(EJAT12MA03-2) Alinhar agrupamentos diversos explorando e explicando as relações entre a quantdade de
elementos utlizando estmatva e/ou correspondência.

Leitura, escrita e comparação de
números naturais (até 100) Reta
numérica

(EJAT12MA04) Contar a quantdade de objetos de coleções até 100 unidades e apresentar o resultado por
registros verbais e simbólicos, em situações de seu interesse, como jogos, brincadeiras, materiais da sala de
aula, entre outros.
(EJAT12MA04-1) Identficar e classificar objetos por atributos, contando sem pular nenhum objeto, em
situações cotdianas de seu interesse.
(EJAT12MA04-2) Compreender que o últmo número contado corresponde a quantdade total dos objetos e
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não ao nome do algarismo.
(EJAT12MA04-3) Expressar resultados de contagens de forma verbal e simbólica relacionando o algarismo à
quantdade correspondente.
NÚMEROS

Leitura, escrita e comparação de
números naturais (até 100) Reta
numérica

NÚMEROS

Construção de
fatos básicos da adição

NÚMEROS

Composição e decomposição de
números naturais

NÚMEROS

Problemas envolvendo diferentes
significados da adição e da
subtração (juntar, acrescentar,
separar, retrar)

(EJAT12MA05) Comparar números naturais de até duas ordens em situações cotdianas, com e sem suporte
da reta numérica.
(EJAT12MA05-1) Comparar e ordenar números naturais de até duas ordens, reconhecendo-os em situações
cotdianas e utlizando diferentes processos de contagem.
(EJAT12MA06) Construir fatos básicos da adição e utlizá-los em procedimentos de cálculo para resolver
problemas.
(EJAT12MA06-1) Explorar e estabelecer relações aditvas entre números menores que 10 aplicando-as para
resolver problemas em situações cotdianas.
(EJAT12MA06-2) Explorar e expressar a ideia de igualdade percebendo que um mesmo número pode ser
formado por diferentes adições.
(EJAT12MA07) Compor e decompor número de até duas ordens, por meio de diferentes adições, com o
suporte de material manipulável, contribuindo para a compreensão de característcas do sistema de
numeração decimal e o desenvolvimento de estratégias de cálculo.
(EJAT12MA07-1) Explorar e utlizar estratégias próprias de composição e decomposição de números
naturais de até duas ordens com auxílio de material manipulável em situações diversas, contribuindo para a
compreensão de característcas do sistema de numeração decimal e o desenvolvimento de estratégias de
cálculo.
(EJAT12MA08) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até dois
algarismos, com os significados de juntar, acrescentar, separar e retrar, com o suporte de imagens e/ou
material manipulável, utlizando estratégias e formas de registro pessoais.
(EJAT12MA08-1) Compreender os diferentes significados da adição e subtração (juntar, acrescentar, separar
e retrar) utlizando material manipulável.
(EJAT12MA08-2) Expressar por meio de estratégias próprias a resolução de problemas envolvendo adição e
subtração e seus significados.
(EJAT12MA08-3) Perceber e argumentar as diferenças entre as operações de soma e subtração aplicando-as
em diferentes situações.

(EJAT12MA09) Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de centenas) pela compreensão de
Leitura, escrita, comparação e
característcas do sistema de numeração decimal (valor posicional e função do zero).
ordenação de números de até três (EJAT12MA09-1) Conhecer e identficar a sequência numérica escrita e falada, reconhecendo pares e
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NÚMEROS

NÚMEROS

NÚMEROS

NÚMEROS

NÚMEROS

ordens pela compreensão de
característcas do sistema de
numeração decimal (valor
posicional e papel do zero)

ímpares, ordem crescente e decrescente, antecessor e sucessor.
(EJAT12MA09-2) Explorar e compreender termos como dúzia, meia dúzia, dezena, meia dezena, centena,
meia centena associando as quantdades e as relações entre elas em situações cotdianas.
(EJAT12MA09-3) Perceber e explicar as característcas do sistema de numeração decimal (valor posicional e
função do zero) com apoio de material manipulável.

Leitura, escrita, comparação e
ordenação de números de até três
ordens pela compreensão de
característcas do sistema de
numeração decimal (valor
posicional e papel do zero)

(EJAT12MA10) Fazer estmatvas por meio de estratégias diversas a respeito da quantdade de objetos de
coleções e registrar o resultado da contagem desses objetos (até 1000 unidades).
(EJAT12MA10-1) Observar e avaliar a quantdade de objetos de uma coleção atribuindo um valor
aproximado e desenvolvendo procedimentos para diferenciar a avaliação realizada a partr de estmatva de
um palpite sem refexão, expressando e registrando suas conclusões.

Leitura, escrita, comparação e
ordenação de números de até três
ordens pela compreensão de
característcas do sistema de
numeração decimal (valor
posicional e papel do zero)

(EJAT12MA11) Comparar quantdades de objetos de dois conjuntos, por estmatva e/ou por
correspondência (um a um, dois a dois, entre outros), para indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a
mesma quantdade”, indicando, quando for o caso, quantos a mais e quantos a menos.
(EJAT12MA11-1) Estabelecer relações entre duas ou mais quantdades expressando numericamente a
diferença entre elas utlizando expressões tais como igual, diferente, maior, menor, a mesma quantdade
com apoio de material manipulável.
(EJAT12MA11-2) Observar e explorar a ordem de grandeza expressa pelo número que representa a
quantdade de elementos de determinados conjuntos elaborando estratégias de comparação entre eles.

Composição e decomposição de
números naturais (até 1000)

(EJAT12MA12) Compor e decompor números naturais de até três ordens, com suporte de material
manipulável, por meio de diferentes adições.
(EJAT12MA12-1) Reconhecer e expressar a sequência numérica escrita e falada, até três ordens,
compreendendo que um número pode ser escrito como soma de outros números.
(EJAT12MA12-2) Compreender que há diferentes formas de decomposição de um mesmo número, por
adição de parcelas, desenvolvendo estratégias de cálculo e explorando as característcas do sistema de
numeração decimal.

(EJAT12MA13) Construir fatos básicos da adição e subtração e utlizá-los no cálculo mental ou escrito.
Construção de fatos fundamentais (EJAT12MA13-1) Compor e decompor quantdades menores que 10 (fatos básicos) por meio de adições e
da adição e da subtração
subtrações desenvolvendo procedimentos para resolver pequenos problemas de contagem com apoio de
material manipulável utlizando-os no cálculo mental ou escrito.
(EJAT12MA14) Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até três
ordens, com os significados de juntar, acrescentar, separar, retrar, utlizando estratégias pessoais ou
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NÚMEROS

NÚMEROS

NÚMEROS

NÚMEROS

NÚMEROS

Problemas envolvendo diferentes
significados da adição e da
subtração (juntar, acrescentar,
separar, retrar)

convencionais.
(EJAT12MA14-1) Conhecer e explorar os números de até três ordens utlizando-os na resolução de
problemas e elaborando estratégias próprias de registro dos resultados incluindo a notação formal.
(EJAT12MA14-2) Elaborar, socializar e resolver problemas de adição e subtração, envolvendo números de
até três ordens, a partr de situações cotdianas.

(EJAT12MA15) Resolver e elaborar problemas de multplicação (por 2, 3, 4 e 5) com a ideia de adição de
parcelas iguais por meio de estratégias e formas de registro pessoais, utlizando ou não suporte de imagens
Problemas envolvendo adição de e/ou material manipulável.
parcelas iguais (multplicação)
(EJAT12MA15-1) Explorar a resolução de problemas e a escrita aditva dos números em situações cotdianas
com apoio de material manipulável.
(EJAT12MA15-2) Compreender e expressar as ideias e relações entre adição e multplicação por meio de
estratégias e formas de registros pessoais, utlizando suporte de imagens e/ou material manipulável.

Problemas envolvendo
significados de dobro, metade,
triplo e terça parte

(EJAT12MA16) Resolver e elaborar problemas envolvendo dobro, metade, triplo e terça parte, com o
suporte de imagens ou material manipulável, utlizando estratégias pessoais.
(EJAT12MA16-1) Conhecer e explorar as expressões dobro e triplo relacionando com a multplicação por 2 e
3 e elaborando formas pessoais de resolução das situações sem a utlização dos procedimentos
convencionais.
(EJAT12MA16-2) Conhecer e explorar a ideia de divisão em 2 e 3 partes iguais associando a metade e terça
parte e elaborando formas pessoais de resolução das situações sem a utlização dos procedimentos
convencionais.
(EJAT12MA16-3) Elaborar, socializar e resolver problemas envolvendo dobro, metade, triplo e terça parte
com apoio de material manipulável ou imagens e utlizando estratégias pessoais.

(EJAT12MA17) Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de milhar,
estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua materna.
Leitura, escrita, comparação e
(EJAT12MA17-1) Reconhecer a sequência numérica escrita e falada utlizando estratégias diversas de
ordenação de números naturais de comparação de quantdades até a ordem de unidade de milhar identficando pares e ímpares, antecessor e
quatro ordens
sucessor, ordem crescente e decrescente.
(EJAT12MA17-2) Observar e expressar quantdades respeitando ordens e classes numéricas com apoio de
material manipulável em situações cotdianas.

Composição e decomposição de

(EJAT12MA18) Identficar característcas do sistema de numeração decimal, utlizando a composição e a
decomposição de número natural de até quatro ordens.
(EJAT12MA18-1) Explorar e compreender que o sistema de numeração decimal está organizado em base 10,
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números naturais

NÚMEROS

NÚMEROS

NÚMEROS

NÚMEROS

NÚMEROS

realizando trocas de uma ordem para outra com apoio de materiais estruturados, entre eles, material
dourado.
(EJAT12MA18-2) Ler, escrever e interpretar números considerando o valor das ordens e classes até a ordem
da unidade de milhar.

Construção de fatos fundamentais (EJAT12MA19) Construir e utlizar fatos básicos da adição e da multplicação para o cálculo mental ou
da adição, subtração e
escrito.
multplicação Reta numérica
(EJAT12MA19-1) Explorar, discutr e compreender fatos básicos da adição e multplicação em diferentes
situações cotdianas e de sala de aula explorando as relações entre eles e utlizando o cálculo mental e
escrito.
(EJAT12MA20) Estabelecer a relação entre números naturais e pontos da reta numérica para utlizá-la na
ordenação dos números naturais e também na construção de fatos da adição e da subtração, relacionandoConstrução de fatos fundamentais os com deslocamentos para a direita ou para a esquerda.
da adição, subtração e
(EJAT12MA20-1) Conhecer a sequência numérica convencional e processos de contagem ascendente ou
multplicação Reta numérica
descendente, com ou sem escalas, comparando e ordenando números naturais com apoio da reta numérica
e diferentes materiais manipulatvos.
(EJAT12MA20-2) Localizar pontos na reta numérica, descrevendo deslocamentos para esquerda ou para
direta.
Procedimentos de cálculo (mental (EJAT12MA21) Utlizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver problemas
e escrito) com números naturais: significatvos, envolvendo adição e subtração com números naturais.
adição e subtração
(EJAT12MA21-1) Conhecer e explorar as ideias e significados da adição e subtração, bem como seus fatos
básicos aplicando em diferentes procedimentos de cálculo - mental ou escrito, exato ou aproximado em
situações cotdianas.
Problemas envolvendo
significados da adição e da
subtração: juntar, acrescentar,
separar, retrar, comparar e
completar quantdades

(EJAT12MA22) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os significados de juntar,
acrescentar, separar, retrar, comparar e completar quantdades, utlizando diferentes estratégias de cálculo
exato ou aproximado, incluindo cálculo mental.
(EJAT12MA22-1) Explorar formas pessoais de cálculos e registro da resolução de problemas, incluindo a
notação formal, envolvendo adição e subtração e seus significados.
(EJAT12MA22-2) Discutr e expressar os significados da adição e subtração em diferentes situações com ou
sem apoio de material manipulável.

Problemas envolvendo diferentes (EJAT12MA23) Resolver e elaborar problemas de multplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os significados de
significados da multplicação e da adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utlizando diferentes
divisão: adição de parcelas iguais, estratégias de cálculo e registros.
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NÚMEROS

NÚMEROS

configuração retangular,
repartção em partes iguais e
medida

(EJAT12MA23-1) Observar, conhecer e explorar a disposição retangular como representação da
multplicação em diferentes situações.
(EJAT12MA23-2) Empregar em diversas situações a adição de parcelas iguais como um dos significados da
multplicação.
(EJAT12MA23-3) Expressar formas pessoais de cálculos e registro da resolução de problemas, incluindo a
notação formal.

Problemas envolvendo diferentes
significados da multplicação e da
divisão: adição de parcelas iguais,
configuração retangular,
repartção em partes iguais e
medida

(EJAT12MA24) Resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural por outro (até 10), com
resto zero e com resto diferente de zero, com os significados de repartção equitatva e de medida, por meio
de estratégias e registros pessoais.
(EJAT12MA24-1) Observar, explorar e utlizar processos de contagem para dividir em partes iguais e medir
por meio de desenhos, palavras, esquemas e símbolos, identficando fatos fundamentais da divisão e as
relações dessa operação com a multplicação.
(EJAT12MA24-2) Discutr, argumentar, socializar e resolver problemas de divisão aplicando-os em situações
cotdianas.

Significados de metade, terça
(EJAT12MA25) Associar o quociente de uma divisão com resto zero de um número natural por 2, 3, 4, 5 e 10
parte, quarta parte, quinta parte e às ideias de metade, terça, quarta, quinta e décima partes.
décima parte
(EJAT12MA25-1) Observar, explorar e compreender a ideia de fração (parte de um inteiro) como um
quociente utlizando-a em diversas situações propostas.
(EJAT12MA25-2) Reconhecer e sintetzar conclusões de termos específicos como metade, terça, quarta,
quinta e décima partes, resolvendo situações com apoio da malha quadriculada.

NÚMEROS

Sistema de numeração
decimal: leitura, escrita,
comparação e
ordenação de números
naturais de até cinco
ordens

(EJAT12MA26) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de milhar.
(EJAT12MA26-1) Reconhecer a sequência numérica escrita e falada, utlizando estratégias diversas de
comparação de quantdades até a ordem de dezena de milhar, identficando pares e ímpares, antecessor e
sucessor.
(EJAT12MA26-2) Observar, expressar e ordenar quantdades, respeitando ordens e classes numéricas com
apoio de material manipulável em situações cotdianas.

NÚMEROS

Composição e
decomposição de um
número natural de até
cinco ordens, por meio
de adições e multplicações por
potências de 10

(EJAT12MA27) Mostrar, por decomposição e composição, que todo número natural pode ser escrito por
meio de adições e multplicações por potências de dez, para compreender o sistema de numeração decimal
e desenvolver estratégias de cálculo.
(EJAT12MA27-1) Observar, explorar e compreender as característcas do sistema de numeração decimal,
percebendo adições e multplicações por potências de dez como forma de representação de um número
com apoio de material manipulável.
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NÚMEROS

Propriedades das
operações para o
desenvolvimento de
diferentes estratégias
de cálculo com
números naturais

(EJAT12MA28) Resolver e elaborar problemas com números naturais, envolvendo adição e subtração,
utlizando estratégias diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de fazer estmatvas do
resultado.
(EJAT12MA28-1) Interpretar, avaliar e sintetzar conclusões de problemas, envolvendo adição e subtração
utlizando estratégias diversas como cálculo mental, algoritmo e estmatvas de resultados.
(EJAT12MA28-2) Elaborar, socializar e resolver problemas envolvendo adição e subtração em situações
cotdianas.

NÚMEROS

Propriedades das operações para
o desenvolvimento de
diferentes estratégias de cálculo
com números naturais

(EJAT12MA29) Utlizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multplicação e divisão, para
ampliar as estratégias de cálculo
(EJAT12MA29-1) Observar, explorar e reconhecer as relações entre adição e subtração, multplicação e
divisão, aplicando-as nas estratégias de cálculo e na resolução de problemas.

NÚMEROS

Propriedades das operações para (EJAT12MA30) Utlizar as propriedades das operações para desenvolver estratégias de cálculo.
o desenvolvimento de diferentes (EJAT12MA30-1) Interpretar, avaliar e utlizar as propriedades das quatro operações aplicando-as nas
estratégias de cálculo com
estratégias de cálculo e na resolução de problemas.
números naturais

NÚMEROS

Problemas envolvendo
diferentes significados
da multplicação e da divisão:
adição de parcelas iguais,
configuração retangular,
proporcionalidade,
repartção equitatva e medida

(EJAT12MA31) Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da multplicação (adição
de parcelas iguais, organização retangular e proporcionalidade), utlizando estratégias diversas, como
cálculo por estmatva, cálculo mental e algoritmos.
(EJAT12MA31-1) Compreender os diferentes significados da multplicação (por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10) em
situações diversas, aplicando-os em estratégias como cálculo mental, algoritmo e cálculo por estmatva.
(EJAT12MA31-2) Elaborar, socializar e resolver problemas envolvendo multplicação e seus significados em
situações cotdianas.

NÚMEROS

Problemas envolvendo
diferentes significados
da multplicação e da
divisão: adição de parcelas iguais,
configuração retangular,
proporcionalidade,
repartção equitatva e medida

(EJAT12MA32) Resolver e elaborar problemas de divisão cujo divisor tenha no máximo dois algarismos,
envolvendo os significados de repartção equitatva e de medida, utlizando estratégias diversas, como
cálculo por estmatva, cálculo mental e algoritmos.
(EJAT12MA32-1) Compreender os diferentes significados da divisão (por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10), aplicandoos em estratégias diversas como cálculo mental, algoritmo e cálculo por estmatva.
(EJAT12MA32-2) Interpretar, avaliar e sintetzar conclusões sobre problemas de divisão, bem como, seus
significados em situações cotdianas.

NÚMEROS

Problemas de
contagem

(EJAT12MA33) 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, utlizando estratégias e formas de registro pessoais.
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(EJAT12MA33-1) Observar, explorar e registrar resultado de problemas simples de contagem com suporte
de imagem e/ou material manipulável.
(EJAT12MA33-2) Discutr, esquematzar e entender o raciocínio combinatório na resolução de situações
problemas, usando diferentes formas de combinação entre os elementos: árvore de possibilidades, tabelas
e diagramas.
NÚMEROS

Números racionais:
frações unitárias mais
usuais (1/2, 1/3, 1/4,
1/5, 1/10 e 1/100)

(EJAT12MA34) 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, utlizando a reta numérica como recurso.
(EJAT12MA34-1) Explorar e compreender a representação de frações unitárias em situações cotdianas e
com apoio da reta numérica percebê-las como unidade de medida menor que uma unidade.

NÚMEROS

Números racionais: representação
decimal para escrever valores
do sistema monetário
brasileiro

(EJAT12MA35) 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.
(EJAT12MA35-1) Observar, explorar e perceber as relações entre o sistema de numeração decimal e a
representação decimal de um número com apoio de material manipulável.
(EJAT12MA35-2) Explorar e reconhecer, em situações diversas, o conceito de décimo e centésimo
associando com a representação do sistema monetário brasileiro.

NÚMEROS

Sistema de numeração
decimal: leitura, escrita
e ordenação de números naturais
(de
até seis ordens)

(EJAT12MA36) Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar com
compreensão das principais característcas do sistema de numeração decimal.
(EJAT12MA36-1) Observar e compreender que cada algarismo tem um determinado valor de acordo com a
posição que ocupa na representação de um número.
(EJAT12MA36-2) Explorar, identficar e explicar as ordens e as classes em uma representação numérica, de
acordo com as característcas do sistema de numeração decimal, através de agrupamentos e trocas na base
10.
(EJAT12MA36-3) Interpretar, produzir e socializar escritas numéricas de acordo com as regras e símbolos do
sistema de numeração decimal, considerando o significado da base e do valor posicional.

NÚMEROS

Números racionais
expressos na forma
decimal e sua
representação na reta
numérica

(EJAT12MA37) Ler, escrever e ordenar números racionais na forma decimal com compreensão das
principais característcas do sistema de numeração decimal, utlizando, como recursos, a composição e
decomposição e a reta numérica.
(EJAT12MA37-1) Identficar, compreender e ler corretamente números racionais na forma decimal em
diferentes situações do dia a dia.
(EJAT12MA37-2) Decompor e reconhecer trocas de números inteiros por décimos, tendo a compreensão
das característcas de numeração decimal e a localização na reta numérica.
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(EJAT12MA37-3) Expressar suas respostas e sintetzar conclusões de problemas, envolvendo números
racionais na forma decimal, através de discussão em grupo, com apoio de material concreto.
NÚMEROS

Representação
fracionária dos números
racionais:
reconhecimento,
significados, leitura e
representação na reta
numérica

(EJAT12MA38) Identficar e representar frações (menores e maiores que a unidade), associando-as ao
resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo, utlizando a reta numérica como recurso.
(EJAT12MA38-1) Identficar, representar e traduzir, oralmente ou por escrito, uma fração, associada à ideia
de um todo, com compreensão do significado do numerador e do denominador, em diferentes situações
contextualizadas.
(EJAT12MA38-2) Classificar, comparar e ordenar frações em ordem crescente e em ordem decrescente,
utlizando a representação gráfica, a reta numérica e a linguagem matemátca, através de material concreto
e discussão em grupo.

NÚMEROS

Cálculo de
porcentagens e
representação
fracionária

(EJAT12MA39) Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100% respectvamente à décima parte,
quarta parte, metade, três quartos e um inteiro, para calcular porcentagens, utlizando estratégias pessoais,
cálculo mental e calculadora, em contextos de educação financeira, entre

NÚMEROS

Problemas:
multplicação e divisão
de números racionais
cuja representação
decimal é finita por
números naturais

(EJAT12MA40) Resolver e elaborar problemas de multplicação e divisão com números naturais e com
números racionais cuja representação decimal é finita (com multplicador natural e divisor natural e
diferente de zero), utlizando estratégias diversas, como cálculo por estmatva, cálculo mental e algoritmos.
(EJAT12MA40-1) Desenvolver e expressar suas respostas de operações de multplicação e divisão,
envolvendo números naturais e racionais, na representação decimal finita com multplicador natural e
divisor natural e diferente de zero), por meio de estratégias do cálculo mental, estmatva, arredondamento
e algoritmos, analisando a razoabilidade do cálculo e validando os resultados.

GEOMETRIA

GEOMETRIA

GEOMETRIA

Figuras geométricas planas:
reconhecimento do formato das
faces de figuras geométricas
espaciais

(EJAT12MA41) Identficar e nomear figuras planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo) em desenhos
apresentados em diferentes disposições ou em contornos de faces de sólidos geométricos.
(EJAT12MA41-1) Conhecer e nomear figuras geométricas planas existentes no seu dia a dia explorando suas
característcas e apontando semelhanças e diferenças entre elas.
(EJAT12MA41-2) Observar figuras geométricas espaciais identficando as figuras planas presentes na
formação de cada uma delas.

Localização e movimentação:
(EJAT12MA42) Elaborar e construir maquetes, para simular e descrever deslocamentos.
representação de objetos e pontos
de referência
Figuras geométricas planas
(triângulo, quadrado, retângulo,

(EJAT12MA43) Manusear, discutr e medir figuras planas, utlizando régua, fita métrica, barbante e outros
instrumentos de medida convencionais ou não, percebendo as semelhanças e diferenças entre elas.
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trapézio e paralelogramo):
reconhecimento e análise de
característcas

ÁLGEBRA

Construção de sequências
repettvas e de sequências
recursivas

GRANDEZAS E
MEDIDAS

Medidas de comprimento, massa
e capacidade: comparações e
unidades de medida não
convencionais

GRANDEZAS E
MEDIDAS

GRANDEZAS E
MEDIDAS

(EJAT12MA44) Construir sequências de números naturais em ordem crescente ou decrescente a partr de
um número qualquer, utlizando uma regularidade estabelecida.
(EJAT12MA44-1) Conhecer, compreender e ordenar a sequência numérica de rotna utlizando diferentes
procedimentos de contagem ascendente e descendente (2 em 2, 5 em 5...) em situações cotdianas.
(EJAT12MA44-2) Reconhecer e argumentar regularidades pré estabelecidas nas sequências numéricas (por
exemplo de 5 em 5: 0, 5, 10, 15... - os números terminam em 0 ou 5) utlizando-as na construção de
sequências diversas.
(EJAT12MA45) Comparar comprimentos, capacidades ou massas, utlizando 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 cotdiano.
(EJAT12MA45-1) Observar, perceber e explorar situações em que a medição é necessária relacionando os
termos indicados para cada situação e registrando de forma próprias suas conclusões.
(EJAT12MA45-2) Compreender e utlizar os termos associados e adequados a cada comparação (mais alto,
mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais largo, mais pesado, mais leve, cabe
mais, cabe menos, entre outros) em situações lúdicas e com apoio de material manipulável.

(EJAT12MA46)Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana e meses do ano, utlizando
Medidas de tempo: unidades de calendário, quando necessário.
medida de tempo, suas relações e (EJAT12MA46-1) Conhecer os nomes dos dias da semana e dos meses do ano percebendo a sucessão e a
o uso do calendário
relação de quantdade entre eles (dias e semanas, meses e ano).
(EJAT12MA46-2) Observar e perceber as especificidades dos calendários relatvos a planto, colheita e
demais característcas locais.
(EJAT12MA46-3) Explorar e expressar as diferenças entre dia e noite, semana e final de semana apontando
característcas de cada um dos períodos em situações lúdicas.
(EJAT12MA47) Produzir a escrita de uma data, apresentando o dia, o mês e o ano, e indicar o dia da semana
Medidas de tempo: unidades de de uma data, consultando calendários.
medida de tempo, suas relações e (EJAT12MA47-1) Identficar uma data específica reconhecendo sua localização no mês e no dia da semana
o uso do calendário
que se apresenta.
(EJAT12MA47-2) Empregar as notações da marcação de datas compreendendo a representação de cada
elemento nesta marcação e as relações entre eles (dia, mês e ano).
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(EJAT12MA47-3) Ler, reconhecer e socializar datas apresentadas em diferentes situações identficando dia,
mês e ano.
GRANDEZAS E
MEDIDAS

GRANDEZAS E
MEDIDAS

GRANDEZAS E
MEDIDAS

GRANDEZAS E
MEDIDAS

GRANDEZAS E
MEDIDAS

Medida de capacidade e de
massa: unidades de medida não
convencionais e convencionais
(litro, mililitro, cm3, grama e
quilograma)

(EJAT12MA48) Estmar, medir e comparar capacidade e massa, utlizando estratégias pessoais e unidades de
medida não padronizadas ou padronizadas (litro, mililitro, grama e quilograma).
(EJAT12MA48-1) Explorar e entender as grandezas de massa e capacidade compreendendo o sentdo de
medi-las em situações cotdianas utlizando estratégias pessoais.
(EJAT12MA48-2) Explorar as relações entre as unidades de medida de massa e capacidade percebendo que
uma mesma medição pode ser expressa por números diferentes dependendo da unidade de medida
utlizada.

(EJAT12MA49) Indicar a duração de intervalos de tempo entre duas datas, como dias da semana e meses do
Medidas de tempo: intervalo de ano, utlizando calendário, para planejamentos e organização de agenda.
tempo, uso do calendário, leitura (EJAT12MA49-1) Observar e interpretar intervalos de tempo e sua duração associando relações como
de horas em relógios digitais e transcorrendo e transcorrido, presente, passado e futuro.
ordenação de datas
(EJAT12MA49-2) Compreender e diferenciar ordem de eventos em programações cotdianas relacionando
ontem, hoje e amanhã apontando marcações no calendário.
(EJAT12MA49-3) Reconhecer que um mesmo intervalo de tempo pode ser medido em diferentes unidades
de medidas (dias, semanas, meses...).
Medidas de tempo: intervalo de
tempo, uso do calendário, leitura
de horas em relógios digitais e
ordenação de datas

(EJAT12MA50) Medir a duração de um intervalo de tempo por meio de relógio digital e registrar o horário
do início e do fim do intervalo.
(EJAT12MA50-1) Conhecer unidades de medida de tempo explorando instrumentos diversos de medição e
marcação temporal - relógio analógico e digital.
(EJAT12MA50-2) Ler, registrar e socializar intervalos de tempo de eventos associados a seu cotdiano.

(EJAT12MA51) Estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas do sistema monetário
Sistema monetário brasileiro:
brasileiro para resolver situações cotdianas.
reconhecimento de cédulas e
(EJAT12MA51-1) Analisar e discutr as trocas entre moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro
moedas e equivalência de valores explorando quantas de menor valor são necessárias para trocar por outra de maior valor.
(EJAT12MA51-2) Utlizar as trocas na resolução de situações cotdianas envolvendo compra, venda e troco.
(EJAT12MA51-3) Discutr e reconhecer o valor do dinheiro ressignificando hábitos, attudes, valores e
traçando prioridades, planejamento e orçamento em situações do cotdiano do estudante.
Significado de medida e de
unidade de medida

(EJAT12MA52) Reconhecer que o resultado de uma medida depende da unidade de medida utlizada.
(EJAT12MA52-1) Explorar diferentes situações de medição, identficando e expressando a unidade de
medida mais adequada para cada grandeza.
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GRANDEZAS E
MEDIDAS

GRANDEZAS E
MEDIDAS

GRANDEZAS E
MEDIDAS

GRANDEZAS E
MEDIDAS

GRANDEZAS E
MEDIDAS

GRANDEZAS E
MEDIDAS

GRANDEZAS E

Significado de medida e de
unidade de medida

(EJAT12MA53) Escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado para medições de
comprimento, tempo e capacidade.
(EJAT12MA53-1) Explorar e conhecer o significado de medir, utlizando diferentes instrumentos para essa
atvidade em situações cotdianas.
(EJAT12MA53-2) Identficar e listar instrumentos de medida usados na comunidade em que vive.

Medidas de comprimento
(unidades não convencionais e
convencionais): registro,
instrumentos de medida,
estmatvas e comparações

(EJAT12MA54) Estmar, medir e comparar comprimentos, utlizando unidades de medida não padronizadas
e padronizadas mais usuais (metro, centmetro e milímetro) e diversos instrumentos de medida.
(EJAT12MA54-1) Observar, discutr, argumentar e reconhecer, a partr de situações diversas, medidas não
convencionais como grandezas que podem ser medidas compreendendo que a mesma medição pode ser
expressa de forma diferente dependendo da unidade de medida escolhida.

Medidas de capacidade e de
massa (unidades não
convencionais e convencionais):
registro, estmatvas e
comparações

(EJAT12MA55) Estmar e medir capacidade e massa, utlizando 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.
(EJAT12MA55-1) Observar e reconhecer grandezas de capacidade e massa estabelecendo relações entre
suas unidades de medida (kg e g, l e ml) em situações cotdianas.

Medidas de tempo: leitura de
horas em relógios digitais e
analógicos, duração de eventos e
reconhecimento de relações entre
unidades de medida de tempo

(EJAT12MA56) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo, utlizando relógios (analógico e digital) para
informar os horários de início e término de realização de uma atvidade e sua duração.
(EJAT12MA56-1) Compreender, ler e utlizar as diferentes notações para registro de horas indicando a
duração de um acontecimento e identficando horas e minutos.

Medidas de tempo: leitura de
horas em relógios digitais e
analógicos, duração de eventos e
reconhecimento de relações entre
unidades de medida de tempo

(EJAT12MA57) Ler horas em relógios digitais e em relógios analógicos e reconhecer a relação entre hora e
minutos e entre minuto e segundos.
(EJAT12MA57-1) Observar e manusear relógios diversos, realizando as trocas entre as diferentes
representações das horas, representando acontecimentos seu cotdiano.
(EJAT12MA57-2) Compreender as relações entre as unidades de tempo, e suas equivalências (90 minutos é
equivalente a uma hora e 30 minutos, 2 minutos é equivalente a 120 segundos).

Sistema monetário brasileiro:
estabelecimento de equivalências
de um mesmo valor na utlização
de diferentes cédulas e moedas

(EJAT12MA58) Resolver e elaborar problemas que envolvam a comparação e a equivalência de valores
monetários do sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca.
(EJAT12MA58-1) Explorar e expressar as trocas e comparações entre cédulas e moedas do sistema
monetário brasileiro, aplicando-as na resolução de problemas.

Probabilidade e estatstca Análise (EJAT12MA59) Identficar, em eventos familiares aleatórios, todos os resultados possíveis, estmando os que
da ideia de acaso em situações do têm maiores ou menores chances de ocorrência.
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MEDIDAS

cotdiano: espaço amostral

(EJAT12MA59-1) Observar, discutr e registrar, em eventos aleatórios do cotdiano, todos os resultados
possíveis, fazendo estmatvas de maior ou menor chance de ocorrência.

GRANDEZAS E
MEDIDAS

Leitura, interpretação e
representação de dados em
tabelas de dupla entrada e gráficos
de barras

(EJAT12MA60) Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos
de barras ou de colunas.
(EJAT12MA60-1) Extrair e utlizar dados expressos em gráficos de barras ou colunas e tabelas de dupla
entrada, identficando as relações existentes entre os valores, com

GRANDEZAS E
MEDIDAS

Leitura, interpretação e
representação de dados em
tabelas de dupla entrada e gráficos
de barras

(EJAT12MA61) Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de
barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas significatvas, utlizando termos como maior e
menor frequência, apropriando-se desse tpo de linguagem para compreender aspectos da realidade
sociocultural significatvos.
(EJAT12MA61-1) Explorar, extrair e registrar dados expressos em tabelas e gráficos, identficando e
compreendendo o significado de maior ou menor frequência dos eventos

GRANDEZAS E
MEDIDAS

Coleta, classificação e
(EJAT12MA62-2) Explorar, tabular dados e construir gráficos, utlizando planilhas eletrônicas e manuais.
representação de dados referentes
a variáveis categóricas, por meio
de tabelas e gráficos

GRANDEZAS E
MEDIDAS

Medidas de comprimento,
massa e capacidade: estmatvas,
utlização de instrumentos de
medida e de unidades
de medida convencionais
mais usuais

(EJAT12MA63) Medir e estmar comprimentos (incluindo perímetros), massas e capacidades, utlizando
unidades de medida padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a cultura local.
(EJAT12MA63-1) Interpretar e avaliar situações diversas em que há necessidade de medição de
comprimento, massa e capacidade, utlizando instrumentos convencionais ou não, expressando suas
conclusões a partr de unidades de medida padronizadas.
(EJAT12MA63-2) Estmar e reconhecer perímetro como medida de comprimento, aplicando-o em situações
diversas.

GRANDEZAS E
MEDIDAS

Medidas de tempo: leitura de
horas em relógios digitais e
analógicos, duração de
eventos e relações entre unidades
de medida de tempo

(EJAT12MA64) Ler e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e segundos em situações
relacionadas ao seu cotdiano, como informar os horários de início e término de realização de uma tarefa e
sua duração.
(EJAT12MA64-1) Observar e explorar a unidade de medida de tempo, percebendo as relações existentes
entre hora, minuto e segundo em situações cotdianas. Identficar e registrar horário de início e término de
tarefas diversas, utlizando marcações adequadas para representá-los.

GRANDEZAS E
MEDIDAS

Problemas utlizando o
sistema monetário
brasileiro

(EJAT12MA65) Resolver e elaborar problemas que envolvam situações de compra e venda e formas de
pagamento, utlizando termos como troco e desconto, enfatzando o consumo étco, consciente e
responsável.
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(EJAT12MA65-1) Explorar, compreender e sintetzar conclusões sobre situações cotdianas que envolvam
compra, venda, troco e desconto, percebendo diferentes formas de pagamento e identficando as mais
vantajosas.
(EJAT12MA65-2) Agir de forma étca, consciente e responsável em situações de consumo.
GRANDEZAS E
MEDIDAS

Medidas de
comprimento, área,
massa, tempo,
temperatura e
capacidade: utlização de unidades
convencionais e
relações entre as
unidades de medida
mais usuais

PROBABILIDADE
E ESTATÍSTICA

Noção de acaso

(EJAT12MA66) 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.
(EJAT12MA66-1) Identficar, comparar e realizar estmatvas de medidas de comprimento, massa,
capacidade e temperatura tendo como referência unidades de medidas convencionais e não convencionais.
(EJAT12MA66-2) Estabelecer relações entre as unidades de medidas de tempo e compreender as
transformações do tempo cronológico em situações do cotdiano.
(EJAT12MA66-3) Modelar, resolver e elaborar problemas envolvendo as medidas de grandezas e sintetzar
conclusões.
(EJAT12MA67) Classificar eventos envolvendo o acaso, tais como “acontecerá com certeza”, “talvez
aconteça” e “é impossível acontecer”, em situações do cotdiano.
(EJAT12MA67-1) Observar, comparar e expressar as possibilidades de ocorrência de diferentes eventos
cotdianos utlizando termos como certo, possível e impossível.
(EJAT12MA67-2) Conhecer, explorar e refetr sobre termos relacionados ao acaso (provável, improvável,
muito pouco provável), promovendo a compreensão de eventos não determinístcos.

(EJAT12MA68) Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples.
PROBABILIDADE Leitura de tabelas e de gráficos de (EJAT12MA68-1) Observar e reconhecer os elementos que consttuem as tabelas e gráficos de coluna
E ESTATÍSTICA
colunas simples
simples estabelecendo relações entre eles e percebendo sua importância em diferentes situações.
(EJAT12MA68-2) Ler e interpretar dados expressos em tabelas e gráficos de colunas simples.
(EJAT12MA68-3) Identficar e compreender as frequências maiores e menores, relacionando-as ao tamanho
das colunas dos gráficos de colunas simples.
PROBABILIDADE
E ESTATÍSTICA

Análise da ideia de aleatório em
situações do cotdiano

(EJAT12MA69) Classificar resultados de eventos cotdianos aleatórios como “pouco prováveis”, “muito
prováveis”, “improváveis” e “impossíveis”.
(EJAT12MA69-1) Observar e explorar acontecimentos cotdianos em que não podemos prever resultado
classificando-os como possíveis ou impossíveis.
(EJAT12MA69-2) Utlizar, em situações cotdianas, termos relacionados a probabilidade - pouco prováveis,
muito prováveis, improváveis, impossíveis.
(EJAT12MA70) Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de tabelas de dupla entrada e
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PROBABILIDADE
E ESTATÍSTICA

Coleta, classificação e
em gráficos de colunas simples ou barras, para melhor compreender aspectos da realidade próxima.
representação de dados em
(EJAT12MA70-1) Explorar gráficos de colunas simples, de barras e tabelas de dupla entrada em diferentes
tabelas simples e de dupla entrada situações, interpretando os dados apresentados sobre problemas da realidade próxima.
e em gráficos de colunas

PROBABILIDADE
Leitura, coleta, classificação
E
interpretação e representação de
ESTATÍSTICA
dados em tabelas de dupla
entrada, gráfico de colunas
agrupadas,
gráficos pictóricos e gráfico de
linhas

(EJAT12MA71) Interpretar dados estatstcos 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 objetvo de sintetzar conclusões.
(EJAT12MA71-1) Ler e interpretar e avaliar informações e dados apresentados de maneira organizada por
meio de listas, tabelas, mapas e gráficos, e em situação problema.
(EJAT12MA71-2) Interpretar, concluir e compartlhar pequenas análises de gráficos, apresentados em
diferentes áreas do conhecimento ou outros contextos, utlizando revistas, jornais e internet para coleta de
dados.
(EJAT12MA71-3) Resolver e sistematzar conclusões de problemas com dados apresentados de maneira
organizada, por meio de tabelas e gráficos.

PROBABILIDADE
Leitura, coleta, classificação
E
interpretação e representação de
ESTATÍSTICA
dados em tabelas de dupla
entrada, gráfico de colunas
agrupadas,
gráficos pictóricos e gráfico de
linhas

(EJAT12MA72) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, organizar dados coletados
por meio de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com e sem uso de tecnologias digitais, e
apresentar texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e a síntese dos resultados.
(EJAT12MA72-1) Formular questões e definir estratégias apropriadas a coleta de dados, por meio de
observações, medições e experimentos, referente a diferentes contextos da realidade do aluno.
(EJAT12MA72-2) Reconhecer os tpos de variáveis analisadas a partr das questões elaboradas no
planejamento da pesquisa.
(EJAT12MA72-3) Utlizar a forma apropriada de organizar e apresentar os dados coletados (escolha e
construção adequada de tabelas e gráficos), com e sem uso de tecnologias.
(EJAT12MA72-4) Explicar e sistematzar conclusões sobre a finalidade e os resultados da pesquisa, através
de texto escrito.
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MATEMÁTICA – TOTALIDADE 3 (T3) - EJAT3MA
UNIDADES
TEMÁTICAS

NÚMEROS

NÚMEROS

NÚMEROS

NÚMEROS

NÚMEROS

ÁLGEBRA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO
Sistema de numeração decimal:
característcas, leitura, escrita e
comparação de números naturais
e de números racionais
representados na forma decimal
Operações (adição, subtração,
multplicação, divisão e
potenciação) com números
naturais

HABILIDADES
(EJAT3MA01) Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números racionais cuja representação
decimal é finita, fazendo uso da reta numérica.
(EJAT3MA02) Reconhecer o sistema de numeração decimal, como o que prevaleceu no mundo ocidental, e
destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, de modo a sistematzar suas principais
característcas (base, valor posicional e função do zero), utlizando, inclusive, a composição e decomposição
de números naturais e números racionais em sua representação decimal.
(EJAT3MA03) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou escritos, exatos ou
aproximados) com números naturais, por meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos
neles envolvidos com e sem uso de calculadora.

(EJAT3MA04) Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e
Frações: significados (parte/todo, resultado de divisão, identficando frações equivalentes.
quociente), equivalência,
(EJAT3MA05) Reconhecer que os números racionais positvos podem ser expressos nas formas fracionária e
comparação, adição e subtração; decimal, estabelecer relações entre essas representações, passando de uma representação para outra, e
cálculo da fração de um número relacioná-los a pontos na reta numérica.
natural; adição e subtração de (EJAT3MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo da fração de uma quantdade e cujo
frações
resultado seja um número natural, com e sem uso de calculadora.
(EJAT3MA07) Resolver e elaborar problemas que envolvam adição ou subtração com números racionais
positvos na representação fracionária.
Operações (adição, subtração,
multplicação, divisão e
potenciação) com números
racionais

(EJAT3MA08) Resolver e elaborar problemas com números racionais positvos na representação decimal,
envolvendo as quatro operações fundamentais e a potenciação, por meio de estratégias diversas, utlizando
estmatvas e arredondamentos para verificar a razoabilidade de respostas, com e sem uso de calculadora.

Cálculo de porcentagens por meio (EJAT3MA09) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com base na ideia de
de estratégias diversas, sem fazer proporcionalidade, sem fazer uso da “regra de três”, utlizando estratégias pessoais, cálculo mental e
uso da “regra de três”
calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros.
Propriedades da igualdade

(EJAT3MA10) Reconhecer que a relação de igualdade matemátca não se altera ao adicionar, subtrair,
multplicar ou dividir os seus dois membros por um mesmo número e utlizar essa noção para determinar
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valores desconhecidos na resolução de problemas.
GEOMETRIA

Plano cartesiano: associação dos (EJAT3MA11) Associar pares ordenados de números a pontos do plano cartesiano do 1º quadrante, em
vértces de um polígono a pares situações como a localização dos vértces de um polígono.
ordenados

GEOMETRIA

Prismas e pirâmides: planificações (EJAT3MA12) Quantficar e estabelecer relações entre o número de vértces, faces e arestas de prismas e
e relações entre seus elementos pirâmides, em função do seu polígono da base, para resolver problemas e desenvolver a percepção
(vértces, faces e arestas)
espacial.

GEOMETRIA

Construção de figuras
(EJAT3MA13) Construir figuras planas semelhantes em situações de ampliação e de redução, com o uso de
semelhantes: ampliação e redução malhas quadriculadas, plano cartesiano ou tecnologias digitais.
de figuras planas em malhas
quadriculadas

GRANDEZAS
E MEDIDAS

Problemas sobre medidas
envolvendo grandezas como
comprimento, massa, tempo,
temperatura, área, capacidade e
volume

(EJAT3MA14) Resolver e elaborar problemas que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo,
temperatura, área (triângulos e retângulos), capacidade e volume (sólidos formados por blocos
retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, em contextos oriundos de situações
reais e/ou relacionadas às outras áreas do conhecimento.

GRANDEZAS
E MEDIDAS

Ângulos: noção, usos e medida

(EJAT3MA15) Resolver problemas que envolvam a noção de ângulo em diferentes contextos e em situações
reais, como ângulo de visão.

GRANDEZAS
E MEDIDAS

Plantas baixas e vistas aéreas

GRANDEZAS
E MEDIDAS

(EJAT3MA16) Interpretar, descrever e desenhar plantas baixas simples de residências e vistas aéreas.

Perímetro de um quadrado como (EJAT3MA17)Reconhecer o perímetro de um quadrado como grandeza proporcional à medida do lado.
grandeza proporcional
à medida do lado

PROBABILIDADE Leitura e interpretação de tabelas
E ESTATÍSTICA
e gráficos (de colunas ou barras
simples ou múltplas) referentes a
variáveis categóricas e variáveis
numéricas

(EJAT3MA18) Identficar as variáveis e suas frequências e os elementos consttutvos (ttulo, eixos, legendas,
fontes e datas) em diferentes tpos de gráfico.
(EJAT3MA19) Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos
ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em
tabelas e em diferentes tpos de gráficos e redigir textos escritos com o objetvo de sintetzar conclusões.

PROBABILIDADE Coleta de dados, organização e
E ESTATÍSTICA registro Construção de diferentes

(EJAT3MA20) Planejar e coletar dados de pesquisa referente a prátcas sociais escolhidas pelos alunos e
fazer uso de planilhas eletrônicas para registro, representação e interpretação das informações, em tabelas,
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tpos de gráficos para representálos e interpretação das
informações

vários tpos de gráficos e texto.

MATEMÁTICA – TOTALIDADE 4 (T4) - EJAT4MA
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

NÚMEROS

Múltplos e divisores de um
número natural

(EJAT4MA01) Resolver e elaborar problemas com números naturais, envolvendo as noções de divisor e de
múltplo, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltplo comum, por meio de estratégias
diversas, sem a aplicação de algoritmos.

NÚMEROS

Cálculo de porcentagens e de
(EJAT4MA02) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, como os que lidam com
acréscimos e decréscimos simples acréscimos e decréscimos simples, utlizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, no contexto
de educação financeira, entre outros.

NÚMEROS

Números inteiros: usos, história, (EJAT4MA03) Comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico, associáordenação, associação com pontos los a pontos da reta numérica e utlizá-los em situações que envolvam adição e subtração.
da reta numérica e operações
(EF07MA04) Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros.

NÚMEROS

Números racionais na
representação fracionária e na
decimal: usos, ordenação e
associação com pontos da reta
numérica e operações

(EJAT4MA04) Comparar e ordenar números racionais em diferentes contextos e associá-los a pontos da reta
numérica.
(EJAT4MA05) Compreender e utlizar a multplicação e a divisão de números racionais, a relação entre elas e
suas propriedades operatórias.
(EJAT4MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com números racionais.

ÁLGEBRA

Linguagem algébrica: variável e
incógnita

(EJAT4MA07) Compreender a ideia de variável, representada por letra ou símbolo, para expressar relação
entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de incógnita.
(EJAT4MA08) Utlizar a simbologia algébrica para expressar regularidades encontradas em sequências
numéricas.

ÁLGEBRA

Equivalência de expressões
algébricas: identficação da

(EJAT4MA09) Reconhecer as duas expressões algébricas obtdas para descrever a regularidade de uma
mesma sequência numérica são ou não equivalentes.
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regularidade de uma sequência
numérica
ÁLGEBRA

Problemas envolvendo grandezas (EJAT4MA10) Resolver e elaborar problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta e de
diretamente proporcionais e
proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utlizando sentença algébrica para expressar a relação
grandezas inversamente
entre elas.
proporcionais

ÁLGEBRA

Equações polinomiais do 1º grau (EJAT4MA11) Resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 1º
grau, redutveis à forma ax + b = c, fazendo uso das propriedades da igualdade.

GEOMETRIA
GEOMETRIA

A circunferência como lugar
geométrico

(EJAT4MA12) Construir circunferências, utlizando compasso, reconhecê-las como lugar geométrico e utlizálas para fazer composições artstcas e resolver problemas que envolvam objetos equidistantes.

Triângulos: construção, condição (EJAT4MA13) Construir triângulos, usando régua e compasso, reconhecer a condição de existência do
de existência e soma das medidas triângulo quanto à medida dos lados e verificar que a soma das medidas dos ângulos internos de um
dos ângulos internos
triângulo é 180°.
(EJAT4MA14) Reconhecer a rigidez geométrica dos triângulos e suas aplicações, como na construção de
estruturas arquitetônicas (telhados, estruturas metálicas e outras) ou nas artes plástcas.

GEOMETRIA

Polígonos regulares: quadrado e
triângulo equilátero

(EJAT4MA15) 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.

GRANDEZAS
E MEDIDAS

Problemas envolvendo medições (EJAT4MA16) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de grandezas inseridos em contextos
oriundos de situações cotdianas ou de outras áreas do conhecimento, reconhecendo que toda medida
empírica é aproximada.

GRANDEZAS
E MEDIDAS

Cálculo de volume de blocos
(EJAT4MA17) Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida do volume de blocos retangulares,
retangulares, utlizando unidades envolvendo as unidades usuais (metro cúbico, decímetro cúbico e centmetro cúbico).
de medida convencionais mais
usuais

GRANDEZAS
E MEDIDAS

Medida do comprimento da
circunferência

(EJAT4MA18) Estabelecer o número como a razão entre a medida de uma circunferência e seu diâmetro,
para compreender e resolver problemas, inclusive os de natureza histórica.

PROBABILIDADE
E ESTATÍSTICA

Experimentos aleatórios: espaço
amostral e estmatva de
probabilidade por meio de

(EJAT4MA19) Planejar e realizar experimentos aleatórios ou simulações que envolvem cálculo de
probabilidades ou estmatvas por meio de frequência de ocorrências.
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frequência de ocorrências
PROBABILIDADE Estatstca: média e amplitude de (EJAT4MA20) Compreender, em contextos significatvos, o significado de média estatstca como indicador
E ESTATÍSTICA
um conjunto de dados
da tendência de uma pesquisa, calcular seu valor e relacioná-lo, intuitvamente, com a amplitude do
conjunto de dados.
PROBABILIDADE
E ESTATÍSTICA

Pesquisa amostral e pesquisa
(EJAT4MA21) Planejar e realizar pesquisa envolvendo tema da realidade social, identficando a necessidade
censitária Planejamento de
de ser censitária ou de usar amostra, e interpretar os dados para comunicá-los por meio de relatório escrito,
pesquisa, coleta e organização dos tabelas e gráficos, com o apoio de planilhas eletrônicas.
dados, construção de tabelas e
gráficos e interpretação das
informações

PROBABILIDADE Gráficos de setores: interpretação, (EJAT4MA22) Interpretar e analisar dados apresentados em gráfico de setores divulgados pela mídia e
E ESTATÍSTICA
pertnência e construção para
compreender quando é possível ou conveniente sua utlização.
representar conjunto de dados

MATEMÁTICA – TOTALIDADE 5 (T5) - EJAT5MA
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

NÚMEROS

Potenciação e radiciação

(EJAT5MA01) Resolver e elaborar problemas usando a relação entre potenciação e radiciação, para
representar uma raiz como potência de expoente fracionário.

NÚMEROS

Porcentagens

(EJAT5MA02) Resolver e elaborar problemas, envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o uso de
tecnologias digitais.

ÁLGEBRA

Valor numérico de expressões
algébricas

(EJAT5MA03) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões
algébricas, utlizando as propriedades das operações.

ÁLGEBRA

Sistema de equações polinomiais (EJAT5MA04) Resolver e elaborar problemas relacionados ao seu contexto próximo, que possam ser
de 1º grau: resolução algébrica e representados por sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas e interpretá-los, utlizando,
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representação no plano cartesiano inclusive, o plano cartesiano como recurso.
ÁLGEBRA

Variação de grandezas:
diretamente proporcionais,
inversamente proporcionais ou
não proporcionais

(EJAT5MA05) Identficar a natureza da variação de duas grandezas, diretamente, inversamente
proporcionais ou não proporcionais, expressando a relação existente por meio de sentença algébrica e
representá-la no plano cartesiano.
(EJAT5MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas diretamente ou inversamente
proporcionais, por meio de estratégias variadas.

GEOMETRIA

Congruência de triângulos e
demonstrações de propriedades
de quadriláteros

(EJAT5MA07) Demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da identficação da congruência de
triângulos.

GEOMETRIA

Congruência de triângulos e
demonstrações de propriedades
de quadriláteros

(EJAT5MA08) Construir, utlizando instrumentos de desenho ou sofwares de geometria dinâmica, mediatriz,
bissetriz, ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares.
(EJAT5MA09) Descrever, por escrito e por meio de um fuxograma, um algoritmo para a construção de um
hexágono regular de qualquer área, a partr da medida do ângulo central e da utlização de esquadros e
compasso.

GRANDEZAS E
MEDIDAS

Área de figuras planas

(EJAT5MA10) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas,
utlizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em situações como
determinar medida de terrenos.

GRANDEZAS E
MEDIDAS

Volume de cilindro reto

(EJAT5MA11) Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo formato
é o de um bloco retangular.

GRANDEZAS E
MEDIDAS

Medidas de capacidade

(EF08MA12) 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.

PROBABILIDADE
E ESTATÍSTICA

Princípio multplicatvo da
contagem

(EJAT5MA13) Calcular a probabilidade de eventos, com base na construção do espaço amostral, utlizando o
princípio multplicatvo, e reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço
amostral é igual a 1.

PROBABILIDADE Gráficos de barras, colunas, linhas (EJAT5MA14) Avaliar a adequação de diferentes tpos de gráficos para representar um conjunto de dados de
E ESTATÍSTICA
ou setores e seus elementos
uma pesquisa.
consttutvos e adequação para
determinado conjunto de dados
PROBABILIDADE
E ESTATÍSTICA

Organização dos dados de uma
variável contnua em classes

(EJAT5MA15) Classificar as frequências de uma variável contnua de uma pesquisa em classes, de modo que
resumam os dados de maneira adequada para a tomada de decisões.
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PROBABILIDADE Medidas de tendência central e de (EJAT5MA16) Obter os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatstca (média, moda e
E ESTATÍSTICA
dispersão
mediana) com a compreensão de seus significados e relacioná-los com a dispersão de dados, indicada pela
amplitude.
PROBABILIDADE Pesquisas censitária ou amostral
E ESTATÍSTICA
Planejamento e execução de
pesquisa amostral

(EJAT5MA17) Selecionar razões, de diferentes naturezas (fsica, étca ou econômica), que justficam a
realização de pesquisas amostrais e não censitárias, e reconhecer que a seleção da amostra pode ser feita
de diferentes maneiras (amostra casual simples, sistemátca e estratficada).
(EJAT5MA18) Planejar e executar pesquisa amostral, selecionando uma técnica de amostragem adequada, e
escrever relatório que contenha os gráficos apropriados para representar os conjuntos de dados,
destacando aspectos como as medidas de tendência central, a amplitude e as conclusões.

MATEMÁTICA – TOTALIDADE 6 (T6) - EJAT6MA
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

NÚMEROS

Necessidade dos números reais (EJAT6MA01) Reconhecer que, uma vez fixada uma unidade de comprimento, existem segmentos de reta
para medir qualquer segmento de cujo comprimento não é expresso por número racional (como as medidas de diagonais de um polígono e
reta
alturas de um triângulo, quando se toma a medida de cada lado como unidade).
(EJAT6MA02) Reconhecer um número irracional como um número real cuja representação decimal é infinita
e não periódica, e estmar a localização de alguns deles na reta numérica.

NÚMEROS

Números reais: notação cientfica (EJAT6MA03) Resolver e elaborar problemas com números reais, inclusive em notação cientfica,
e problemas
envolvendo diferentes operações.

NÚMEROS

Porcentagens: problemas que
(EJAT6MA04) Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagens, com a ideia de aplicação de
envolvem cálculo de percentuais percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais, preferencialmente com o uso de tecnologias
sucessivos
digitais, no contexto da educação financeira.

ÁLGEBRA

Razão entre grandezas de espécies (EJAT6MA05) Resolver problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, como
diferentes
velocidade e densidade demográfica.

ÁLGEBRA

Grandezas diretamente
proporcionais e grandezas

(EJAT6MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa
entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação, em
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inversamente proporcionais
ÁLGEBRA

GEOMETRIA
GEOMETRIA

GEOMETRIA

GRANDEZAS E
MEDIDAS

contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas.

Expressões algébricas: fatoração e (EJAT6MA07) Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas, com base em suas relações
produtos notáveis.
com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações
Resolução de equações
polinomiais do 2º grau.
polinomiais do 2º grau por meio
de fatorações
Semelhança de triângulos

(EJAT6MA08) Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam
semelhantes.

Relações métricas no triângulo (EJAT6MA09) Demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras,
retângulo
utlizando, inclusive, a semelhança de triângulos.
Teorema de Pitágoras: verificações
experimentais e demonstração
Distância entre pontos no plano
cartesiano

(EJAT6MA10) Determinar o ponto médio de um segmento de reta e a distância entre dois pontos quaisquer,
dadas as coordenadas desses pontos no plano cartesiano, sem o uso de fórmulas, e utlizar esse
conhecimento para calcular, por exemplo, medidas de perímetros e áreas de figuras planas construídas no
plano.

Unidades de medida para medir (EJAT6MA11) Reconhecer e empregar unidades usadas para expressar medidas muito grandes ou muito
distâncias muito grandes e muito pequenas, tais como distância entre planetas e sistemas solares, tamanho de vírus ou de células,
pequenas Unidades de medida capacidade de armazenamento de computadores, entre outros.
utlizadas na informátca

GRANDEZAS E
MEDIDAS

Volume de prismas e cilindros

(EJAT6MA12) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de volumes de prismas e de cilindros
retos, inclusive com uso de expressões de cálculo, em situações cotdianas.

PROBABILIDADE
E ESTATÍSTICA

Análise de probabilidade de
eventos aleatórios: eventos
dependentes e independentes

(EJAT6MA13) Reconhecer, em experimentos aleatórios, eventos independentes e dependentes e calcular a
probabilidade de sua ocorrência, nos dois casos.

PROBABILIDADE Análise de gráficos divulgados pela (EJAT6MA14) Analisar e identficar, em gráficos divulgados pela mídia, os elementos que podem induzir, às
E ESTATÍSTICA
mídia: elementos que podem
vezes propositadamente, erros de leitura, como escalas inapropriadas, legendas não explicitadas
induzir a erros de leitura ou de corretamente, omissão de informações importantes (fontes e datas), entre outros.
interpretação
PROBABILIDADE

Leitura, interpretação e

(EJAT6MA15) Escolher e construir o gráfico mais adequado (colunas, setores, linhas), com ou sem uso de
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E ESTATÍSTICA

representação de dados de
planilhas eletrônicas, para apresentar um determinado conjunto de dados, destacando aspectos como as
pesquisa expressos em tabelas de medidas de tendência central.
dupla entrada, gráficos de colunas
simples e agrupadas, gráficos de
barras e de setores e gráficos
pictóricos

PROBABILIDADE
Planejamento e execução de
(EJAT6MA16) Planejar e executar pesquisa amostral envolvendo tema da realidade social e comunicar os
E ESTATÍSTICA pesquisa amostral e apresentação resultados por meio de relatório contendo avaliação de medidas de tendência central e da amplitude,
de relatório
tabelas e gráficos adequados, construídos com o apoio de planilhas eletrônicas.
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CIÊNCIAS HUMANAS
(História e Geografa)
(T1 a T6)
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4.3.1.3 – CIÊNCIAS HUMANAS (T1 a T6)
Competências específicas de Ciências Humanas a serem desenvolvidas:
1. Compreender a si e ao outro como identdades diferentes, de forma a exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos.
2. Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-cientfico-informacional com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, considerando suas
variações de significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotdiano e se posicionar diante de problemas do mundo contemporâneo.
3. Identficar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam
para a transformação espacial, social e cultural, de modo a partcipar efetvamente das dinâmicas da vida social.
4. Interpretar e expressar sentmentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos de investgação
das Ciências Humanas, promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identdades, culturas e
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.
5. Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados, e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em
espaços variados.
6. Construir argumentos, com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, para negociar e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos
humanos e a consciência socioambiental, exercitando a responsabilidade e o protagonismo voltados para o bem comum e a construção de uma sociedade justa,
democrátca e inclusiva.
7. Utlizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento
do raciocínio espaço-temporal relacionado a localização, distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão.

4.3.1.3.1 – GEOGRAFIA (T1 a T6)
Competências específicas de Geografia a serem desenvolvidas:
1. Utlizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/ natureza e exercitar o interesse e o espírito de investgação e de resolução de
problemas.
2. Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, reconhecendo a importância dos objetos técnicos para a compreensão das formas
como os seres humanos fazem uso dos recursos da natureza ao longo da história.
3. Desenvolver autonomia e senso crítco para compreensão e aplicação do raciocínio geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço,
envolvendo os princípios de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem.
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4. Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e iconográficas, de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a
resolução de problemas que envolvam informações geográficas.
5. Desenvolver e utlizar processos, prátcas e procedimentos de investgação para compreender o mundo natural, social, econômico, polítco e o meio técnicocientfico e informacional, avaliar ações e propor perguntas e soluções (inclusive tecnológicas) para questões que requerem conhecimentos cientficos da
Geografia.
6. Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência
socioambiental e o respeito à biodiversidade e ao outro, sem preconceitos de qualquer natureza.
7. Agir pessoal e coletvamente com respeito, autonomia, responsabilidade, fexibilidade, resiliência e determinação, propondo ações sobre as questões
socioambientais, com base em princípios étcos, democrátcos, sustentáveis e solidários.

GEOGRAFIA - TOTALIDADE 1 - (T1) - EJAT1GE
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

O SUJEITO E
SEU LUGAR
NO MUNDO

O modo de vida
das crianças em
diferentes lugares

(EJAT1GE01) Descrever característcas observadas de seus lugares de vivência (moradia, escola etc.) e
identficar semelhanças e diferenças entre esses lugares.
(EJAT1GE02) Identficar e relatar semelhanças e diferenças de uso dos espaços públicos (praças, parques)
para o lazer e diferentes manifestações.
(EJAT1GE02-1) Observar e ilustrar a infraestrutura dos espaços de uso coletvo, inferindo significado e
funcionalidade.
(EJAT1GE02-2) Identficar e refetr sobre distorções em espaços públicos como local de moradia,
depredação e outras situações-problema.
(EJAT1GE02-3) Traduzir a dimensão estétca das paisagens.

O SUJEITO E
SEU LUGAR
NO MUNDO

Situações de convívio
em diferentes lugares

CONEXÕES E ESCALAS

Ciclos naturais
e a vida cotdiana

(EJAT1GE03) Observar e descrever ritmos naturais (dia e noite, variação de temperatura e umidade etc.) em
diferentes escalas espaciais e temporais, comparando a sua realidade com outras.
(EJAT1GE03-1) Conhecer os movimentos terrestres de rotação e translação.

MUNDO
DO TRABALHO

Diferentes tpos
de trabalho existentes
no seu dia a dia

(EJAT1GE04) Reconhecer que o trabalho, em suas diversas formas, é a garanta para o autodesenvolvimento
e da vida.
(EJAT1GE04-1) Distnguir formas de produção e de trabalho, entre espaços urbanos e rurais.
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FORMAS DE
REPRESENTAÇÃO E
PENSAMENTO
ESPACIAL
FORMAS DE
REPRESENTAÇÃO E
PENSAMENTO
ESPACIAL

Pontos de referência

(EJAT1GE05) Criar mapas mentais e desenhos com base em itnerários, contos literários, histórias inventadas
e brincadeiras.
(EJAT1GE05-1) Identficar e representar objetos, explorando-os a partr de experiências sensoriais e visuais.

Pontos de referência

(EJAT1GE06) Elaborar e utlizar mapas simples para localizar elementos do local de vivência, considerando
referenciais espaciais (frente e atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e fora) e tendo o corpo
como referência.
(EJAT1GE06-1) Desenvolver noções de distância (longe, perto, grande, pequeno etc.).
(EJAT1GE06-2) Demonstrar noções básicas de posição, localização, orientação, limites e fronteiras.

O SUJEITO E SEU
LUGAR NO
MUNDO

Convivência e
interações entre
pessoas na
comunidade

(EJAT1GE07) Compreender a si mesmo e os outros como pessoas em permanente transformação,
demonstrando entendimento na relação com hábitos saudáveis e attudes positvas.
(EJAT1GE07-1) Relacionar sobrenomes a origens e a procedências espaciais.

O SUJEITO E SEU
LUGAR NO
MUNDO

Convivência e
interações entre
pessoas na
comunidade

(EJAT1GE08) Comparar costumes e tradições de diferentes populações inseridas no bairro ou comunidade
em que vive, reconhecendo a importância do respeito às diferenças.
(EJAT1GE08-1) Conhecer os costumes e as tradições da sua família para compreender o conceito de cultura.

O SUJEITO E SEU
LUGAR NO
MUNDO

Riscos e cuidados nos
meios de transporte
e de comunicação

(EJAT1GE09) Comparar diferentes meios de transporte e de comunicação, indicando o seu papel na conexão
entre lugares e discutr os riscos para a vida e para o ambiente e seu uso responsável.
(EJAT1GE09-1) Reconhecer o uso responsável dos meios de transporte e das novas tecnologias de
comunicação.

CONEXÕES E ESCALAS

Experiências da
comunidade no tempo
e no espaço

(EJAT1GE10) Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas relações com a natureza e no modo de
viver de pessoas em diferentes lugares.
(EJAT1GE10-1) Identficar, na diversidade de hábitos e de costumes elencados pelos seus pares,
experimentados em trocas durante situações de convívio, a representação das diversidades e
multplicidades culturais da sociedade, compreendendo-as como elemento de fortalecimento e
aproximação de pessoas, povos e territórios.

Localização, orientação e
representação espacial

(EJAT1GE11) Aplicar princípios de localização e posição de objetos (referenciais espaciais, como frente e
atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e fora) por meio de representações espaciais da sala de
aula e da escola.

FORMAS DE
REPRESENTAÇÃO E
PENSAMENTO
ESPACIAL
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NATUREZA,
AMBIENTES E
QUALIDADE DE VIDA

Os usos dos recursos
naturais: solo e água no
campo e na cidade

(EJAT1GE12) Reconhecer a importância do solo e da água para a vida, identficando seus diferentes usos
(plantação e extração de materiais, entre outras possibilidades) e os impactos desses usos no cotdiano da
cidade e do campo.
(EJAT1GE12-1) Demonstrar sensibilidade ambiental e responsabilidade social, a partr de hábitos simples e
protagonismos diários nos seus espaços de vivência.
(EJAT1GE12-2) Reconhecer a infuência dos fatores naturais para o desenvolvimento da vida.

GEOGRAFIA - EM COMUM PARA AS TOTALIDADES 1 e 2 (T1 e T2) - EJAT12GE
UNIDADES
TEMÁTICAS

O SUJEITO E SEU
LUGAR
NO MUNDO

MUNDO DO
TRABALHO

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

A cidade e
o campo:
aproximações
e diferenças

Matéria-prima
e indústria

HABILIDADES
(EJAT12GE01) Reconhecer os diferentes modos de vida de povos e comunidades tradicionais em distntos
lugares.
(EJAT12GE01-1) Conhecer a sociodiversidade da matriz social gaúcha e brasileira.
(EJAT12GE01-2) Conhecer comunidades tradicionais do Rio Grande do Sul (indígenas, quilombolas,
comunidades tradicionais da pampa entre outros) e do Brasil (ciganos, cipozeiros, caatngueiros, sertanejos,
seringueiros, marisqueiros, ilhéus, pantaneiros, catadores, entre outros).
(EJAT12GE01-3) Registrar a organização social, a ocupação, além de lutas, confitos que vivenciam etc., e
usos de territórios ocupados por povos tradicionais.
(EJAT12GE01-4) Conhecer e discutr as polítcas nacionais de acolhimento das demandas de povos
tradicionais.
(EJAT12GE01-5) Perceber a pobreza e a desigualdade como um fenômeno mundial, identficando como se
manifestam no território gaúcho e nacional, e as formas que assumem em territórios ocupados por
comunidades tradicionais.
(EJAT12GE02) Conhecer a vocação econômica do local onde vive, da cidade onde mora, da região na qual
está inserido e, de forma regionalizada, da diversidade produtva do Rio Grande do Sul.
(EJAT12GE02-1) Demonstrar compreensão entre trabalho, cadeias produtvas, consumo e sistemas de
comunicação e circulação de matérias-primas, produtos e serviços, como elementos de integração entre
lugares e pessoas.
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(EJAT12GE03) Relacionar a produção de lixo doméstco ou da escola aos problemas causados pelo consumo
excessivo e construir propostas para o consumo consciente, considerando a ampliação de hábitos de
redução, reúso e reciclagem/descarte de materiais consumidos em casa, na escola e/ou no entorno.
(EJAT12GE03-1) Conhecer as formas de intervenção no contngenciamento de problemas ambientais locais,
observando como essas prátcas dialogam com as soluções para problemas ambientais de maior
envergadura.
(EJAT12GE03-2) Diagnostcar, nos ambientes de vivência, a origem e o destno dos diferentes resíduos
produzidos, elaborando, a partr das quantficações, tabelas e gráficos.
(EJAT12GE03-3) Aplicar conceitos relatvos aos 5 R's (repensar, reduzir, recusar, reutlizar e reciclar) no seu
cotdiano.
(EJAT12GE03-4) Identficar cuidados com a saúde e o bem-estar pessoal e coletvo relacionados a medidas
como separação do lixo, coleta seletva e serviços como tratamento de água e esgoto.

NATUREZA,
AMBIENTES E
QUALIDADE
DE VIDA

Produção,
circulação
e consumo

NATUREZA,
AMBIENTES E
QUALIDADE
DE VIDA

Impactos
das atvidades
humanas

(EJAT12GE04) Investgar os usos dos recursos naturais, com destaque para os usos da água em atvidades
cotdianas (alimentação, higiene, cultvo de plantas etc.), e discutr os problemas ambientais provocados por
esses usos.
(EJAT12GE04-1) Identficar os ciclos naturais da água e os principais mananciais.
(EJAT12GE04-2) Compreender a água como um bem natural e planetário, seu acesso como uma propriedade
social e sua negação como exercício de/para a pobreza e vulnerabilidade, identficando como essa situação
se materializa no seu espaço de vivência.

NATUREZA,
AMBIENTES E
QUALIDADE
DE VIDA

Impactos das atvidades
humanas

(EJAT12GE05) Identficar os cuidados necessários para utlização da água na agricultura e na geração de
energia de modo a garantr a manutenção do provimento de água potável. (EJAT12GE05-1) Conhecer fontes
potencialmente poluidoras da água.
(EJAT12GE05-2) Conhecer e testar estruturas de limpeza e purificação da água de forma a elaborar
diagnóstco e registros dos processos e resultados, exercitando perfis cientficos.
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GEOGRAFIA - TOTALIDADE 2 (T2) - EJAT2GE
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

FORMAS DE
REPRESENTAÇÃO E
PENSAMENTO
ESPACIAL

Sistema de
orientação

O SUJEITO E SEU
LUGAR NO MUNDO

Dinâmica
populacional

O SUJEITO E SEU
LUGAR NO MUNDO

Diferenças étnico-raciais
e étnico-culturais e
desigualdades sociais

CONEXÕES E ESCALAS

Território, redes e
urbanização

HABILIDADES
(EJAT2GE01) Utlizar as direções cardeais na localização de componentes fsicos e humanos nas paisagens
rurais e urbanas.
(EJAT2GE01-1) Desenvolver e apropriar-se das redes de coordenadas geográficas, a partr de exercícios,
jogos e experimentações básicas.
(EJAT2GE02) Descrever e analisar dinâmicas populacionais na Unidade da Federação em que vive,
estabelecendo relações entre migrações e condições de infraestrutura.
(EJAT2GE02-1) Atribuir sentdo aos movimentos humanos, a partr de relatos sobre as dinâmicas de
deslocamento presentes nas histórias de vida de seus pares e de suas famílias.
(EJAT2GE02-2) Desenvolver noções conceituais sobre o crescimento populacional, a partr do domínio de
variáveis, como taxas de natalidade, índices de mortalidade e fuxos migratórios.
(EJAT2GE02-3) Caracterizar os fuxos migratórios no território gaúcho e nacional como fundamentos para
compreensão da formação do povo regional e brasileiro.
(EJAT2GE02-4) Interpretar, a partr da coleta de dados expressa em gráficos e tabelas, a realidade vivida,
evidenciada por indicadores socioeconômicos do município, atribuindo sentdo a eles.
(EJAT2GE03) Identficar diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e desigualdades sociais entre grupos em
diferentes territórios.
(EJAT2GE03-1) Associar as desigualdades e a mobilidade social no Brasil ao processo histórico de formação
do território nacional.
(EJAT2GE03-2) Compreender educação, saúde, produção e acesso a bens e serviços como direitos e
garantas de qualidade de vida.
(EJAT2GE03-3) Manifestar posição e elaborações sobre as diferenças e desigualdades sociais por meio da
linguagem verbal, textual, corporal e artstca, utlizando imagens e plataformas diversas (vídeos, desenhos,
quadrinhos, blogs, etc.).
(EJAT2GE03-4) Descrever e analisar a composição da população brasileira e gaúcha, caracterizando quanto à
distribuição territorial nas unidades da Federação.
(EJAT2GE04) Identficar as formas e funções das cidades e analisar as mudanças sociais, econômicas e
ambientais provocadas pelo seu crescimento.
(EJAT2GE04-1) Compreender a dinâmica das cidades atuais a partr do resgate dos seus processos de
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formação.

NATUREZA,
AMBIENTES E
QUALIDADE DE VIDA

Gestão Pública da
qualidade de vida

(EJAT2GE05) Identficar órgãos do poder público e canais de partcipação social responsáveis por buscar
soluções para a melhoria da qualidade de vida (em áreas como meio ambiente, mobilidade, moradia e
direito à cidade) e discutr as propostas implementadas por esses órgãos que afetam a comunidade em que
vive.
(EJAT2GE05-1) Conhecer e analisar indicadores que mensuram a qualidade de vida, bem como os próprios
conceitos de Desenvolvimento e Subdesenvolvimento.
(EJAT2GE05-2) Conhecer dados indicatvos de condições de vida e de desenvolvimento humano que
retratam a realidade do município em que reside e o estado, como fundamento para a elaboração de
panorama socioeconômico desses territórios.
(EJAT2GE05-3) Propor soluções coerentes para as fragilidades existentes em seu espaço de vivência.
(EJAT2GE05-4) Intervir em situações de confito, propondo canais de democratzação para os locais de sua
vivência.
(EJAT2GE05-5) Reconhecer as singularidades do território em que vive como parte e consequência de um
todo integrado e artculado.

GEOGRAFIA - TOTALIDADE 3 (T3) - EJAT3GE
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

O SUJEITO E SEU
LUGAR NO MUNDO

Identdade sociocultural

(EJAT3GE01) Analisar as modificações das paisagens exercidas por diferentes tpos de sociedade, com
destaque para os povos autóctones;
(EJAT3GE02) Comparar as modificações das paisagens do seu lugar.

PAISAGENS
NATURAIS

Geodiversidade,
hidrogeografia e
biodiversidade

(EJAT3GE03) Entender as dinâmicas naturais do planeta Terra, da circulação atmosférica à distribuição das
espécies;
(EJAT3GE04) Perceber as característcas da paisagem regional.

FORMAS DE
REPRESENTAÇÃO
ESPACIAL

A cartografia dos
fenômenos geográficos

(EJAT3GE05) Orientar-se no espaço considerando o movimento aparente do Sol e da Lua, assim como os
aparatos técnicos já desenvolvidos: bússola e GPS;
(EJAT3GE06) Medir distâncias utlizando-se de escalas gráficas e numéricas;
(EJAT3GE07) Elaborar croquis, modelos tridimensionais, perfis topográficos e dos estratos vegetacionais,
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visando a melhor compreensão das dinâmicas naturais e das técnicas cartográficas essenciais ao
planejamento espacial.
CONEXÕES
E ESCALAS

Interação entre o meio
técnico e o meio natural

(EJAT3GE08) Relacionar padrões climátcos, unidades do relevo, tpos de solo e formações vegetais
(entdades abiótcas e biótcas);
(EJAT3GE09) Verificar como se dá a distribuição e o consumo dos recursos hídricos, enfatzando os impactos
gerados pela infuência antrópica nos espaços natural, rural e urbano (Áreas Protegidas; enchentes; erosão
acelerada; poluição das águas).

GEOGRAFIA - TOTALIDADE 4 (T4) - EJAT4GE
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

O SUJEITO E SEU
LUGAR NO MUNDO

Povo brasileiro

(EJAT4GE01) Entender o processo de povoamento do Brasil, considerando a pré-existência de povos
autóctones, a infuência europeia e a escravidão;
(EJAT4GE02) Perceber-se como parte de uma nação altamente miscigenada e multcultural.

PAISAGENS
NATURAIS

Domínios morfoclimátcos

(EJAT4GE03) Reconhecer as diferenças naturais entre os domínios da Caatnga, do Cerrado, dos Mares de
Morros, das Araucárias, das Pradarias e Amazônico, assim como das regiões de transição;
(EJAT4GE04) Verificar a existência de atvidades turístcas relacionadas ao meio natural e os decorrentes
impactos na economia, na sociedade e no ambiente.

FORMAS DE
REPRESENTAÇÃO
ESPACIAL

Regionalização do Brasil

(EJAT4GE05) Identficar os critérios de regionalização adotados nas principais divisões regionais do Brasil:
conforme o IBGE, Geiger e Santos & Silveira.

CONEXÕES
E ESCALAS

Interações socioespaciais no (EJAT4GE06) Perceber como os brasileiros têm se apropriado do espaço nacional ao longo do tempo,
território brasileiro
verificando a distribuição da população no território (êxodo rural; marcha para o oeste; urbanização);
(EJAT4GE07) Explicar a qualidade de vida no Brasil a partr da análise de pirâmides etárias, inferindo,
conforme os dados analisados, possíveis impactos nas polítcas nacionais.
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GEOGRAFIA - TOTALIDADE 5 (T5) - EJAT5GE
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

O SUJEITO E SEU
LUGAR NO MUNDO

População mundial:
diversidades e dinâmicas

(EJAT5GE01) Descrever as rotas de dispersão da população humana pelo planeta e os principais fuxos
migratórios em diferentes períodos históricos;
(EJAT5GE02) Verificar a infuência dos condicionantes naturais na ocupação espacial e as possibilidades
criadas pelo intelecto humano (tecnologias; diferenças culturais).

PAISAGENS
NATURAIS

Diversidades paisagístcas
na América e na África

(EJAT5GE03) Compreender o por quê das diferentes paisagens existentes na América e na África,
observando aspectos geomorfológicos, climatológicos e biogeográficos;
(EJAT5GE04) Identficar os principais recursos naturais dos contnentes acima citados, analisando seus usos
como matéria-prima e fonte energétca.

FORMAS DE
REPRESENTAÇÃO
ESPACIAL
CONEXÕES
E ESCALAS

Cartografias aproximadas (EJAT5GE05) Interpretar cartogramas, mapas, anamorfoses e gráficos que permitam a identficação das
por um oceano de distância diferenças e aproximações naturais e socioeconômicas entre os contnentes africano e americano.
Organizações polítcoeconômicas

(EJAT5GE06) Analisar os padrões econômicos mundiais de produção, distribuição e intercâmbio dos
produtos agrícolas e industrializados, tendo como referência os Estados Unidos da América e os países
denominados BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul);
(EJAT5GE07) Compreender os objetvos de integração regional e os principais organismos multlaterais do
território americano (OEA, Mercosul, Nafa, CAN, Unasul, entre outros).

GEOGRAFIA - TOTALIDADE 6 (T6) - EJAT6GE
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

O SUJEITO E SEU
LUGAR NO MUNDO

Civilizações ocidental e
oriental

(EJAT6GE01) Analisar critcamente de que forma a hegemonia europeia foi exercida em várias regiões do
planeta, percebendo a infuência cultural resultante no tempo presente e no gênero de vida ocidental;
(EJAT6GE02) Identficar nas culturas orientais, principalmente nas civilizações islâmica e hinduísta,
divergências ao analisá-las em relação ao mundo ocidental (Samuel Huntngton e ‘o choque das
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civilizações’).
PAISAGENS
NATURAIS
FORMAS DE
REPRESENTAÇÃO
ESPACIAL

CONEXÕES
E ESCALAS

Paisagens naturais da
Europa, da Ásia e da
Oceania

(EJAT6GE03) Compreender as diferenças paisagístcas existentes nos espaços europeu, asiátco e da Oceania,
a partr da análise integrada dos aspectos geomorfológicos, climatológicos e biogeográficos.

Regionalizações do espaço (EJAT6GE04) Comparar as diferentes formas de regionalização mundial (1º, 2º e 3º mundo; países
mundial
desenvolvidos e em vias de desenvolvimento; mapa das civilizações; etc.) baseando-se em geoinformações
socioambientais e polítco-econômicas;
(EJAT6GE05) Identficar as projeções cartográficas mais adequadas às análises temátcas regionais.
Mundialização, globalização (EJAT6GE06) Analisar os principais eventos geopolítcos do século XX (1ª e 2ª Guerras Mundiais e Guerra
e NOM.
Fria) para compreender as territorialidades e as motvações para o surgimento das organizações
multlaterais e dos blocos polítco-econômicos (ONU; União Europeia; APEC; etc.);
(EJAT6GE07) Entender como os avanços tecnológicos aproximam e distanciam espacialidades, integrando e
segregando culturas, economias e modelos polítcos na Nova Ordem Mundial – NOM (da mundialização
econômica aos tpos de globalização).
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4.3.1.3.2 – HISTÓRIA (T1 a T6)
Competências específicas de História a serem desenvolvidas:
1. Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos de transformação e manutenção das estruturas sociais, polítcas,
econômicas e culturais ao longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo contemporâneo.
2. Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, polítcas,
econômicas e culturais, bem como problematzar os significados das lógicas de organização cronológica.
3. Elaborar questonamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a
diferentes linguagens e mídias, exercitando a empata, o diálogo, a resolução de confitos, a cooperação e o respeito.
4. Identficar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos com relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se
critcamente com base em princípios étcos, democrátcos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
5. Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no espaço e seus significados históricos, levando em conta o respeito e a
solidariedade com as diferentes populações.
6. Compreender e problematzar os conceitos e procedimentos norteadores da produção historiográfica.
7. Produzir, avaliar e utlizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo crítco, étco e responsável, compreendendo seus significados para os
diferentes grupos ou estratos sociais.

HISTÓRIA - EM COMUM PARA TOTALIDADES 1 e 2 (T1 e T2) - EJAT12HI
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

MUNDO PESSOAL: MEU
LUGAR NO MUNDO

As fases da vida e a ideia de temporalidade
(passado, presente, futuro)

(EJAT12HI01) Identficar aspectos do seu crescimento por meio do registro das
lembranças partculares ou de lembranças dos membros de sua família e/ou de
sua comunidade.

MUNDO PESSOAL: MEU
LUGAR NO MUNDO
MUNDO PESSOAL: MEU
LUGAR NO MUNDO

As diferentes formas de organização da família (EJAT12HI02) Identficar a relação entre as suas histórias e as histórias de sua
e da comunidade: os vínculos pessoais e as
família e de sua comunidade.
relações de amizade
A vida em família: diferentes configurações e
vínculos

(EJAT12HI03) Conhecer as histórias da família e da escola e identficar o papel
desempenhado por diferentes sujeitos em diferentes espaços.

75

MUNDO PESSOAL: MEU
LUGAR NO MUNDO

A vida em família: diferentes configurações e
vínculos

(EJAT12HI04) Identficar mudanças e permanências nas formas de organização
familiar.

A COMUNIDADE E SEUS
REGISTROS

A noção do “Eu” e do “Outro”: comunidade,
convivências e interações entre pessoas

(EJAT12HI05) Reconhecer espaços de sociabilidade e identficar os motvos que
aproximam e separam as pessoas em diferentes grupos sociais ou de parentesco.

A COMUNIDADE E SEUS
REGISTROS

A noção do “Eu” e do “Outro”: comunidade,
convivências e interações entre pessoas

(EJAT12HI06) Selecionar situações cotdianas que remetam à percepção de
mudança, pertencimento e memória.

A COMUNIDADE E SEUS
REGISTROS

A noção do “Eu” e do “Outro”: comunidade,
convivências e interações entre pessoas

(EJAT12HI07) Selecionar e compreender o significado de objetos e documentos
pessoais como fontes de memórias e histórias nos âmbitos pessoal, familiar,
escolar e comunitário.

A COMUNIDADE E SEUS
REGISTROS

Formas de registrar e narrar histórias (marcos
de memória materiais e imateriais)

(EJAT12HI08) Selecionar objetos e documentos pessoais e de grupos próximos ao
seu convívio e compreender sua função, seu uso e seu significado.

A COMUNIDADE E SEUS
REGISTROS

O tempo como medida

(EJAT12HI09) Identficar e organizar, temporalmente, fatos da vida cotdiana,
usando noções relacionadas ao tempo (antes, durante, ao mesmo tempo e
depois).

A COMUNIDADE E SEUS
REGISTROS

O tempo como medida

(EJAT12HI10) Identficar e utlizar diferentes marcadores do tempo presentes na
comunidade, como relógio e calendário.

AS FORMAS DE REGISTRAR
AS EXPERIÊNCIAS DA
COMUNIDADE

As fontes: relatos orais, objetos, imagens
(EJAT12HI11) Identficar objetos e documentos pessoais que remetam à própria
(pinturas, fotografias, vídeos), músicas, escrita, experiência no âmbito da família e/ou da comunidade, discutndo as razões pelas
tecnologias digitais de informação e
quais alguns objetos são preservados e outros são descartados.
comunicação e inscrições nas paredes, ruas e
espaços sociais

AS PESSOAS E OS GRUPOS O “Eu”, o “Outro” e os diferentes grupos sociais
QUE COMPÕEM A CIDADE E
e étnicos que compõem a cidade e os
O MUNICÍPIO
municípios: os desafios sociais, culturais e
ambientais do lugar onde vive

(EJAT12HI12) Identficar 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.

AS PESSOAS E OS GRUPOS O “Eu”, o “Outro” e os diferentes grupos sociais (EJAT12HI13) Selecionar, por meio da consulta de fontes de diferentes naturezas, e
QUE COMPÕEM A CIDADE E
e étnicos que compõem a cidade e os
registrar acontecimentos ocorridos ao longo do tempo na cidade ou região em
O MUNICÍPIO
municípios: os desafios sociais, culturais e
que vive.
ambientais do lugar onde vive
AS PESSOAS E OS GRUPOS

O “Eu”, o “Outro” e os diferentes grupos sociais (EJAT12HI14) Identficar e comparar pontos de vista em relação a eventos
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QUE COMPÕEM A CIDADE E
O MUNICÍPIO

e étnicos que compõem a cidade e os
municípios: os desafios sociais, culturais e
ambientais do lugar onde vive

significatvos do local em que vive, aspectos relacionados a condições sociais e à
presença de diferentes grupos sociais e culturais, com especial destaque para as
culturas africanas, indígenas e de migrantes.

AS PESSOAS E OS GRUPOS Os patrimônios históricos e culturais da cidade (EJAT12HI15) Identficar os patrimônios históricos e culturais de sua cidade ou
QUE COMPÕEM A CIDADE E
e/ou do município em que vive
região e discutr as razões culturais, sociais e polítcas para que assim sejam
O MUNICÍPIO
considerados.
O LUGAR EM QUE VIVE

A produção dos marcos da memória: os lugares (EJAT12HI16) Identficar os registros de memória na cidade (nomes de ruas,
de memória (ruas, praças, escolas,
monumentos, edifcios etc.), discutndo os critérios que explicam a escolha desses
monumentos, museus etc.)
nomes.

A NOÇÃO DE ESPAÇO
PÚBLICO E PRIVADO

A cidade e suas atvidades: trabalho, cultura e
lazer

(EJAT12HI17) Identficar diferenças entre formas de trabalho realizadas na cidade
e no campo, considerando também o uso da tecnologia nesses diferentes
contextos.

A NOÇÃO DE ESPAÇO
PÚBLICO E PRIVADO

A cidade e suas atvidades: trabalho, cultura e
lazer

(EJAT12HI18) Comparar as relações de trabalho e lazer do presente com as de
outros tempos e espaços, analisando mudanças e permanências.

TRANSFORMAÇÕES E
PERMANÊNCIAS NAS
TRAJETÓRIAS DOS GRUPOS
HUMANOS

A ação das pessoas, grupos sociais e
comunidades no tempo e no espaço:
nomadismo, agricultura, escrita, navegações,
indústria, entre outras

(EJAT12HI19) Reconhecer a história como resultado da ação do ser humano no
tempo e no espaço, com base na identficação de mudanças e permanências ao
longo do tempo.

TRANSFORMAÇÕES E
PERMANÊNCIAS NAS
TRAJETÓRIAS DOS GRUPOS
HUMANOS

A ação das pessoas, grupos sociais e
comunidades no tempo e no espaço:
nomadismo, agricultura, escrita, navegações,
indústria, entre outras

(EJAT12HI20) Identficar mudanças e permanências ao longo do tempo, discutndo
os sentdos dos grandes marcos da história da humanidade (nomadismo,
desenvolvimento da agricultura e do pastoreio, criação da indústria etc.).

TRANSFORMAÇÕES E
O passado e o presente: a noção de
(EJAT12HI21) Identficar as transformações ocorridas na cidade ao longo do tempo
PERMANÊNCIAS NAS
permanência e as lentas transformações sociais e discutr suas interferências nos modos de vida de seus habitantes, tomando
TRAJETÓRIAS DOS GRUPOS
e culturais
como ponto de partda o presente.
HUMANOS
CIRCULAÇÃO DE PESSOAS,
PRODUTOS E CULTURAS

A circulação de pessoas e as transformações no (EJAT12HI22) Identficar as relações entre os indivíduos e a natureza e discutr o
meio natural
significado do nomadismo e da fixação das primeiras comunidades humanas.

CIRCULAÇÃO DE PESSOAS,
PRODUTOS E CULTURAS

A circulação de pessoas e as transformações no (EJAT12HI23) Relacionar os processos de ocupação do campo a intervenções na
meio natural
natureza, avaliando os resultados dessas intervenções.
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CIRCULAÇÃO DE PESSOAS,
PRODUTOS E CULTURAS

A invenção do comércio e a circulação de
produtos

(EJAT12HI24) Identficar as transformações ocorridas nos processos de
deslocamento das pessoas e mercadorias, analisando as formas de adaptação ou
marginalização.

CIRCULAÇÃO DE PESSOAS,
PRODUTOS E CULTURAS

O mundo da tecnologia: a integração de
pessoas e as exclusões sociais e culturais

(EJAT12HI25) Identficar as transformações ocorridas nos meios de comunicação
(cultura oral, imprensa, rádio, televisão, cinema, internet e demais tecnologias
digitais de informação e comunicação) e discutr seus significados para os
diferentes grupos ou estratos sociais.

POVOS E CULTURAS: MEU
LUGAR NO MUNDO E MEU
GRUPO SOCIAL

As formas de organização social e polítca: a
noção de Estado

(EJAT12HI26) Identficar os mecanismos de organização do poder polítco com
vistas à compreensão da ideia de Estado e/ou de outras formas de ordenação
social.

POVOS E CULTURAS: MEU
LUGAR NO MUNDO E MEU
GRUPO SOCIAL

O papel das religiões e da cultura para a
formação dos povos antgos

(EJAT12HI27) Analisar o papel das culturas e das religiões na composição
identtária dos povos antgos.

POVOS E CULTURAS: MEU
LUGAR NO MUNDO E MEU
GRUPO SOCIAL

Cidadania, diversidade cultural e respeito às
diferenças sociais, culturais e históricas

(EJAT12HI28) Associar a noção de cidadania com os princípios de respeito à
diversidade, à pluralidade e aos direitos humanos.

POVOS E CULTURAS: MEU
LUGAR NO MUNDO E MEU
GRUPO SOCIAL

Cidadania, diversidade cultural e respeito às
diferenças sociais, culturais e históricas

(EJAT12HI29) Associar o conceito de cidadania à conquista de direitos dos povos e
das sociedades, compreendendo-o como conquista histórica.

REGISTROS DA HISTÓRIA:
LINGUAGENS E CULTURAS

As tradições orais e a valorização da memória (EJAT12HI30) Comparar o uso de diferentes linguagens e tecnologias no processo
O surgimento da escrita e a noção de fonte para de comunicação e avaliar os significados sociais, polítcos e culturais atribuídos a
a transmissão de saberes, culturas e histórias elas.

REGISTROS DA HISTÓRIA:
LINGUAGENS E CULTURAS

As tradições orais e a valorização da memória (EJAT12HI31) Identficar formas de marcação da passagem do tempo em distntas
O surgimento da escrita e a noção de fonte para sociedades, incluindo os povos indígenas originários e os povos africanos.
a transmissão de saberes, culturas e histórias

REGISTROS DA HISTÓRIA:
LINGUAGENS E CULTURAS

As tradições orais e a valorização da memória (EJAT12HI32) Comparar pontos de vista sobre temas que impactam a vida
O surgimento da escrita e a noção de fonte para cotdiana no tempo presente, por meio do acesso a diferentes fontes, incluindo
a transmissão de saberes, culturas e histórias orais.

REGISTROS DA HISTÓRIA:
LINGUAGENS E CULTURAS

Os patrimônios materiais e imateriais da
humanidade

(EJAT12HI33) Inventariar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade e
analisar mudanças e permanências desses patrimônios ao longo do tempo.
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HISTÓRIA - TOTALIDADE 3 (T3) - EJAT3HI
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

TEMPO, ESPAÇO E FORMAS Formas de registro da história e da produção do (EJAT3HI01) Identficar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e
DE REGISTRO
conhecimento histórico
de periodização dos processos históricos (contnuidades e rupturas).
(EJAT3HI02) Identficar a gênese da produção do saber histórico e analisar o
As origens da humanidade, seus deslocamentos significado das fontes que originaram determinadas formas de registro em
e os processos de sedentarização
sociedades e épocas distntas.
(EJAT3HI03) Identficar as hipóteses cientficas sobre o surgimento da espécie
humana e sua historicidade e analisar os significados dos mitos de fundação.
(EJAT3HI04) Conhecer as teorias sobre a origem do homem americano.
(EJAT3HI05) Descrever modificações da natureza e da paisagem realizadas por
diferentes tpos de sociedade, com destaque para os povos indígenas originários e
povos africanos, e discutr a natureza e a lógica das transformações ocorridas.
A INVENÇÃO DO MUNDO
CLÁSSICO E O
CONTRAPONTO COM
OUTRAS SOCIEDADES

Povos da Antguidade na África (egípcios), no (EJAT3HI06) Identficar aspectos e formas de registro das sociedades antgas na
Oriente Médio (mesopotâmicos) e nas Américas África, no Oriente Médio e nas Américas, distnguindo alguns significados
(pré-colombianos)
presentes na cultura material e na tradição oral dessas sociedades.
(EJAT3HI07) Discutr o conceito de Antguidade Clássica, seu alcance e limite na
O Ocidente Clássico: aspectos da cultura na
tradição ocidental, assim como os impactos sobre outras sociedades e culturas.
Grécia e em Roma

LÓGICAS DE ORGANIZAÇÃO As noções de cidadania e polítca na Grécia e em (EJAT3HI08) Explicar a formação da Grécia Antga, com ênfase na formação da
POLÍTICA
Roma
pólis e nas transformações polítcas, sociais e culturais.
(EJAT3HI09) Caracterizar o processo de formação da Roma Antga e suas
O Mediterrâneo como espaço de interação entre configurações sociais e polítcas nos períodos monárquico e republicano.
as sociedades da Europa, da África e do Oriente (EJAT3HI10) Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e exclusão
Médio
na Grécia e Roma antgas.
TRABALHO E FORMAS DE
ORGANIZAÇÃO SOCIAL E
CULTURAL

Senhores e servos no mundo antgo e no
medieval

(EJAT3HI11) Caracterizar e comparar as dinâmicas de abastecimento e as formas
de organização do trabalho e da vida social em diferentes sociedades e períodos,
com destaque para as relações entre senhores e servos.
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O papel da religião cristã, dos mosteiros e da
cultura na Idade Média

(EJAT3HI12) Analisar o papel da religião cristã na cultura e nos modos de
organização social no período medieval.

HISTÓRIA - TOTALIDADE 4 (T4) - EJAT4HI
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

O MUNDO MODERNO E A
A construção da ideia de modernidade e seus
CONEXÃO ENTRE
impactos na concepção de História
SOCIEDADES AFRICANAS,
AMERICANAS E EUROPEIAS A ideia de "Novo Mundo" ante o Mundo Antgo:
permanências e rupturas de saberes e prátcas
na emergência do mundo moderno

HABILIDADES
(EJAT4HI01) Explicar o significado de “modernidade” e suas lógicas de inclusão e
exclusão, com base em uma concepção europeia.
(EJAT4HI02) Identficar 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 Atlântco, Índico e
Pacífico

HUMANISMOS,
Humanismos: uma nova visão de ser humano e
RENASCIMENTOS E O NOVO
de mundo
MUNDO
Renascimentos artstcos e culturais

(EJAT4HI03) Identficar as principais característcas dos Humanismos e dos
Renascimentos e analisar seus significados.
(EJAT4HI04) Identficar e relacionar as vinculações entre as reformas religiosas e
os processos culturais e sociais do período moderno na Europa e na América.
(EJAT4HI05) Comparar as navegações no Atlântco e no Pacífico entre os séculos
Reformas religiosas: a cristandade fragmentada XIV e XVI.

As descobertas cientficas e a expansão marítma
A ORGANIZAÇÃO DO PODER A formação e o funcionamento das monarquias
E AS DINÂMICAS DO
europeias: a lógica da centralização polítca e os
MUNDO COLONIAL
confitos na Europa
AMERICANO
A conquista da América e as formas de
organização polítca dos indígenas e europeus:
confitos, dominação e conciliação

(EJAT4HI06) Descrever os processos de formação e consolidação das monarquias
e suas principais característcas com vistas à compreensão das razões da
centralização polítca.
(EJAT4HI07) Descrever as formas de organização das sociedades americanas no
tempo da conquista com vistas à compreensão dos mecanismos de alianças,
confrontos e resistências.
(EJAT4HI08) Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América
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para as populações ameríndias e identficar as formas de resistência.
A estruturação dos vice-reinos nas Américas (EJAT4HI09) Analisar, com base em documentos históricos, diferentes
Resistências indígenas, invasões e expansão na interpretações sobre as dinâmicas das sociedades americanas no período
América portuguesa
colonial.
(EJAT4HI10) Analisar a formação histórico-geográfica do território da América
portuguesa por meio de mapas históricos.

HISTÓRIA - TOTALIDADE 5 (T5) - EJAT5HI
UNIDADES
TEMÁTICAS
O MUNDO
CONTEMPORÂNEO: O
ANTIGO REGIME EM CRISE

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

A questão do iluminismo e da ilustração

(EJAT5HI01) Identficar os principais aspectos conceituais do iluminismo e do
liberalismo e discutr a relação entre eles e a organização do mundo
contemporâneo.
(EJAT5HI02) Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e
circulação de povos, produtos e culturas.

Revolução Industrial e seus impactos na
produção e circulação de povos, produtos e
culturas.
Brasil: Primeiro Reinado

O BRASIL
NO SÉCULO XIX

(EJAT5HI03) Identficar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos envolvidos
nas disputas polítcas durante o Primeiro e o Segundo Reinado.
O Período Regencial e as contestações ao poder (EJAT5HI04) Identficar, comparar e analisar a diversidade polítca, social e
central
regional nas rebeliões e nos movimentos contestatórios ao poder centralizado.
(EJAT5HI05) Relacionar as transformações territoriais, em razão de questões de
O Brasil do Segundo Reinado: polítca e
fronteiras, com as tensões e confitos durante o Império.
economia
(EJAT5HI06) Identficar e relacionar aspectos das estruturas sociais da atualidade
com os legados da escravidão no Brasil e discutr a importância de ações
O escravismo no Brasil do século XIX: plantatons afirmatvas.
e revoltas de escravizados, abolicionismo e
polítcas migratórias no Brasil Imperial.
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HISTÓRIA - TOTALIDADE 6 (T6) - EJAT6HI
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

O NASCIMENTO DA
REPÚBLICA NO BRASIL E OS
PROCESSOS HISTÓRICOS ATÉ
A METADE DO SÉCULO XX

Experiências republicanas e prátcas
autoritárias: as tensões e disputas do mundo
contemporâneo

(EJAT6HI01) Descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, culturais,
econômicos e polítcos da emergência da República no Brasil.
(EJAT6HI02) Caracterizar e compreender os ciclos da história republicana,
identficando partcularidades da história local e regional até 1954.
(EJAT6HI03) Identficar e discutr o papel do trabalhismo como força polítca,
social e cultural no Brasil, em diferentes escalas (nacional, regional, cidade,
comunidade).

A proclamação da República e seus primeiros
desdobramentos
O período varguista e suas contradições
A emergência da vida urbana e a segregação
espacial
O trabalhismo e seu protagonismo polítco
TOTALITARISMOS E
CONFLITOS MUNDIAIS

O mundo em confito: a Primeira Guerra
Mundial
A emergência do fascismo e do nazismo
A Segunda Guerra Mundial Judeus e outras
vítmas do holocausto
A Organização das Nações Unidas (ONU) e a
questão dos Direitos Humanos.

A HISTÓRIA RECENTE

A Guerra Fria: confrontos de dois modelos
polítcos.

(EJAT6HI04) Identficar e relacionar as dinâmicas do capitalismo e suas crises, os
grandes confitos mundiais e os confitos vivenciados na Europa.
(EJAT6HI05) Descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo e
do nazismo, a consolidação dos estados totalitários e as prátcas de extermínio
(como o holocausto).
(EJAT6HI06) Relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao processo de afirmação
dos direitos fundamentais e de defesa da dignidade humana, valorizando as
insttuições voltadas para a defesa desses direitos e para a identficação dos
agentes responsáveis por sua violação.
(EJAT6HI07) Identficar e analisar aspectos da Guerra Fria, seus principais confitos
e as tensões geopolítcas no interior dos blocos liderados por soviétcos e
estadunidenses
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LINGUAGENS
(Língua Portuguesa, Língua Inglesa,
Arte e Educação Física)
(T1 a T6)

83

4.3.1.4 – LINGUAGENS (T1 a T6)
Competências específicas da área das Linguagens a serem desenvolvidas:
1. As linguagens, antes artculadas, passam a ter status próprios de objetos de conhecimento escolar. Considerando esses pressupostos, e em artculação com as
competências gerais da Educação Básica, a área de Linguagens deve garantr aos alunos o desenvolvimento das seguintes competências específicas:
2. Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de
significação da realidade e expressão de subjetvidades e identdades sociais e culturais.
3. Conhecer e explorar diversas prátcas de linguagem (artstcas, corporais e linguístcas) em diferentes campos da atvidade humana para contnuar aprendendo,
ampliar suas possibilidades de partcipação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrátca e inclusiva.
4. Utlizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, para se expressar e partlhar
informações, experiências, ideias e sentmentos em diferentes contextos e produzir sentdos que levem ao diálogo, à resolução de confitos e à cooperação.
5. Utlizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo
responsável em âmbito local, regional e global, atuando critcamente frente às questões do mundo contemporâneo.
6. Desenvolver o senso estétco para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações artstcas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas
pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como partcipar de prátcas diversificadas, individuais e coletvas, da produção artstco-cultural, com
respeito à diversidade de saberes, identdades e culturas.
7. Compreender e utlizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítca, significatva, refexiva e étca nas diversas prátcas sociais (incluindo as
escolares), para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e
coletvos.

4.3.1.4.1 – LÍNGUA PORTUGUESA (T1 a T6)
Competências específicas de Língua Portuguesa a serem desenvolvidas:
1. Compreender a língua como fenômeno cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de
construção de identdades de seus usuários e da comunidade a que pertencem.
2. Apropriar-se da linguagem escrita, reconhecendo-a como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utlizando-a para ampliar suas
possibilidades de partcipar da cultura letrada, de construir conhecimentos (inclusive escolares) e de se envolver com maior autonomia e protagonismo na vida
social.

84

3. Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multssemiótcos que circulam em diferentes campos de atuação e mídias, com compreensão, autonomia, fuência
e critcidade, de modo a se expressar e partlhar informações, experiências, ideias e sentmentos, e contnuar aprendendo.
4. Compreender o fenômeno da variação linguístca, demonstrando attude respeitosa diante de variedades linguístcas e rejeitando preconceitos linguístcos.
5. Empregar, nas interações sociais, a variedade e o estlo de linguagem adequados à situação comunicatva, ao(s) interlocutor(es) e ao gênero do discurso/gênero
textual.
6. Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de comunicação, posicionando-se étca e critcamente em relação
a conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais.
7. Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentdos, valores e ideologias.
8. Selecionar textos e livros para leitura integral, de acordo com objetvos, interesses e projetos pessoais (estudo, formação pessoal, entretenimento, pesquisa,
trabalho etc.).
9. Envolver-se em prátcas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso estétco para fruição, valorizando a literatura e outras manifestações
artstco-culturais como formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o potencial transformador e humanizador da
experiência com a literatura.
10. Mobilizar prátcas da cultura digital, diferentes linguagens, mídias e ferramentas digitais para expandir as formas de produzir sentdos (nos processos de
compreensão e produção), aprender e refetr sobre o mundo e realizar diferentes projetos autorais.

LÍNGUA PORTUGUESA - EM COMUM PARA AS TOTALIDADES 1 e 2 (T1 e T2) - EJAT12LP
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE
LINGUAGEM

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

TODOS OS
CAMPOS
DE ATUAÇÃO

Leitura/escuta
(compartlhada
e autônoma)

Reconstrução das
condições de
produção e recepção
de textos

(EJAT12LP01) Identficar a função social de textos que circulam em campos da vida social dos
quais partcipa cotdianamente (a casa, a rua, a comunidade, a escola) e nas mídias
impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam,
quem os produziu e a quem se destnam.

TODOS OS
CAMPOS
DE ATUAÇÃO

Leitura/escuta
(compartlhada
e autônoma)

Estratégia de leitura

(EJAT12LP02) Localizar informações explícitas em textos, desenvolvendo a compreensão
leitora.
(EJAT12LP03) Identficar linguagem verbal e não verbal.

85

TODOS OS
CAMPOS
DE ATUAÇÃO

Produção de textos
(escrita
compartlhada
e autônoma)

(EJAT12LP04) Planejar, com a ajuda do professor, o texto (de diferentes gêneros textuais) que
será produzido, considerando a situação comunicatva, os interlocutores (quem escreve/para
Planejamento de texto quem escreve); a finalidade ou o propósito (escrever para quê); a circulação (onde o texto
Revisão de textos
vai circular); o suporte (qual é o portador do texto); a linguagem, organização e forma do
Edição de textos
texto e seu tema, pesquisando em meios impressos ou digitais, sempre que for preciso,
informações necessárias à produção do texto, organizando em tópicos os dados e as fontes
pesquisadas.
(EJAT12LP04-1) Reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração
dos colegas, para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações,
correções de ortografia e pontuação.
(EJAT12LP04-2) Editar a versão final do texto, em colaboração com os colegas e com a ajuda
do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual ou digital.
(EJAT12LP05) Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza, preocupando-se
em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, boa
artculação e ritmo adequado a fim de demonstrar clareza e organização nas exposições
orais de ideias.
(EJAT12LP05-1) Utlizar canais de comunicação (blogs e redes sociais) para divulgar os
trabalhos produzidos.
(EJAT12LP05-2) Identficar finalidades da interação oral em diferentes contextos
comunicatvos (solicitar informações, apresentar opiniões, informar, relatar experiências
etc.), a fim de perceber as diferenças entre os diversos usos da linguagem.

TODOS OS
CAMPOS
DE ATUAÇÃO

Oralidade

Oralidade
pública/Intercâmbio
conversacional em
sala de aula
Relato oral/Registro
formal e informal

TODOS OS
CAMPOS
DE ATUAÇÃO

Leitura/escuta
(compartlhada
e autônoma)

Compreensão

(EJAT12LP06) Identficar a ideia central do texto e as secundárias, demonstrando
compreensão global, a fim de desenvolver a capacidade de inferenciação, de localização e de
seleção de informações relevantes.

TODOS OS
CAMPOS
DE ATUAÇÃO

Leitura/escuta
(compartlhada
e autônoma)

Estratégia
de leitura

(EJAT12LP07) Inferir o sentdo de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com base
no contexto da frase ou do texto, aprimorando, progressivamente, essa capacidade de
atribuir sentdos.
(EJAT12LP07-2) Utlizar e reconhecer os elementos coesivos de um texto, assim ampliando o
vocabulário.

TODOS OS
CAMPOS
DE ATUAÇÃO

Produção de textos
Construção do sistema (EJAT12LP08) Utlizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguístcos e gramatcais, tais
(escrita compartlhada e
alfabétco /
como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto final,
autônoma)
Convenções da escrita ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do
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discurso direto, quando for o caso.
TODOS OS
CAMPOS
DE ATUAÇÃO

Produção de textos
(escrita
compartlhada
e autônoma)

Planejamento de
texto/Progressão
temátca e
paragrafação

(EJAT12LP09) Organizar o texto em unidades de sentdo, dividindo-o em parágrafos segundo
as normas gráficas e de acordo com as característcas do gênero textual.

TODOS OS
CAMPOS
DE ATUAÇÃO

Oralidade

Variação linguístca

TODOS OS
CAMPOS
DE ATUAÇÃO

Análise linguístca/
semiótca
(Ortografização)

TODOS OS
CAMPOS
DE ATUAÇÃO

Análise linguístca/
semiótca
(Ortografização)

Morfologia

(EJAT12LP12) Identficar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais,
possessivos e demonstratvos, como recurso coesivo anafórico.
(EJAT12LP12-1) Ampliar progressivamente o uso de pronomes pessoais nas produções
textuais, bem como identficar a qual referente do texto esses elementos coesivos se
referem.

TODOS OS
CAMPOS
DE ATUAÇÃO

Leitura/escuta
(compartlhada
e autônoma)

Decodificação /
Fluência de leitura

(EJAT12LP13) Ler e compreender, silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com
autonomia e fuência, textos curtos com nível de textualidade adequados às suas
possibilidades e interesses.

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Produção de
textos
(escrita
compartlhada
e autônoma)

Construção do
sistema
alfabétco /
Convenções da
escrita

(EJAT12LP14) Utlizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguístcos e gramatcais, tais
como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação (ponto final,
ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações) e pontuação do
discurso direto, quando for o caso.
(EJAT12LP14-1) Utlizar conhecimentos linguístcos e gramatcais básicos necessários para a
produção de texto.

(EJAT12LP10) Ouvir gravações, canções, textos falados em diferentes variedades linguístcas,
identficando característcas regionais, urbanas e rurais da fala e respeitando as diversas
variedades linguístcas como característcas do uso da língua por diferentes grupos regionais
ou diferentes culturas locais, rejeitando preconceitos linguístcos.
(EJAT12LP10-1) Conhecer e reconhecer as característcas das variedades linguístcas,
apreciando as variedades linguístcas do nosso estado e respeitando as diferentes culturas,
rejeitando o preconceito linguístco.

Construção do sistema (EJAT12LP11) Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvida sobre a escrita de palavras,
alfabétco e da
especialmente no caso de palavras com relações irregulares fonema-grafema.
ortografia
(EJAT12LP11-1) Compreender a organização das palavras no dicionário.
(EJAT12LP11-2) Usar e reconhecer a função do dicionário para auxiliar na escrita e leitura.
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TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Oralidade

CAMPO DA
VIDA COTIDIANA

Leitura/
escuta
(compartlhada
e autônoma)

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Leitura/
escuta
(compartlhada
e autônoma)

Forma de
composição de
gêneros orais

(EJAT12LP15) Identficar as característcas de gêneros do discurso oral, a situação
comunicatva e as marcas linguístcas apresentadas.

(EJAT12LP16) Construir o sentdo de histórias em quadrinhos e trinhas, relacionando
imagens e palavras e interpretando recursos gráficos (tpos de balões, de letras,
Leitura de imagens em onomatopeias).
narratvas visuais
(EJAT12LP16-1) Atribuir, em cooperação com os colegas e com a mediação do professor, o
sentdo de histórias em quadrinhos e trinhas, relacionando imagens e palavras e
interpretando recursos gráficos (tpos de balões, de letras, onomatopeias), para que,
gradatvamente, se aproprie da linguagem utlizada nesses gêneros.
Formação do leitor
literário
Apreciação
estétca/Estlo

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Oralidade

Contagem
de histórias

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Leitura/
escuta (compartlhada
e autônoma)

Textos
dramátcos

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Produção de textos
(escrita
compartlhada
e autônoma)

Escrita autônoma
e compartlhada

Produção de textos

Escrita autônoma e

(EJAT12LP17) Perceber que a literatura faz parte do mundo do imaginário e apresenta uma
dimensão lúdica, de encantamento, assim, valorizando-os, em sua diversidade cultural,
como patrimônio artstco da humanidade, de modo a contribuir para sua formação como
leitor literário.
(EJAT12LP17-1) Apreciar poemas visuais e concretos, observando efeitos de sentdo criados
pelo formato do texto na página, distribuição e diagramação das letras, pelas ilustrações e
por outros efeitos visuais.
(EJAT12LP18) Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários lidos pelo
professor.
(EJAT12LP18-1) Empregar os elementos da narratva (tema, personagens, espaço, enredo,
marcas linguístcas próprias do tpo), recontando oralmente, com e sem apoio de imagem,
textos literários lidos pelo professor
(EJAT12LP19) Identficar funções do texto dramátco (escrito para ser encenado) e sua
organização por meio de diálogos entre personagens e marcadores das falas das
personagens e de cena.
(EJAT12LP20) Criar narratvas ficcionais, com certa autonomia, utlizando detalhes
descritvos, sequências de eventos e imagens apropriadas para sustentar o sentdo do texto,
e marcadores de tempo, espaço e de fala de personagens.
(EJAT12LP20-1) Reconhecer e utlizar gradatvamente os marcadores temporais e espaciais
(advérbios de tempo e lugar) na produção textual.
(EJAT12LP21) Ler e compreender, com certa autonomia, narratvas ficcionais que
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CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

(escrita
compartlhada
e autônoma)

compartlhada

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Produção de textos
(escrita
compartlhada
e autônoma)

Escrita autônoma
(linguagem poétca)

CAMPO
ARTÍSTICOLITERÁRIO

Análise linguístca/
semiótca
(Ortografização)

Discurso direto e
indireto

CAMPO DA
VIDA PÚBLICA

Produção de textos
(escrita
compartlhada
e autônoma)

Escrita colaboratva

apresentem cenários e personagens, observando os elementos da estrutura narratva:
enredo, tempo, espaço, personagens, narrador e a construção do discurso indireto e
discurso direto.
(EJAT12LP22) Ler e compreender, com certa autonomia, textos em versos, explorando rimas,
sons e jogos de palavras, imagens poétcas (sentdos figurados) e recursos visuais e sonoros.
(EJAT12LP22-1) Conhecer e utlizar gradatvamente a linguagem poétca.
(EJAT12LP22-2) Declamar poemas, com entonação, postura e interpretação adequadas.
(EJAT12LP23) Diferenciar discurso indireto e discurso direto, determinando o efeito de
sentdo de verbos de enunciação e explicando o uso de variedades linguístcas no discurso
direto, quando for o caso.
(EJAT12LP24) Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a situações
vivenciadas na escola e/ou na comunidade, utlizando registro formal e estrutura adequada
à argumentação, considerando a situação comunicatva e o tema/assunto do texto.
(EJAT12LP24-1) Argumentar, opinar e defender ponto de vistas sobre diversos temas.

(EJAT12LP25) Identficar e reproduzir, em notcias, manchetes, lides e corpo de notcias
simples para público infantl e cartas de reclamação (revista infantl), digitais ou impressos, a
Forma de composição formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros, inclusive em suas versões
dos textos
orais.
(EJAT12LP25-1) Identficar as especificidades da linguagem requerida em notcias,
manchetes, lides e corpo de notcias simples para público infantl e cartas de reclamação
(revista infantl).
(EJAT12LP25-2) Adequar gradatvamente os textos à estrutura da linguagem argumentatva.

CAMPO DA
VIDA PÚBLICA

Análise linguístca/
semiótca
(Ortografização)

CAMPO DA
VIDA
PÚBLICA

Produção de
textos
(escrita
compartlhada
e autônoma)

Escrita
colaboratva

(EJAT12LP26) Opinar e defender ponto de vista sobre tema polêmico relacionado a situações
vivenciadas na escola e/ou na comunidade, utlizando registro formal e estrutura adequada
à argumentação, considerando a situação comunicatva e o tema/assunto do texto.
(EJAT12LP26-1) Expressar pontos de vista sobre temas controversos da vivência do aluno na
escola e/ou comunidade, utlizando adequadamente o registro formal e os recursos de
argumentação para legitmar as opiniões, de forma étca e respeitável.

CAMPO DAS

Oralidade

Escuta de

(EJAT12LP27) Escutar, com atenção, apresentações de trabalhos realizadas por colegas,
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PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA
CAMPO DAS
PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA

Oralidade

textos orais

formulando perguntas pertnentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que
necessário

Planejamento
de texto oral
Exposição oral

(EJAT12LP28) Expor trabalhos ou pesquisas escolares, em sala de aula, com apoio de
recursos multssemiótcos (imagens, diagrama, tabelas etc.), orientando-se por roteiro
escrito, planejando o tempo de fala e adequando a linguagem à situação comunicatva.
(EJAT12LP28-1) Conhecer estratégias de argumentação, a fim de facilitar a oralidade.

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise
linguístca/semiótca
(Ortografização)

Segmentação de
(EJAT12LP29) Identficar o número de sílabas de palavras, classificando-as em monossílabas,
palavras/Classificação dissílabas, trissílabas e polissílabas.
de palavras por
número de sílabas

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise linguístca/
semiótca
(Ortografização)

Construção do sistema (EJAT12LP30) Identficar a sílaba tônica em palavras, classificando-as em oxítonas,
alfabétco
paroxítonas e proparoxítonas.
Acentuação
(EJAT12LP30-1) Aprender as regras de acentuação.

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise linguístca/
semiótca
(Ortografização)

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise linguístca/
semiótca
(Ortografização)

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise
linguístca/
semiótca
(Ortografização)

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise linguístca/
semiótca
(Ortografização)

Pontuação

Morfologia

Morfologia

Morfologia

(EJAT12LP31) Identficar a função na leitura e usar na escrita ponto final, ponto de
interrogação, ponto de exclamação e, em diálogos (discurso direto), dois-pontos e travessão.
(EJAT12LP31-1) Perceber a importância da pontuação através de textos com e sem
pontuação.
(EJAT12LP32) Identficar e diferenciar, em textos, substantvos e verbos e suas funções na
oração: agente, ação, objeto da ação.
(EJAT12LP32-1) Identficar e diferenciar, em textos, substantvos e verbos e suas funções na
oração (agente, ação, objeto da ação), para aplicar, de forma progressiva, esse conhecimento
gramatcal em suas produções.
(EJAT12LP33) Identficar a expressão de presente, passado e futuro em tempos verbais do
modo indicatvo.
(EJAT12LP33-1) Utlizar corretamente os verbos, nos diferentes tempos do modo indicatvo,
na linguagem oral e escrita.
(EJAT12LP34) Reconhecer prefixos e sufixos produtvos na formação de palavras derivadas de
substantvos, de adjetvos e de verbos, utlizando-os para compreender palavras e para
formar novas palavras.
(EJAT12LP34-1) Identficar que algumas palavras são derivadas de outras e assim inferir o
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significado delas.
(EJAT12LP34-2) Perceber a formação de novas palavras com o acréscimo de prefixos e
sufixos.
TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise
linguístca/
semiótca
(Ortografização)

Morfologia

(EJAT12LP35) Flexionar, adequadamente, na escrita e na oralidade, os verbos em
concordância com pronomes pessoais/nomes sujeitos da oração.
(EJAT12LP35-1) Identficar a necessidade de estabelecer a concordância verbal na
construção da coesão e da coerência do texto, fexionando os verbos corretamente.

TODOS OS
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

Análise linguístca/
semiótca
(Ortografização)

Morfossintaxe

(EJAT12LP36) Identficar, em textos, adjetvos e sua função de atribuição de propriedades
aos substantvos.
(EJAT12LP36-1) Identficar, em textos, adjetvos e sua função de atribuição de propriedades
aos substantvos, a fim de fazer uso deles em suas produções com o intuito de caracterizar o
substantvo.
(EJAT12LP36-2) Identficar a função dos adjetvos e substantvos em uma frase.

LÍNGUA PORTUGUESA - TOTALIDADE 3 (T3) – EJAT3LP
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE
LINGUAGEM

HABILIDADES

JORNALÍSTICO/
MIDIÁTICO

LEITURA

(EJAT3LP01) Comparar, com critcidade, notcias que se referem a um mesmo fato ou assunto, relatado de formas
diferentes, refetndo sobre parcialidade/imparcialidade em textos dessa esfera, considerando imagens e recursos de
outras linguagens que integram esses textos.
(EJAT3LP02) Estabelecer relação entre os diferentes gêneros jornalístcos, compreendendo a centralidade da notcia.
(EJAT3LP03) Comparar informações sobre um mesmo fato divulgadas em diferentes veículos e mídias, analisando e
avaliando a confiabilidade.

ATUAÇÃO NA
VIDA PÚBLICA

LEITURA

(EJAT3LP04) Identficar a proibição imposta ou o direito garantdo, bem como as circunstâncias de sua aplicação, em
artgos relatvos a normas, regimentos escolares, regimentos e estatutos da sociedade civil, regulamentações para o
mercado publicitário, Código de Defesa do Consumidor, Código Nacional de Trânsito, ECA, Consttuição, dentre outros.
(EJAT3LP05) Explorar e analisar as característcas e procedimentos convencionados para a apresentação das solicitações
e/ou reclamações de direitos, a partcipação da vida em comunidade, do estado ou país, organizando o discurso com os
recursos adequados, com vistas a atngir seus objetvos.
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PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA

LEITURA

(EJAT3LP06) Refetr sobre a relação entre os contextos de produção dos gêneros de divulgação cientfica – texto
didátco, artgo de divulgação cientfica, reportagem de divulgação cientfica, verbete de enciclopédia (impressa e
digital), esquema, infográfico (estátco e animado), relatório, relato multmidiátco de campo, podcasts e vídeos variados
de divulgação cientfica etc. – e os aspectos relatvos à construção composicional e às marcas linguístcas característcas
desses gêneros, de forma a ampliar suas possibilidades de compreensão (e produção) de textos pertencentes a esses
gêneros.

ARTÍSTICOLITERÁRIO

LEITURA

(EJAT3LP07) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados
a diferentes objetvos e levando em conta característcas dos gêneros e suportes –, romances infantojuvenis, contos
populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, narratvas de aventuras, narratvas de enigma,
mitos, crônicas, autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás, poemas de forma livre e fixa (como sonetos e cordéis),
vídeo-poemas, poemas visuais, dentre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências
por gêneros, temas, autores.
(EJAT3LP08) Analisar, em textos narratvos ficcionais, as diferentes formas de composição próprias de cada gênero,
percebendo como se estrutura a narratva nos diferentes gêneros e os efeitos de sentdo decorrentes do foco narratvo.

JORNALÍSTICO/
MIDIÁTICO

ORALIDADE

(EJAT3LP09) Produzir notcias nos variados meios de comunicação relatvas a fato e temas de interesse pessoal, local ou
global, e textos orais de apreciação e opinião, considerando o contexto de produção e os recursos das diferentes
linguagens e demonstrando domínio dos gêneros, tendo em vista a textualização.
(EJAT3LP10) Identficar e analisar posicionamentos defendidos e refutados na escuta de interações polêmicas em
entrevistas, discussões e debates (televisivo, em sala de aula, em redes sociais etc.), entre outros, e se posicionar frente
a eles.

ATUAÇÃO NA
VIDA PÚBLICA

ORALIDADE

(EJAT3LP11) Discutr casos, reais ou simulações, submetdos a juízo, que envolvam (supostos) desrespeitos a artgos, do
ECA, do Código de Defesa do Consumidor, do Código Nacional de Trânsito, de regulamentações do mercado publicitário
etc., como forma de criar familiaridade com textos legais – seu vocabulário, formas de organização, marcas de estlo etc.,
de maneira a facilitar a compreensão de leis, fortalecer a defesa de direitos, fomentar a escrita de textos normatvos (se
e quando isso for necessário) e possibilitar a compreensão do caráter interpretatvo das leis e as várias perspectvas que
podem estar em jogo.
(EJAT3LP12) Posicionar-se de forma consistente e sustentada em uma discussão, assembleia, reuniões de colegiados da
escola, de agremiações e outras situações de apresentação de propostas e defesas de opiniões, respeitando as opiniões
contrárias e propostas alternatvas e fundamentando seus posicionamentos, no tempo de fala previsto, valendo-se de
sínteses e propostas claras e justficadas.
(EJAT3LP13) Registrar as diversas opiniões relatadas pelos colegas e fazer apreciação dos casos bem como sugerir pontos
a serem melhorados.
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PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA

ORALIDADE

(EJAT3LP14) Organizar os dados e informações pesquisados em painéis ou slides de apresentação, levando em conta o
contexto de produção, o tempo disponível, as característcas do gênero apresentação oral, a multssemiose, as mídias e
tecnologias que serão utlizadas, ensaiar a apresentação, considerando também elementos paralinguístcos e cinésicos e
proceder à exposição oral de resultados de estudos e pesquisas, no tempo determinado, a partr do planejamento e da
definição de diferentes formas de uso da fala – memorizada, com apoio da leitura ou fala espontânea.

ARTÍSTICOLITERÁRIO

ORALIDADE

(EJAT3LP15) Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, em textos
literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltplos olhares sobre as identdades, sociedades e
culturas e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção.
(EJAT3LP16) Reconhecer a linguagem utlizada nos textos literários regionais relacionando-os às demais realidades
linguístcas.
(EJAT3LP17) Ler textos de diversos gêneros oralmente, utlizando-se de recursos linguístcos, como a pontuação e as
figuras de linguagem, para compreender a funcionalidade da língua em suas diferentes expressões, desenvolvendo os
recursos próprios da linguagem oral, como a pronúncia das palavras e suas variações e a entonação, de acordo com a
situação textual apresentada.

JORNALÍSTICO/
MIDIÁTICO

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

(EJAT3LP18) Analisar a função e as fexões de substantvos, adjetvos e o emprego de verbos no modo indicatvo, [...],
reconhecendo os efeitos de sentdo na construção do texto, considerando a organização temporal de diferentes gêneros
em distntas condições de produção e circulação.
(EJAT3LP19) Identficar a função exercida pelos modos e tempos verbais nos diferentes gêneros de texto, considerando a
intenção comunicatva.
(EJAT3LP20) Empregar adequadamente a concordância nominal e verbal em situações que o uso da norma-padrão é
requerido, como na escrita e reescrita de textos e na oralidade, em momentos que exigem maior formalidade.
(EJAT3LP21) Utlizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial (nome e pronomes), recursos semântcos de
sinonímia, antonímia e homonímia e mecanismos de representação de diferentes vozes (discurso direto e indireto).

ATUAÇÃO NA
VIDA PÚBLICA

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

(EJAT3LP22) Analisar a forma composicional de textos pertencentes a gêneros normatvos e jurídicos e a gêneros da
esfera polítca e suas marcas linguístcas, de forma a incrementar a compreensão de textos pertencentes a esses gêneros
e a possibilitar a produção de textos mais adequados e/ou fundamentados quando isso for requerido, tendo em vista os
objetvos pretendidos.

PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

(EJAT3LP23) Usar adequadamente ferramentas de apoio a apresentações orais, artculando oralidade e escrita,
escolhendo e utlizando tpos adequados de suporte de apresentações, com o uso dos aplicatvos disponíveis.

ARTÍSTICOLITERÁRIO

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/

(EJAT3LP24) Analisar os efeitos de sentdo decorrentes da interação entre os elementos linguístcos e os recursos
paralinguístcos e cinésicos, como as variações no ritmo, as modulações no tom de voz, as pausas, as manipulações do
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SEMIÓTICA

estrato sonoro da linguagem, obtdos por meio da estrofação, das rimas e de figuras de linguagem como as aliterações,
as assonâncias, as onomatopeias, dentre outras, a postura corporal e a gestualidade, na declamação de poemas,
apresentações musicais e teatrais, tanto em gêneros em prosa quanto nos gêneros poétcos, os efeitos de sentdo
decorrentes do emprego de figuras de linguagem, […],que funcionam como modificadores, percebendo sua função na
caracterização dos espaços, tempos, personagens e ações próprios de cada gênero narratvo.

TODOS OS
CAMPOS
DE ATUAÇÃO

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

(EJAT3LP25) Escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo as convenções da língua escrita.
(EJAT3PORT26) Empregar, adequadamente, as regras e normas de pontuação de textos de qualquer gênero ou campo de
atuação.
(EJAT3LP27) Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma-padrão e o de preconceito linguístco,
adequando o uso de cada variedade de acordo com a situação em que está inserido.
(EJAT3LP28) Fazer comparações entre as variedades linguístcas no RS e em outros estados.
(EJAT3LP29) Reconhecer, em expressões orais, mitos, provérbios ou trovas gaúchas, as variedades linguístcas presentes
no estado do RS.

JORNALÍSTICO/
MIDIÁTICO

PRODUÇÃO
DE TEXTO

(EJAT3LP30) Planejar notcia impressa e para circulação em outras mídias (rádio ou TV/vídeo), tendo sequenciação ou
sobreposição de imagens, definição de figura/fundo, ângulo, profundidade e foco, cores/tonalidades, relação com o
escrito (relações de reiteração, complementação ou oposição) etc. em notcias, reportagens, fotorreportagens,
fotodenúncias, memes, gifs, anúncios publicitários e propagandas publicados em jornais, revistas, sites na internet etc.
(EJAT3LP31) Produzir notcia impressa, tendo em vista característcas do gênero – ttulo ou manchete com verbo no
tempo presente, linha fina (opcional), lide, progressão dada pela ordem decrescente de importância dos fatos, uso de 3ª
pessoa, de palavras que indicam precisão –, o estabelecimento adequado de coesão e produzir notcia para TV, rádio e
internet, tendo em vista, além das característcas do gênero, os recursos de mídias disponíveis e o manejo de recursos
de captação e edição de áudio e imagem.
(EJAT3LP32) Produzir resenhas crítcas, vlogs, vídeos, podcasts variados e produções e gêneros próprios das culturas
juvenis, tendo em vista o contexto de produção dado, as característcas do gênero, os recursos das mídias envolvidas e a
construção adequada dos textos, com tratamento étco em relação à informação e o posicionamento
crítco/argumentatvo.
(EJAT3LP33) Utlizar, na escrita/reescrita de textos argumentatvos, recursos linguístcos que marquem as relações de
sentdo entre parágrafos e enunciados do texto e operadores de conexão adequados aos tpos de argumento e à forma
de composição de textos argumentatvos, de maneira a garantr a coesão, a coerência e a progressão temátca nesses
textos (“primeiramente, mas, no entanto, em primeiro/segundo/terceiro lugar, finalmente, em conclusão” etc.).

ATUAÇÃO NA
VIDA PÚBLICA

PRODUÇÃO
DE TEXTO

(EJAT3LP34) Contribuir com a escrita de textos normatvos, quando houver esse tpo de demanda na escola, e de regras
e regulamentos nos vários âmbitos da escola, levando em conta o contexto de produção e as característcas dos gêneros
em questão, evidenciando a partcipação que envolve direitos e responsabilidades.
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PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA

PRODUÇÃO
DE TEXTO

(EJAT3LP35) Produzir, revisar e editar textos voltados para a divulgação do conhecimento e de dados e resultados de
pesquisas, tendo em vista o contexto de produção e as regularidades dos gêneros em termos de suas construções
composicionais e estlos.

ARTÍSTICOLITERÁRIO

PRODUÇÃO
DE TEXTO

(EJAT3LP36) Partcipar dos processos de planejamento, textualização, revisão/edição e reescrita, tendo em vista as
restrições temátcas, composicionais e estlístcas dos textos pretendidos e as configurações da situação de produção – o
leitor pretendido, o suporte, o contexto de circulação do texto, as finalidades etc. – de forma a engajar-se atvamente na
experimentação de produções literárias.

LÍNGUA PORTUGUESA - TOTALIDADE 4 (T4) – EJAT4LP
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE
LINGUAGEM

HABILIDADES

JORNALÍSTICO/
MIDIÁTICO

LEITURA

(EJAT4LP01) Distnguir diferentes propostas editoriais – sensacionalismo, jornalismo investgatvo etc. –, de forma a
identficar os recursos utlizados para impactar/chocar o leitor que podem comprometer uma análise crítca da notcia e
do fato notciado.
(EJAT4LP02) Analisar e comparar peças publicitárias variadas (cartazes, folhetos, outdoor, anúncios e propagandas em
diferentes mídias, spots, jingle, vídeos etc.), de forma a perceber a artculação entre elas em campanhas, as
especificidades das várias semioses e mídias, a adequação dessas peças ao público-alvo, aos objetvos do anunciante
e/ou da campanha e à construção composicional e estlo dos gêneros em questão, como forma de ampliar suas
possibilidades de compreensão (e produção) de textos pertencentes a esses gêneros.

ATUAÇÃO NA
VIDA PÚBLICA

LEITURA

(EJAT4LP03) Identficar a proibição imposta ou o direito garantdo, bem como as circunstâncias de sua aplicação, em
artgos relatvos a normas, regimentos escolares, regimentos e estatutos da sociedade civil, regulamentações para o
mercado publicitário, Código de Defesa do Consumidor, Código Nacional de Trânsito, ECA, Consttuição, dentre outros.
(EJAT4LP04) Analisar cartas de solicitação e reclamação, considerando a forma de organização e seus mecanismos
argumentatvos, a ordem de apresentação das informações e ideia, coesão e coerência, considerando situações que
envolvam questões relatvas à escola, à comunidade ou a algum de seus membros e analisando a pertnência das
reclamações e/ou solicitações.
(EJAT4LP05) Analisar os efeitos de sentdo causados pelo uso de vocabulário técnico, pelo uso do imperatvo, de palavras
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e expressões que indicam circunstâncias ou generalidade, de forma a poder compreender o caráter imperatvo,
coercitvo e generalista das leis e de outras formas de regulamentação.
PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA

LEITURA

(EJAT4LP06) Refetr sobre a relação entre os contextos de produção dos gêneros de divulgação cientfica – texto
didátco, artgo de divulgação cientfica, reportagem de divulgação cientfica, verbete de enciclopédia (impressa e
digital), esquema, infográfico (estátco e animado), relatório, relato multmidiátco de campo, podcasts e vídeos variados
de divulgação cientfica etc. – e os aspectos relatvos à construção composicional e às marcas linguístcas característcas
desses gêneros, de forma a ampliar suas possibilidades de compreensão (e produção) de textos pertencentes a esses
gêneros.

ARTÍSTICOLITERÁRIO

LEITURA

(EJAT4LP07) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados
a diferentes objetvos e levando em conta característcas dos gêneros e suportes –, romances infantojuvenis, contos
populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, narratvas de aventuras, narratvas de enigma,
mitos, crônicas, autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás, poemas de forma livre e fixa (como sonetos e cordéis),
vídeo-poemas, poemas visuais, dentre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências
por gêneros, temas, autores.
(EJAT4LP08) Analisar, em textos narratvos ficcionais, as diferentes formas de composição próprias de cada gênero,
percebendo como se estrutura a narratva nos diferentes gêneros e os efeitos de sentdo decorrentes do foco narratvo.

JORNALÍSTICO/
MIDIÁTICO

ORALIDADE

(EJAT4LP09) Identficar, em notcias, o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências; em
reportagens e fotorreportagens, o fato ou a temátca retratada e a perspectva de abordagem; em entrevistas, os
principais temas/subtemas abordados, explicações dadas ou teses defendidas em relação a esses subtemas; em trinhas,
memes e charge, a crítca, ironia ou humor presente.
(EJAT4LP10) Identficar e analisar posicionamentos defendidos e refutados na escuta de interações polêmicas em
entrevistas, discussões e debates (televisivo, em sala de aula, em redes sociais etc.), entre outros, e se posicionar frente
a eles.

ATUAÇÃO NA
VIDA PÚBLICA

ORALIDADE

(EJAT4LP11) Discutr casos, reais ou simulações, submetdos a juízo, que envolvam (supostos) desrespeitos a artgos, do
ECA, do Código de Defesa do Consumidor, do Código Nacional de Trânsito, de regulamentações do mercado publicitário
etc., como forma de criar familiaridade com textos legais – seu vocabulário, formas de organização, marcas de estlo etc.,
de maneira a facilitar a compreensão de leis, fortalecer a defesa de direitos, fomentar a escrita de textos normatvos (se
e quando isso for necessário) e possibilitar a compreensão do caráter interpretatvo das leis e as várias perspectvas que
podem estar em jogo.
(EJAT4LP12) Posicionar-se de forma consistente e sustentada em uma discussão, assembleia, reuniões de colegiados da
escola, de agremiações e outras situações de apresentação de propostas e defesas de opiniões, respeitando as opiniões
contrárias e propostas alternatvas e fundamentando seus posicionamentos, no tempo de fala previsto, valendo-se de
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sínteses e propostas claras e justficadas.
PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA

ORALIDADE

(EJAT4LP13) Respeitar os turnos de fala, na partcipação em conversações e em discussões ou atvidades coletvas, na
sala de aula e na escola e formular perguntas coerentes e adequadas em momentos oportunos em situações de aulas,
apresentação oral, seminário etc.
(EJAT4LP14) Registrar aulas, apresentações orais, entrevistas (ao vivo, áudio, TV, vídeo), identficando informações
relevantes e sintetzando-as de modo coerente, garantndo a possibilidade de retomada das ideias pelo(a) seu(sua)
autor(a).

ARTÍSTICOLITERÁRIO

ORALIDADE

(EJAT4LP15) Partcipar de prátcas de compartlhamento de leitura/recepção de obras literárias/ manifestações artstcas,
como rodas de leitura, clubes de leitura, eventos de contação de histórias, de leituras dramátcas, de apresentações
teatrais, musicais e de filmes, cineclubes, festvais de vídeo, saraus, slams, canais de booktubers, redes sociais temátcas
(de leitores, de cinéfilos, de música etc.), dentre outros, tecendo, quando possível, comentários de ordem estétca e
afetva e justficando suas apreciações, escrevendo comentários e resenhas para jornais, blogs e redes sociais e
utlizando formas de expressão das culturas juvenis, tais como, vlogs e podcasts culturais (literatura, cinema, teatro,
música), playlists comentadas, fanfics, fanzines, ezines, fanvídeos, fanclipes, post em fanpages, trailer honesto,
vídeominuto, dentre outras possibilidades de prátcas de apreciação e de manifestação da cultura de fãs.

JORNALÍSTICO/
MIDIÁTICO

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

(EJAT4LP16) Formar, com base em palavras primitvas, palavras derivadas com os prefixos e sufixos mais produtvos no
português.
(EJAT4LP17) Reconhecer, em textos, o verbo como o núcleo das orações.
(EJAT4LP18) Identficar, em orações de textos lidos ou de produção própria, verbos de predicação completa e
incompleta: intransitvos e transitvos.
(EJAT4LP19) Empregar as regras básicas de concordância nominal e verbal em situações comunicatvas e na produção de
textos.
(EJAT4LP20) Identficar, em textos lidos ou de produção própria, a estrutura básica da oração: sujeito, predicado,
complemento (objetos direto e indireto).
(EJAT4LP21) Identficar, em textos lidos ou de produção própria, advérbios e locuções adverbiais que ampliam o sentdo
do verbo núcleo da oração.
(EJAT4LP22) Utlizar, ao produzir texto, conhecimentos linguístcos e gramatcais: modos e tempos verbais, concordância
nominal e verbal, pontuação etc.
(EJAT4LP23) Identficar, em textos lidos ou de produção própria, períodos compostos nos quais duas orações são
conectadas por vírgula, ou por conjunções que expressem soma de sentdo (conjunção “e”) ou oposição de sentdos
(conjunções “mas”, “porém”).
(EJAT4LP24) Reconhecer recursos de coesão referencial: substtuições lexicais (de substantvos por sinônimos) ou
pronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos, demonstratvos).
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ATUAÇÃO NA
VIDA PÚBLICA

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

(EJAT4LP25) Analisar a forma composicional de textos pertencentes a gêneros normatvos e jurídicos e a gêneros da
esfera polítca e suas marcas linguístcas, de forma a incrementar a compreensão de textos pertencentes a esses gêneros
e a possibilitar a produção de textos mais adequados e/ou fundamentados quando isso for requerido, tendo em vista os
objetvos pretendidos.

PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

(EJAT4LP26) Identficar e utlizar os modos de introdução de outras vozes no texto – citação literal e sua formatação e
paráfrase –, as pistas linguístcas responsáveis por introduzir no texto a posição do autor e dos outros autores citados
(“Segundo X; De acordo com Y; De minha/nossa parte, penso/amos que”...) e os elementos de normatzação (tais como
as regras de inclusão e formatação de citações e paráfrases, de organização de referências bibliográficas) em textos
cientficos, desenvolvendo refexão sobre o modo como a intertextualidade e a retextualização ocorrem nesses textos.

ARTÍSTICOLITERÁRIO

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

(EJAT4LP27) Analisar os efeitos de sentdo decorrentes da interação entre os elementos linguístcos e os recursos
paralinguístcos e cinésicos, como as variações no ritmo, as modulações no tom de voz, as pausas, as manipulações do
estrato sonoro da linguagem, obtdos por meio da estrofação, das rimas e de figuras de linguagem como as aliterações,
as assonâncias, as onomatopeias, dentre outras, […], e os efeitos de sentdo decorrentes do emprego de palavras e
expressões denotatvas e conotatvas (adjetvos, locuções adjetvas, orações subordinadas adjetvas etc.), que funcionam
como modificadores, percebendo sua função na caracterização dos espaços, tempos, personagens e ações próprios de
cada gênero narratvo.

TODOS OS
CAMPOS
DE ATUAÇÃO

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

(EJAT4LP28) Estabelecer relações entre partes do texto, identficando substtuições lexicais (de substantvos por
sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos, demonstratvos), que contribuem para
a contnuidade do texto.

JORNALÍSTICO/
MIDIÁTICO

PRODUÇÃO
DE TEXTO

(EJAT4LP29) Planejar notcia impressa e para circulação em outras mídias (rádio ou TV/vídeo), tendo sequenciação ou
sobreposição de imagens, definição de figura/fundo, ângulo, profundidade e foco, cores/tonalidades, relação com o
escrito (relações de reiteração, complementação ou oposição) etc. em notcias, reportagens, fotorreportagens,
fotodenúncias, memes, gifs, anúncios publicitários e propagandas publicados em jornais, revistas, sites na internet etc.
(EJAT4LP30) Produzir notcia impressa, tendo em vista característcas do gênero – ttulo ou manchete com verbo no
tempo presente, linha fina (opcional), lide, progressão dada pela ordem decrescente de importância dos fatos, uso de 3ª
pessoa, de palavras que indicam precisão –, o estabelecimento adequado de coesão e produzir notcia para TV, rádio e
internet, tendo em vista, além das característcas do gênero, os recursos de mídias disponíveis e o manejo de recursos
de captação e edição de áudio e imagem.
(EJAT4LP31) Produzir, revisar e editar textos publicitários, levando em conta o contexto de produção dado, explorando
recursos multssemiótcos, relacionando elementos verbais e visuais, utlizando adequadamente estratégias discursivas
de persuasão e/ou convencimento e criando ttulo ou slogan que façam o leitor motvar-se a interagir com o texto
produzido e sentr-se atraído pelo serviço, ideia ou produto em questão.
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ATUAÇÃO NA
VIDA PÚBLICA

PRODUÇÃO
DE TEXTO

(EJAT4LP32) Contribuir com a escrita de textos normatvos, quando houver esse tpo de demanda na escola, e de regras
e regulamentos nos vários âmbitos da escola, levando em conta o contexto de produção e as característcas dos gêneros
em questão, evidenciando a partcipação que envolve direitos e responsabilidades.

PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA

PRODUÇÃO
DE TEXTO

(EJAT4LP33) Planejar textos de divulgação cientfica, a partr da elaboração de esquema que considere as pesquisas
feitas anteriormente, de notas e sínteses de leituras ou de registros de experimentos ou de estudo de campo.

ARTÍSTICOLITERÁRIO

PRODUÇÃO
DE TEXTO

(EJAT4LP34) Engajar-se atvamente nos processos de planejamento, textualização, revisão/edição e reescrita, tendo em
vista as restrições temátcas, composicionais e estlístcas dos textos pretendidos e as configurações da situação de
produção – o leitor pretendido, o suporte, o contexto de circulação do texto, as finalidades etc. – e considerando a
imaginação, a estesia e a verossimilhança próprias ao texto literário.

LÍNGUA PORTUGUESA - TOTALIDADE 5 (T5) – EJAT5LP
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE
LINGUAGEM

HABILIDADES

JORNALÍSTICO/
MIDIÁTICO

LEITURA

(EJAT5LP01) Identficar e comparar as várias editorias de jornais impressos e digitais e de sites notciosos, de forma a
refetr sobre os tpos de fato que são notciados e comentados, as escolhas sobre o que notciar e o que não notciar e o
destaque/enfoque dado e a fidedignidade da informação.
(EJAT5LP02) Justficar diferenças ou semelhanças no tratamento dado a uma mesma informação veiculada em textos
diferentes, consultando sites e serviços de checadores de fatos.
(EJAT5LP03) Reconhecer como opinião e argumentação se constroem a partr de recursos diversos, buscando
informações para aprofundar o conhecimento sobre o assunto, selecionando argumentos.
(EJAT5LP04) Identficar e avaliar teses/opiniões/posicionamentos explícitos e implícitos, argumentos e contraargumentos em textos argumentatvos do campo (carta de leitor, comentário, artgo de opinião, resenha crítca etc.),
posicionando-se frente à questão controversa de forma sustentada.

ATUAÇÃO NA
VIDA PÚBLICA

LEITURA

(EJAT5LP05) Relacionar textos e documentos legais e normatvos de importância universal, nacional ou local que
envolvam direitos, em especial, de crianças, adolescentes e jovens – tais como a Declaração dos Direitos Humanos, a
Consttuição Brasileira, o ECA-, e a regulamentação da organização escolar – por exemplo, regimento escolar -, a seus
contextos de produção, reconhecendo e analisando possíveis motvações, finalidades e sua vinculação com experiências
humanas e fatos históricos e sociais, como forma de ampliar a compreensão dos direitos e deveres, de fomentar os
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princípios democrátcos e uma atuação pautada pela étca da responsabilidade (o outro tem direito a uma vida digna
tanto quanto eu tenho).
(EJAT5LP06) Comparar propostas polítcas e de solução de problemas, identficando o que se pretende
fazer/implementar, por que (motvações, justficatvas), para que (objetvos, benefcios e consequências esperados),
como (ações e passos), quando etc. e a forma de avaliar a eficácia da proposta/solução, contrastando dados e
informações de diferentes fontes, identficando coincidências, complementaridades e contradições, de forma a poder
compreender e posicionar-se critcamente sobre os dados e informações usados em fundamentação de propostas e
analisar a coerência entre os elementos, de forma a tomar decisões fundamentadas.
PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA

LEITURA

(EJAT5LP07) Refetr sobre a relação entre os contextos de produção dos gêneros de divulgação cientfica – texto
didátco, artgo de divulgação cientfica, reportagem de divulgação cientfica, verbete de enciclopédia (impressa e
digital), esquema, infográfico (estátco e animado), relatório, relato multmidiátco de campo, podcasts e vídeos variados
de divulgação cientfica etc. – e os aspectos relatvos à construção composicional e às marcas linguístcas característcas
desses gêneros, de forma a ampliar suas possibilidades de compreensão (e produção) de textos pertencentes a esses
gêneros.

ARTÍSTICOLITERÁRIO

LEITURA

(EJAT5LP08) Identficar as relações intertextuais e analisar os efeitos de sentdo decorrentes do uso de mecanismos de
intertextualidade entre os textos literários, entre esses textos literários e outras manifestações artstcas (cinema, teatro,
artes visuais e midiátcas, música), quanto aos temas, personagens, estlos, autores etc., e entre o texto original e
paródias, paráfrases, entre outros.
(EJAT5LP09) Ler, compreender e apreciar romances, contos contemporâneos, minicontos, fábulas contemporâneas,
romances juvenis, biografias romanceadas, novelas, crônicas visuais, narratvas de ficção cientfica, narratvas de
suspense, narratvas gauchescas, poemas de forma livre e fixa, ciberpoema, dentre outros, favorecendo a fruição sobre o
texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores.

JORNALÍSTICO/
MIDIÁTICO

ORALIDADE

(EJAT5LP10) Planejar coletvamente a realização de um debate sobre tema previamente definido, de interesse coletvo,
com regras acordadas e planejar, em grupo, partcipação em debate a partr do levantamento de informações e
argumentos que possam sustentar o posicionamento a ser defendido (o que pode envolver entrevistas com
especialistas, consultas a fontes diversas, o registro das informações e dados obtdos etc.), tendo em vista as condições
de produção do debate – perfil dos ouvintes e demais partcipantes, objetvos do debate, motvações para sua
realização, argumentos e estratégias de convencimento mais eficazes etc. e partcipar de debates regrados, na condição
de membro de uma equipe de debatedor, apresentador/mediador, espectador (com ou sem direito a perguntas), e/ou
de juiz/avaliador, como forma de compreender o funcionamento do debate, e poder partcipar de forma convincente,
étca, respeitosa e crítca e desenvolver uma attude de respeito e diálogo para com as ideias divergentes.
(EJAT5LP11) Identficar e analisar posicionamentos defendidos e refutados na escuta de interações polêmicas em
entrevistas, discussões e debates (televisivo, em sala de aula, em redes sociais etc.), entre outros, e se posicionar frente
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a eles.
ATUAÇÃO NA
VIDA PÚBLICA

ORALIDADE

(EJAT5LP12) Compreender e comparar as diferentes posições e interesses em jogo em uma discussão ou apresentação
de propostas, avaliando a validade e força dos argumentos e as consequências do que está sendo proposto e, quando
for o caso, formular e negociar propostas de diferentes naturezas relatvas a interesses coletvos envolvendo a escola ou
comunidade escolar.
(EJAT5LP13) Tecer considerações e formular problematzações pertnentes, em momentos oportunos, em situações de
aulas, apresentação oral, seminário etc.

PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA

ORALIDADE

(EJAT5LP14) Organizar dados e informações pesquisadas em painéis ou slides de apresentação, levando em conta o
contexto de produção, o tempo disponível, as característcas do gênero apresentação oral, a multssemiose, as mídias e
tecnologias que serão utlizadas.
(EJAT5LP15) Ensaiar a apresentação, considerando os elementos paralinguístcos e cinésicos e procedendo à exposição
oral dos resultados de estudos e pesquisas, a partr do planejamento e da definição de diferentes formas de uso da fala.
(EJAT5LP16) Exercitar a oralidade.

ARTÍSTICOLITERÁRIO

ORALIDADE

(EJAT5LP17) Ler em voz alta textos literários diversos – como contos de amor, de humor, de suspense, de terror; crônicas
líricas, humorístcas, crítcas; bem como leituras orais capituladas (compartlhadas ou não com o professor) de livros de
maior extensão, como romances, narratvas de enigma, narratvas de aventura, literatura infantojuvenil, –
contar/recontar histórias tanto da tradição oral (causos, contos de esperteza, contos de animais, contos de amor, contos
de encantamento, piadas, dentre outros) quanto da tradição literária escrita, expressando a compreensão e
interpretação do texto por meio de uma leitura ou fala expressiva e fuente, que respeite o ritmo, as pausas, as
hesitações, a entonação indicados tanto pela pontuação quanto por outros recursos gráfico-editoriais, como negritos,
itálicos, caixa-alta, ilustrações etc., gravando essa leitura ou esse conto/reconto, seja para análise posterior, seja para
produção de audiobooks de textos literários diversos ou de podcasts de leituras dramátcas com ou sem efeitos especiais
e ler e/ou declamar poemas diversos, tanto de forma livre quanto de forma fixa (como quadras, sonetos, liras, haicais
etc.), empregando os recursos linguístcos, paralinguístcos e cinésicos necessários aos efeitos de sentdo pretendidos,
como o ritmo e a entonação, o emprego de pausas e prolongamentos, o tom e o tmbre vocais, bem como eventuais
recursos de gestualidade e pantomima que convenham ao gênero poétco e à situação de compartlhamento em
questão.

JORNALÍSTICO/
MIDIÁTICO

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

(EJAT5LP18) Utlizar, ao produzir texto, conhecimentos linguístcos e gramatcais: ortografia, regências e concordâncias
nominal e verbal, modos e tempos verbais, pontuação etc.
(EJAT5LP19) Analisar processos de formação de palavras por composição (aglutnação e justaposição), apropriando-se de
regras básicas de uso do hífen em palavras compostas.
(EJAT5LP20) Interpretar efeitos de sentdo de modificadores (adjuntos adnominais – artgos definido ou indefinido,
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adjetvos, expressões adjetvas) em substantvos com função de sujeito ou de complemento verbal, usando-os para
enriquecer seus próprios textos.
(EJAT5LP21) Identficar, em textos lidos ou de produção própria, agrupamento de orações em períodos, diferenciando
coordenação de subordinação.
(EJAT5LP22) Identficar, em textos lidos, orações subordinadas com conjunções de uso frequente, incorporando-as às
suas próprias produções.
(EJAT5LP23) Inferir efeitos de sentdo decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial: conjunções e artculadores
textuais.
(EJAT5LP24) Estabelecer relações entre partes do texto, identficando o antecedente de um pronome relatvo ou o
referente comum de uma cadeia de substtuições lexicais.
ATUAÇÃO NA
VIDA PÚBLICA

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

(EJAT5LP25) Utlizar e perceber mecanismos de progressão temátca, tais como retomadas anafóricas (“que, cujo, onde”,
pronomes do caso reto e oblíquos, pronomes demonstratvos, nomes correferentes etc.), catáforas (remetendo para
adiante ao invés de retomar o já dito), uso de organizadores textuais, de coesivos etc., e analisar os mecanismos de
reformulação e paráfrase utlizados nos textos de divulgação do conhecimento.

PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

(EJAT5LP26) Analisar, em gravações de seminários, conferências rápidas, trechos de palestras, dentre outros, a
construção composicional dos gêneros de apresentação, os elementos paralinguístcos e cinésicos, para melhor
performar apresentações orais no campo da divulgação do conhecimento com vistas a utlização em apresentações
próprias.

ARTÍSTICOLITERÁRIO

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

(EJAT5LP27) Analisar os efeitos de sentdo decorrentes da interação entre os elementos linguístcos e os recursos
paralinguístcos e cinésicos, como as variações no ritmo, as modulações no tom de voz, as pausas, as manipulações do
estrato sonoro da linguagem, obtdos por meio da estrofação, das rimas e de figuras de linguagem como as aliterações,
as assonâncias, as onomatopeias, dentre outras, a postura corporal e a gestualidade, na declamação de poemas,
apresentações musicais e teatrais, tanto em gêneros em prosa quanto nos gêneros poétcos, os efeitos de sentdo
decorrentes do emprego de figuras de linguagem, tais como comparação, metáfora, personificação, metonímia,
hipérbole, eufemismo, ironia, paradoxo e anttese e os efeitos de sentdo decorrentes do emprego de palavras e
expressões denotatvas e conotatvas (adjetvos, locuções adjetvas, orações subordinadas adjetvas etc.), que funcionam
como modificadores, percebendo sua função na caracterização dos espaços, tempos, personagens e ações próprios de
cada gênero narratvo.

TODOS OS
CAMPOS
DE ATUAÇÃO

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

(EJAT5LP28) Analisar os efeitos de sentdo do uso de figuras de linguagem como ironia, eufemismo, anttese, aliteração,
assonância, dentre outras.

JORNALÍSTICO/

PRODUÇÃO

(EJAT5LP29) Produzir artgos de opinião, tendo em vista o contexto de produção dado, a defesa de um ponto de vista,
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MIDIÁTICO

DE TEXTO

utlizando argumentos e contra-argumentos e artculadores de coesão que marquem relações de oposição, contraste,
exemplificação, ênfase.
(EJAT5LP30) Produzir reportagem impressa, com ttulo, linha fina (optatva), organização composicional (expositva,
interpretatva e/ou opinatva), progressão temátca e uso de recursos linguístcos compatveis com as escolhas feitas e
reportagens multmidiátcas, tendo em vista as condições de produção, as característcas do gênero, os recursos e mídias
disponíveis, sua organização hipertextual e o manejo adequado de recursos de captação e edição de áudio e imagem e
adequação à norma-padrão.
(EJAT5LP31) Planejar artgos de opinião, tendo em vista as condições de produção do texto – objetvo,
leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação etc. –, a partr da escolha do tema ou questão a ser discutdo(a), da
relevância para a turma, escola ou comunidade, do levantamento de dados e informações sobre a questão, de
argumentos relacionados a diferentes posicionamentos em jogo, da definição – o que pode envolver consultas a fontes
diversas, entrevistas com especialistas, análise de textos, organização esquemátca das informações e argumentos – dos
(tpos de) argumentos e estratégias que pretende utlizar para convencer os leitores.

ATUAÇÃO NA
VIDA PÚBLICA

PRODUÇÃO
DE TEXTO

(EJAT5LP32) Realizar enquetes e pesquisas de opinião, de forma a levantar prioridades, problemas a resolver ou
propostas que possam contribuir para melhoria da escola ou da comunidade, caracterizar demanda/necessidade,
documentando-a de diferentes maneiras por meio de diferentes procedimentos, gêneros e mídias e, quando for o caso,
selecionar informações e dados relevantes de fontes pertnentes diversas (sites, impressos, vídeos etc.), avaliando a
qualidade e a utlidade dessas fontes, que possam servir de contextualização e fundamentação de propostas, de forma a
justficar a proposição de propostas, projetos culturais e ações de intervenção.
(EJAT5LP33) Produzir resenhas, a partr das notas e/ou esquemas feitos, com o manejo adequado das vozes envolvidas
(do resenhador, do autor da obra e, se for o caso, também dos autores citados na obra resenhada), por meio do uso de
paráfrases, marcas do discurso reportado e citações.

PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA

PRODUÇÃO
DE TEXTO

(EJAT5LP34) Planejar textos de divulgação cientfica, a partr da elaboração de esquema que considere as pesquisas
feitas anteriormente, de notas e sínteses de leituras ou de registros de experimentos ou de estudo de campo.

ARTÍSTICOLITERÁRIO

PRODUÇÃO
DE TEXTO

(EJAT5LP35) Criar contos ou crônicas (em especial, líricas), crônicas visuais, minicontos, narratvas de aventura e de
ficção cientfica, dentre outros, com temátcas próprias ao gênero, usando os conhecimentos sobre os consttuintes
estruturais e recursos expressivos tpicos dos gêneros narratvos pretendidos, e, no caso de produção em grupo,
ferramentas de escrita colaboratva.
(EJAT5LP36) Parodiar poemas conhecidos da literatura e criar textos em versos (como poemas concretos, ciberpoemas,
haicais, liras, microrroteiros, lambe-lambes e outros tpos de poemas), explorando o uso de recursos sonoros e
semântcos (como figuras de linguagem e jogos de palavras) e visuais (como relações entre imagem e texto verbal e
distribuição da mancha gráfica), de forma a propiciar diferentes efeitos de sentdo.
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LÍNGUA PORTUGUESA - TOTALIDADE 6 (T6) – EJAT6LP
CAMPOS DE
ATUAÇÃO

PRÁTICAS DE
LINGUAGEM

JORNALÍSTICO/
MIDIÁTICO

LEITURA

ATUAÇÃO NA
VIDA PÚBLICA

LEITURA

PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA

LEITURA

HABILIDADES
(EJAT6LP01) Analisar o fenômeno da disseminação de notcias falsas nas redes sociais e desenvolver estratégias para
reconhecê-las, a partr 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.
(EJAT6LP02) Analisar e comentar a cobertura da imprensa sobre fatos de relevância social, comparando diferentes
enfoques por meio do uso de ferramentas de curadoria.
(EJAT6LP03) Inferir e justficar, em textos multssemiótcos – trinhas, charges, memes, gifs etc. –, o efeito de humor,
ironia e/ou crítca pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos,
de pontuação etc.
(EJAT6LP04) Analisar textos de opinião (artgos de opinião, editoriais, cartas de leitores, comentários, posts de blog e de
redes sociais, charges, memes, gifs etc.) e posicionar-se de forma crítca e fundamentada, étca e respeitosa frente a
fatos e opiniões relacionados a esses textos.
(EJAT6LP05) Compreender e posicionar-se critcamente sobre dados e informações usados em fundamentação de
propostas e analisar a coerência entre os elementos, de forma a tomar decisões fundamentadas.
(EJAT6LP06) Comparar, com a ajuda do professor, conteúdos, dados e informações de diferentes fontes, levando em
conta seus contextos de produção e referências, identficando coincidências, complementaridades e contradições, de
forma a poder identficar erros/imprecisões conceituais, compreender e posicionar-se critcamente sobre os conteúdos e
informações em questão.
(EJAT6LP07) Selecionar informações e dados relevantes de fontes diversas (impressas, digitais, orais etc.), avaliando a
qualidade e a utlidade dessas fontes, e organizar, esquematcamente, com ajuda do professor, as informações
necessárias (sem excedê-las) com ou sem apoio de ferramentas digitais, em quadros, tabelas ou gráficos.
(EJAT6LP08) Grifar as partes essenciais do texto, tendo em vista os objetvos de leitura, produzir marginalias (ou tomar
notas em outro suporte), sínteses organizadas em itens, quadro sinóptco, quadro comparatvo, esquema, resumo ou
resenha do texto lido (com ou sem comentário/análise), mapa conceitual, dependendo do que for mais adequado, como
forma de possibilitar uma maior compreensão do texto, a sistematzação de conteúdos e informações e um
posicionamento frente aos textos, se esse for o caso.
(EJAT6LP09) Ler textos de diversos gêneros oralmente, utlizando-se de recursos linguístcos, como a pontuação e as
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figuras de linguagem, para compreender a funcionalidade da língua em suas diferentes expressões, desenvolvendo os
recursos próprios da linguagem oral, como a pronúncia das palavras e suas variações e a entonação, de acordo com a
situação textual apresentada.
(EJAT6LP10) Identficar as relações intertextuais e analisar os efeitos de sentdo decorrentes do uso de mecanismos de
intertextualidade entre os textos literários, entre esses textos literários e outras manifestações artstcas (cinema, teatro,
artes visuais e midiátcas, música), quanto aos temas, personagens, estlos, autores etc., e entre o texto original e
paródias, paráfrases, entre outros.
(EJAT6LP11) Analisar a organização de texto dramátco apresentado em teatro, televisão, cinema, identficando e
percebendo os sentdos decorrentes dos recursos linguístcos e semiótcos que sustentam sua realização como peça
teatral, novela, filme etc.

JORNALÍSTICO/
MIDIÁTICO

ORALIDADE

(EJAT6LP12) Planejar coletvamente a realização de um debate sobre tema previamente definido, de interesse coletvo,
com regras acordadas e planejar, em grupo, partcipação em debate a partr do levantamento de informações e
argumentos que possam sustentar o posicionamento a ser defendido (o que pode envolver entrevistas com
especialistas, consultas a fontes diversas, o registro das informações e dados obtdos etc.), tendo em vista as condições
de produção do debate – perfil dos ouvintes e demais partcipantes, objetvos do debate, motvações para sua
realização, argumentos e estratégias de convencimento mais eficazes etc. e partcipar de debates regrados, na condição
de membro de uma equipe de debatedor, apresentador/mediador, espectador (com ou sem direito a perguntas), e/ou
de juiz/avaliador, como forma de compreender o funcionamento do debate, e poder partcipar de forma convincente,
étca, respeitosa e crítca e desenvolver uma attude de respeito e diálogo para com as ideias divergentes.

ATUAÇÃO NA
VIDA PÚBLICA

ORALIDADE

PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA

ORALIDADE

(EJAT6LP13) Compreender e comparar as diferentes posições e interesses em jogo em uma discussão ou apresentação
de propostas, avaliando a validade e força dos argumentos e as consequências do que está sendo proposto e, quando
for o caso, formular e negociar propostas de diferentes naturezas relatvas a interesses coletvos envolvendo a escola ou
comunidade escolar.
(EJAT6LP14) Tecer considerações e formular problematzações pertnentes, em momentos oportunos, em situações de
aulas, apresentação oral, seminário etc.
(EJAT6LP15) Tomar nota de videoaulas, aulas digitais, apresentações multmídias, vídeos de divulgação cientfica,
documentários e afins, identficando, em função dos objetvos, informações principais para apoio ao estudo e
realizando, quando necessário, uma síntese final que destaque e reorganize os pontos ou conceitos centrais e suas
relações e que, em alguns casos, seja acompanhada de refexões pessoais, que podem conter dúvidas, questonamentos,
considerações etc.
(EJAT6LP16) Organizar os dados e informações pesquisados em painéis ou slides de apresentação, levando em conta o
contexto de produção, o tempo disponível, as característcas do gênero apresentação oral, a multssemiose, as mídias e
tecnologias que serão utlizadas, ensaiar a apresentação, considerando também elementos paralinguístcos e cinésicos e
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proceder à exposição oral de resultados de estudos e pesquisas, no tempo determinado, a partr do planejamento e da
definição de diferentes formas de uso da fala – memorizada, com apoio da leitura ou fala espontânea.
(EJAT6LP17) Representar cenas ou textos dramátcos, considerando, na caracterização dos personagens, os aspectos
linguístcos e paralinguístcos das falas (tmbre e tom de voz, pausas e hesitações, entonação e expressividade,
variedades e registros linguístcos), os gestos e os deslocamentos no espaço cênico, o figurino e a maquiagem e
elaborando as rubricas indicadas pelo autor por meio do cenário, da trilha sonora e da exploração dos modos de
interpretação.
(EJAT6LP18) Ler textos de diversos gêneros oralmente, utlizando-se de recursos linguístcos, como a pontuação e as
figuras de linguagem, para compreender a funcionalidade da língua em suas diferentes expressões, desenvolvendo os
recursos próprios da linguagem oral, como a pronúncia das palavras e suas variações e a entonação, de acordo com a
situação textual apresentada.

ARTÍSTICOLITERÁRIO

ORALIDADE

JORNALÍSTICO/
MIDIÁTICO

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

(EJAT6LP19) Escrever textos corretamente, de acordo com a norma-padrão, com estruturas sintátcas complexas no nível
da oração e do período.
(EJAT6LP20) Utlizar, nos debates, operadores argumentatvos que marcam a defesa de ideia e de diálogo com a tese do
outro: concordo, discordo, concordo parcialmente, do meu ponto de vista, na perspectva aqui assumida etc.

ATUAÇÃO NA
VIDA PÚBLICA

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

(EJAT6LP21) Analisar, em textos argumentatvos, reivindicatórios e propositvos, os movimentos argumentatvos
utlizados (sustentação, refutação e negociação), avaliando a força dos argumentos utlizados.
(EJAT6LP22) Utlizar e perceber mecanismos de progressão temátca, tais como retomadas anafóricas (“que, cujo, onde”,
pronomes do caso reto e oblíquos, pronomes demonstratvos, nomes correferentes etc.), catáforas (remetendo para
adiante ao invés de retomar o já dito), uso de organizadores textuais, de coesivos etc., e analisar os mecanismos de
reformulação e paráfrase utlizados nos textos de divulgação do conhecimento.

PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

(EJAT6LP23) Identficar e utlizar os modos de introdução de outras vozes no texto – citação literal e sua formatação e
paráfrase –, as pistas linguístcas responsáveis por introduzir no texto a posição do autor e dos outros autores citados
(“Segundo X; De acordo com Y; De minha/nossa parte, penso/amos que”...) e os elementos de normatzação (tais como
as regras de inclusão e formatação de citações e paráfrases, de organização de referências bibliográficas) em textos
cientficos, desenvolvendo refexão sobre o modo como a intertextualidade e a retextualização ocorrem nesses textos.

ARTÍSTICOLITERÁRIO

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

(EJAT6LP24) Analisar os efeitos de sentdo decorrentes da interação entre os elementos linguístcos e os recursos
paralinguístcos e cinésicos, como as variações no ritmo, as modulações no tom de voz, as pausas, as manipulações do
estrato sonoro da linguagem, obtdos por meio da estrofação, das rimas e de figuras de linguagem como as aliterações,
as assonâncias, as onomatopeias, dentre outras, […].
(EJAT6LP25) Identficar, em textos lidos e em produções próprias, orações com a estrutura sujeito, verbo de ligação,
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TODOS OS
CAMPOS
DE ATUAÇÃO

ANÁLISE
LINGUÍSTICA/
SEMIÓTICA

JORNALÍSTICO/
MIDIÁTICO

PRODUÇÃO
DE TEXTO

ATUAÇÃO NA
VIDA PÚBLICA

PRODUÇÃO
DE TEXTO

PRÁTICAS DE
ESTUDO E
PESQUISA

PRODUÇÃO
DE TEXTO

predicatvo.
(EJAT6LP26) Diferenciar, em textos lidos e em produções próprias, o efeito de sentdo do uso dos verbos de ligação “ser”,
“estar”, “ficar”, “parecer” e “permanecer”, compreendendo as diferentes possibilidades de uso desses verbos.
(EJAT6LP27) Comparar o uso de regência verbal e regência nominal na norma-padrão com seu uso no português
brasileiro coloquial oral.
(EJAT6LP28) Identficar, em textos lidos e em produções próprias, a relação que conjunções (e locuções conjuntvas)
coordenatvas e subordinatvas estabelecem entre as orações que conectam.
(EJAT6LP29) Identficar efeitos de sentdo do uso de orações adjetvas restritvas e explicatvas em um período composto.
(EJAT6LP30) Inferir efeitos de sentdo decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial (conjunções e artculadores
textuais).
(EJAT6LP31) Identficar estrangeirismos, caracterizando-os segundo a conservação, ou não, de sua forma gráfica de
origem, avaliando a pertnência, ou não, de seu uso.
(EJAT6LP32) Planejar artgos de opinião, tendo em vista as condições de produção do texto – objetvo,
leitores/espectadores, veículos e mídia de circulação etc. –, a partr da escolha do tema ou questão a ser discutdo(a), da
relevância para a turma, escola ou comunidade, do levantamento de dados e informações sobre a questão, de
argumentos relacionados a diferentes posicionamentos em jogo, da definição – o que pode envolver consultas a fontes
diversas, entrevistas com especialistas, análise de textos, organização esquemátca das informações e argumentos – dos
(tpos de) argumentos e estratégias que pretende utlizar para convencer os leitores.
(EJAT6LP33) Produzir artgos de opinião, tendo em vista o contexto de produção dado, assumindo posição diante de
tema polêmico, argumentando de acordo com a estrutura própria desse tpo de texto e utlizando diferentes tpos de
argumentos – de autoridade, comprovação, exemplificação princípio etc.
(EJAT6LP34) Realizar enquetes e pesquisas de opinião, de forma a levantar prioridades, problemas a resolver ou
propostas que possam contribuir para melhoria da escola ou da comunidade, caracterizar demanda/necessidade,
documentando-a de diferentes maneiras por meio de diferentes procedimentos, gêneros e mídias e, quando for o caso,
selecionar informações e dados relevantes de fontes pertnentes diversas, avaliando a qualidade e a utlidade dessas
fontes, que possam servir de contextualização e fundamentação de propostas, de forma a justficar a proposição de
propostas, projetos culturais e ações de intervenção, considerando a relevância da ação.
(EJAT6LP35) Produzir resenhas, a partr das notas e/ou esquemas feitos, com o manejo adequado das vozes envolvidas
(do resenhador, do autor da obra e, se for o caso, também dos autores citados na obra resenhada), por meio do uso de
paráfrases, marcas do discurso reportado e citações.
(EJAT6LP36) Planejar textos de divulgação cientfica, a partr da elaboração de esquema que considere as pesquisas
feitas anteriormente, de notas e sínteses de leituras ou de registros de experimentos ou de estudo de campo.
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(EJAT6LP37) Engajar-se atvamente nos processos de planejamento, textualização, revisão/edição e reescrita, tendo em
vista as restrições temátcas, composicionais e estlístcas dos textos pretendidos e as configurações da situação de
produção – o leitor pretendido, o suporte, o contexto de circulação do texto, as finalidades etc. – e considerando a
imaginação, a estesia e a verossimilhança próprias ao texto literário.
(EJAT6LP38) Criar contos ou crônicas (em especial, líricas), crônicas visuais, minicontos, narratvas de aventura e de
ficção cientfica, dentre outros, com temátcas próprias ao gênero, usando os conhecimentos sobre os consttuintes
estruturais e recursos expressivos tpicos dos gêneros narratvos pretendidos, e, no caso de produção em grupo,
ferramentas de escrita colaboratva.
(EJAT6LP39) Elaborar texto teatral, a partr da adaptação de romances, contos, mitos, narratvas de enigma e de
aventura, novelas, biografias romanceadas, crônicas, dentre outros, indicando as rubricas para caracterização do
cenário, do espaço, do tempo; explicitando a caracterização fsica e psicológica dos personagens e dos seus modos de
ação; reconfigurando a inserção do discurso direto e dos tpos de narrador; explicitando as marcas de variação linguístca
(dialetos, registros e jargões) e retextualizando o tratamento da temátca.
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4.3.1.4.2 – LÍNGUA INGLESA (T3 a T6)
Competências específicas de Língua Inglesa a serem desenvolvidas:
1. Identficar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e multcultural, refetndo, critcamente, sobre como a aprendizagem da língua inglesa contribui
para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho.
2. Comunicar-se na língua inglesa, por meio do uso variado de linguagens em mídias impressas ou digitais, reconhecendo-a como ferramenta de acesso ao
conhecimento, de ampliação das perspectvas e de possibilidades para a compreensão dos valores e interesses de outras culturas e para o exercício do
protagonismo social.
3. Identficar similaridades e diferenças entre a língua inglesa e a língua materna/outras línguas, artculando-as a aspectos sociais, culturais e identtários, em uma
relação intrínseca entre língua, cultura e identdade.
4. Elaborar repertórios linguístco-discursivos da língua inglesa, usados em diferentes países e por grupos sociais distntos dentro de um mesmo país, de modo a
reconhecer a diversidade linguístca como direito e valorizar os usos heterogêneos, híbridos e multmodais emergentes nas sociedades contemporâneas.
5. Utlizar novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, para pesquisar, selecionar, compartlhar, posicionar-se e produzir sentdos em prátcas de
letramento na língua inglesa, de forma étca, crítca e responsável.
6. Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos na língua inglesa, com vistas ao exercício da fruição e da ampliação de perspectvas
no contato com diferentes manifestações artstco-culturais.

LÍNGUA INGLESA - TOTALIDADE 3 (T3) - EJAT3LI
EIXO

UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

ORALIDADE

Interação
discursiva

Construção de laços
afetvos e convívio
social

(EJAT3LI01) Interagir em situações de intercâmbio oral, demonstrando iniciatva para utlizar
a língua inglesa.
(EJAT3LI01-1) Interagir em situações de intercâmbio oral, em contextos sociais e
significatvos, demonstrando iniciatva para utlizar a língua inglesa, utlizando o repertório
em construção (palavras que expressam cordialidade, tais como greetngs, polite words.
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ORALIDADE

Compreensão
oral

Estratégias de
compreensão de
textos orais:
palavras cognatas e
pistas do contexto
discursivo

(EJAT3LI02) Reconhecer, com o apoio de palavras cognatas e pistas do contexto discursivo, o
assunto e as informações principais em textos orais sobre temas familiares.
(EJAT3LI02-01) Reconhecer, com o apoio de palavras cognatas e pistas do contexto discursivo,
o assunto e as informações principais em textos orais sobre temas familiares, seus gostos,
preferências e rotnas.

ORALIDADE

Produção oral

Produção de textos
orais, com a
mediação do
professor

(EJAT3LI03) Aplicar os conhecimentos da língua inglesa para falar de si e de outras pessoas,
explicitando informações pessoais e característcas relacionadas a gostos, preferências e
rotnas.
(EJAT3LI03-01) A partr da construção do repertório lexical, aplicar os conhecimentos da
língua inglesa para falar de si e de outras pessoas, explicitando informações pessoais e
característcas relacionadas a gostos, preferências e rotnas.

LEITURA

Estratégias de
leitura

Hipóteses sobre a
finalidade de um
texto

(EJAT3LI04) Formular hipóteses sobre a finalidade de um texto em língua inglesa, com base
em sua estrutura, organização textual e pistas gráficas.
(EJAT3LI04-01) A partr da exploração de diferentes gêneros textuais (receitas, músicas,
poemas), verbais ou multmodais, formular hipóteses sobre a finalidade de um texto em
língua inglesa, com base em sua estrutura, organização textual e pistas gráficas.

LEITURA

Estratégias de
leitura

Compreensão geral
e específica: leitura
rápida (skimming,
scanning)

(EJAT3LI05) Localizar informações específicas em texto.
(EJAT3LI05-1) A partr da leitura de textos de diferentes gêneros textuais autêntcos, localizar
informações específicas em texto.

LEITURA

Prátcas de
leitura e
construção de
repertório
lexical

Construção de
repertório lexical e
autonomia leitora

(EJAT3LI06) Conhecer a organização de um dicionário bilíngue (impresso e/ou on-line) para
construir repertório lexical.
(EJAT3LI06-1) Conhecer a organização de um dicionário bilíngue (impresso e/ou on-line) para
construir repertório lexical, bem como produzir seu próprio dicionário, preferencialmente em
inglês, com seu respectvo significado, utlizando o repertório lexical construído em sala de
aula.

ESCRITA

Estratégias de
escrita: préescrita

Planejamento do
texto: brainstorming

(EJAT3LI07) Listar ideias para a produção de textos, levando em conta o tema e o assunto.
(EJAT3LI07-1) Listar ideias para a produção de textos sobre si, seus gostos e rotnas, os
amigos, a família ou a comunidade em que está inserido, levando em conta o tema e o
assunto.

CONHECIMENTOS

Estudo do

Construção de

(EJAT3LI08) Construir repertório relatvo às expressões usadas para o convívio social e o uso
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léxico

repertório lexical

da língua inglesa em sala de aula.
(EJAT3LI08-01) Construir repertório relatvo às expressões usadas para o convívio social e o
uso da língua inglesa em sala de aula (classroom language).

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Estudo do
léxico

Construção de
repertório lexical

(EJAT3LI09) Construir repertório lexical relatvo a temas familiares (escola, família, rotna
diária, atvidades de lazer, esportes, entre outros).
(EJAT3LI09-01) Construir repertório lexical relatvo a temas familiares e significatvos
presentes no cotdiano (escola, família, rotna diária, atvidades de lazer, esportes, entre
outros).

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Estudo do
léxico

Pronúncia

(EJAT3LI10) Reconhecer semelhanças e diferenças na pronúncia de palavras da língua inglesa
e da língua materna e/ou outras línguas conhecidas.
(EJAT3LI10-01) Reconhecer semelhanças e diferenças na pronúncia de palavras da língua
inglesa – e respectvos dialetos – e da língua materna e/ou outras línguas conhecidas, por
meio da escuta e análise de textos orais (vídeos, músicas, dentre outros), valorizando os
diferentes repertórios linguístcos e culturais.

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Gramátca

Presente simples e
contnuo (formas
afirmatva, negatva
e interrogatva)

(EJAT3LI11) Utlizar o presente do indicatvo para identficar pessoas (verbo to be) e descrever
rotnas diárias.
(EJAT3LI11-01) Utlizar o presente do indicatvo para identficar pessoas (verbo to be) e
descrever rotnas diárias, utlizando verbos simples e suas fexões ("I get up at 7o'clock", "He
gets up at 7o'clock").

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Gramátca

Presente simples e
contnuo (formas
afirmatva, negatva
e interrogatva)

(EJAT3LI12) Utlizar o presente contnuo para descrever ações em progresso.
(EJAT3LI12-01) Utlizar o presente contnuo para descrever ações em progresso, empregando
o repertório lexical construído coletvamente.

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Gramátca

Imperatvo

(EJAT3LI13) Reconhecer o uso do imperatvo em enunciados de atvidades, comandos e
instruções.
(EJAT3LI13-01) Reconhecer o uso do imperatvo em enunciados de atvidades, comandos e
instruções, especialmente nas expressões comuns da rotna de sala de aula (" Close your
book", "Open the door", "Write a text" etc.)

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Gramátca

Caso genitvo (‘s)

(EJAT3LI14) Descrever relações por meio do uso de apóstrofo (’) + s.
(EJAT3LI14-01) Descrever relações por meio do uso de apóstrofo (’) + s, em suas formas mais
simples, tais como reconhecer a relação de pertença ou associação a algo ou alguém.
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CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Gramátca

Adjetvos
possessivos

(EJAT3LI15) Empregar, de forma inteligível, os adjetvos possessivos.
(EJAT3LI15-01) Empregar, de forma inteligível, os adjetvos possessivos (my, your, his, her, its,
our, your, their).

DIMENSÃO
INTERCULTURAL

A língua
inglesa no
mundo

Países que têm a
língua inglesa como
língua materna e/ou
oficial

(EJAT3LI16) Investgar o alcance da língua inglesa no mundo: como língua materna e/ou
oficial (primeira ou segunda língua).
(EJAT3LI16-01) Investgar, através de uma perspectva crítca, o alcance da língua inglesa no
mundo: como língua materna e/ou oficial (primeira ou segunda língua), podendo ser
realizadas pesquisas sobre a imigração e as infuências da cultura inglesa no Estado do RS.
(EJAT3LI16-02) Conhecer hábitos e costumes de países falantes da Língua Inglesa,
comparando-os entre si e com a cultura local. Para tanto, poderão ser realizadas interações
com outros falantes da Língua Inglesa.

LÍNGUA INGLESA - TOTALIDADE 4 (T4) - EJAT4LI
EIXO

UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

ORALIDADE

Interação
discursiva

Funções e usos da
língua inglesa:
convivência e
colaboração em sala
de aula

(EJAT4LI01) Interagir em situações de intercâmbio oral para realizar as atvidades em sala de
aula, de forma respeitosa e colaboratva, trocando ideias e engajando- se em brincadeiras e
jogos.
(EJAT4LI01-01) Interagir em situações de intercâmbio oral, em momentos dirigidos ou não,
utlizando o repertório em construção (classroom language,. para realizar as atvidades em
sala de aula, de forma respeitosa e colaboratva, trocando ideias e engajando- se em
brincadeiras e jogos.

ORALIDADE

Compreensão
oral

Estratégias de
compreensão de
textos orais:
conhecimentos
prévios

(EJAT4LI02) Mobilizar conhecimentos prévios para compreender texto oral.
(EJAT4LI02-01) Mobilizar conhecimentos prévios para compreender texto oral, seja acerca de
temas relacionados para além da comunidade do aluno e da escola, seja na
cidade/escola/país em que a escola está inserida.

ORALIDADE

Compreensão
oral

Compreensão de
textos orais de
cunho descritvo ou
narratvo

(EJAT4LI03) Identficar o contexto, a finalidade, o assunto e os interlocutores em textos orais
presentes no cinema, na internet, na televisão, entre outros.
(EJAT4LI03-01) Identficar o contexto, a finalidade, o assunto e os interlocutores em textos
orais presentes no cinema, na internet, na televisão, entre outros veículos midiátcos.
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LEITURA

Estratégias de
leitura

Compreensão geral
e específica: leitura
rápida (skimming,
scanning)

(EJAT4LI04) Antecipar o sentdo global de textos em língua inglesa por inferências, com base
em leitura rápida, observando ttulos, primeiras e últmas frases de parágrafos e palavraschave repetdas.
(EJAT4LI04-01) A partr da exploração de diferentes gêneros textuais, antecipar o sentdo
global de textos em língua inglesa por inferências, com base em leitura rápida, observando
ttulos, primeiras e últmas frases de parágrafos e palavras-chave repetdas.

LEITURA

Estratégias de
leitura

Compreensão geral
e específica: leitura
rápida (skimming,
scanning)

(EJAT4LI05) Identficar a(s) informação(ões)-chave de partes de um texto em língua inglesa
(parágrafos).
(EJAT4LI05-01) Identficar a(s) informação(ões)-chave de partes de um texto em língua inglesa
(parágrafos), cujas temátcas possibilitem o conhecimento e a compreensão dos valores e
interesses de outras culturas.

LEITURA

Attudes e
disposições
favoráveis do
leitor

Partlha de leitura

(EJAT4LI06) Partcipar de troca de opiniões e informações sobre textos, lidos na sala de aula
ou em outros ambientes.
(EJAT4LI06-01) Partcipar de troca de opiniões e informações sobre textos, lidos na sala de
aula ou em outros ambientes, sejam fsicos ou digitais e a leitura de diversos gêneros.
(EJAT4LI06-02) Apreciar pequenos textos em língua inglesa, tais como trinhas e histórias em
quadrinhos (Smurfs, Mickey Mouse, Snoopy, Super-Heróis), como forma de apropriar-se da
literatura estrangeira.

ESCRITA

Prátcas de
escrita

Produção de textos
escritos, em
formatos diversos,
com mediação do
professor

(EJAT4LI07) Produzir textos diversos sobre fatos, acontecimentos e personalidades do passado
(linha do tempo/ tmelines, biografias, verbetes de enciclopédias, blogues, entre outros).
(EJAT4LI07-01) Produzir textos diversos sobre fatos, acontecimentos e personalidades do
passado (linha do tempo/ tmelines, biografias, verbetes de enciclopédias, blogues, entre
outros) da sua comunidade, do RS ou do país em que vive.

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Estudo do
léxico

Construção de
repertório lexical

(EJAT4LI08) Construir repertório lexical relatvo a verbos regulares e irregulares (formas no
passado), preposições de tempo (in, on, at) e conectores (and, but, because, then, so, before,
afer, entre outros).

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Estudo do
léxico

Pronúncia

(EJAT4LI09) Reconhecer a pronúncia de verbos regulares no passado (-ed).

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Estudo do
léxico

Polissemia

(EJAT4LI10) Explorar o caráter polissêmico de palavras de acordo com o contexto de uso.
(EJAT4LI10-01) Explorar o caráter polissêmico de palavras de acordo com o contexto de uso,
estudando e analisando os significados distntos que uma palavra pode ter.
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CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Gramátca

Passado simples e
contnuo (formas
afirmatva, negatva
e interrogatva)

(EJAT4LI11) Utlizar o passado simples e o passado contnuo para produzir textos orais e
escritos, mostrando relações de sequência e causalidade.
(EJAT4LI11-01) Utlizar o passado simples e o passado contnuo para produzir textos orais e
escritos, mostrando relações de sequência e causalidade com a utlização de conectores como
"because" (causalidade), "afer that", "then" (sequência), entre outros.

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Gramátca

Pronomes do caso
reto e do caso
oblíquo

(EJAT4LI12) Discriminar sujeito de objeto, utlizando pronomes a eles relacionados.
(EJAT4LI12-01) Discriminar sujeito de objeto, utlizando pronomes a eles relacionados, por
meio da sistematzação de "subject pronouns" e "object pronouns".

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Gramátca

Verbo modal can
(presente e
passado)

(EJAT4LI13) Empregar, de forma inteligível, o verbo modal can para descrever habilidades (no
presente e no passado).

DIMENSÃO
INTERCULTURAL

A língua
inglesa no
mundo

A língua inglesa
como língua global
na sociedade
contemporânea

(EJAT4LI14) Analisar o alcance da língua inglesa e os seus contextos de uso no mundo
globalizado.
(EJAT4LI14-01) Analisar, através de uma perspectva crítca, o alcance da língua inglesa e os
seus contextos de uso no mundo globalizado.

LÍNGUA INGLESA - TOTALIDADE 5 (T5) - EJAT5LI
EIXO

UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

ORALIDADE

Interação
discursiva

Negociação de
sentdos (mal-entendidos
no uso da língua inglesa e
confito de opiniões)

(EJAT5LI01) Fazer uso da língua inglesa para resolver mal-entendidos, emitr opiniões e
esclarecer informações por meio de paráfrases ou justficatvas.
(EJAT5LI01-1) Reconhecer os diferentes sentdos das palavras, de acordo com o contexto e
uso.

ORALIDADE

Interação
discursiva

Usos de recursos
linguístcos e
paralinguístcos no
intercâmbio oral

(EJAT5LI02) Explorar o uso de recursos linguístcos (frases incompletas, hesitações, entre
outros) e paralinguístcos (gestos, expressões faciais, entre outros) em situações de interação
oral, para falar sobre acontecimentos no presente, no passado e/ou futuro.
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ORALIDADE

Compreensão
oral

Compreensão de
textos orais,
multmodais, de
cunho
informatvo/jornalístco

(EJAT5LI03) Construir o sentdo global de textos orais, relacionando suas partes, o assunto
principal e informações relevantes.
(EJAT5LI03-1) Construir o sentdo global de textos orais, relacionando suas partes, o assunto
principal e informações relevantes (tais como notcias, informes de trânsito, previsão do
tempo, dentre outros), no presente, passado e/ou futuro.

ORALIDADE

Produção oral

Produção de textos
orais com
autonomia

(EJAT5LI04)
Utlizar
recursos
e
repertório
linguístcos
apropriados
para
informar/comunicar/falar do futuro: planos, previsões, possibilidades e probabilidades.

LEITURA

Estratégias de
leitura

LEITURA

Prátcas de
leitura e
fruição

Leitura de textos de
cunho
artstco/literário

(EJAT5LI06) Apreciar textos narratvos em língua inglesa (contos, romances, entre outros, em
versão original ou simplificada), como forma de valorizar o patrimônio cultural produzido em
língua inglesa.
(EJAT5LI06-1) Apreciar textos narratvos em língua inglesa (contos, romances, entre outros,
em versão original ou simplificada), como forma de valorizar o patrimônio cultural produzido
em língua inglesa ao longo do tempo, tais como Edgar Allan Poe, Mark Twain, Shakespeare,
entre outros, além de autores contemporâneos (pode-se relacionar tais obras com a literatura
de língua portuguesa).

LEITURA

Prátcas de
leitura e
fruição

Leitura de textos de
cunho
artstco/literário

(EJAT5LI07) Explorar ambientes virtuais e/ou aplicatvos para acessar e usufruir do patrimônio
artstco literário em língua inglesa.
(EJAT5LI07-1) Explorar - ambientes virtuais e/ou aplicatvos para acessar e usufruir do
patrimônio artstco literário em língua inglesa, considerando os diversos países que a tem
como língua oficial ou não.

LEITURA

Avaliação dos
textos lidos

Refexão pós-leitura

(EJAT5LI08) Analisar, critcamente, o conteúdo de textos, comparando diferentes perspectvas
apresentadas sobre um mesmo assunto.
(EJAT5LI08-1) Analisar, critcamente, o conteúdo de textos sobre variados contextos globais e
locais, comparando diferentes perspectvas apresentadas sobre um mesmo assunto.

ESCRITA

Estratégias de
escrita:
escrita

Revisão de textos
com a mediação do
professor

(EJAT5LI09) Reconstruir o texto, com cortes, acréscimos, reformulações e correções, para
aprimoramento, edição e publicação final.

Construção de sentdos por (EJAT5LI05) Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no texto para
meio de inferências e
construção de sentdos.
reconhecimento de implícitos
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e pós-escrita
ESCRITA

Prátcas de
escrita

Produção de textos
escritos com
mediação do
professor/colegas

(EJAT5LI10) Produzir textos (comentários em fóruns, relatos pessoais, mensagens
instantâneas, tweets, reportagens, histórias de ficção, blogues, entre outros), com o uso de
estratégias de escrita (planejamento, produção de rascunho, revisão e edição final),
apontando sonhos e projetos para o futuro (pessoal, da família, da comunidade ou do
planeta), enfatzando também a municipalidade e o Estado do RS.

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Estudo do
léxico

Construção de
repertório lexical

(EJAT5LI11) Construir repertório lexical relatvo a planos, previsões e expectatvas para o
futuro.

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Estudo do
léxico

Formação de
palavras: prefixos e
sufixos

(EJAT5LI12) Reconhecer sufixos e prefixos comuns utlizados na formação de palavras em
língua inglesa.

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Gramátca

Verbos para
indicar
o futuro

(EJAT5LI13) Utlizar formas verbais do futuro para descrever planos e expectatvas e fazer
previsões.
(EJAT5LI13-1) Utlizar formas verbais do futuro para descrever planos e expectatvas e fazer
previsões, de acordo com seus sonhos e realidade de vida.

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Gramátca

Comparatvos e
Superlatvos

(EJAT5LI14) Utlizar, de modo inteligível, as formas comparatvas e superlatvas de adjetvos
para comparar qualidades e quantdades.
(EJAT5LI14-1) Utlizar, de modo inteligível, as formas comparatvas e superlatvas de adjetvos
para comparar qualidades e quantdades, sobre assuntos relevantes, tais como idade, altura
dos colegas, propaganda e consumo, vida saudável, cultura juvenil, diversidade e identdades
adolescentes, dentre outros.

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Gramátca

Quantficadores

(EJAT5LI15) Utlizar, de modo inteligível, corretamente, some, any, many, much.

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Gramátca

Pronomes relatvos

(EJAT5LI16) Empregar, de modo inteligível, os pronomes relatvos (who, which, that, whose)
para construir períodos compostos por subordinação.

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Manifestaçõe
s
culturais

Construção de
repertório
artstco-cultural

(EJAT5LI17) Construir repertório cultural por meio do contato com manifestações artstco culturais vinculadas à língua inglesa (artes plástcas e visuais, literatura, música, cinema,
dança, festvidades, entre outros), valorizando a diversidade entre culturas.
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CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Comunicação
intercultural

Impacto de aspectos
culturais na comunicação

(EJAT5LI18) Investgar de que forma expressões, gestos e comportamento s são interpretados
em função de aspectos culturais.

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Comunicação
intercultural

Impacto de aspectos
culturais na
comunicação

(EJAT5LI19) Examinar fatores que podem impedir o entendimento entre pessoas de culturas
diferentes que falam a língua inglesa.

LÍNGUA INGLESA - TOTALIDADE 6 (T6) - EJAT6LI
EIXO

UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

ORALIDADE

Interação
discursiva

Funções e usos da
língua inglesa:
persuasão

HABILIDADES

(EJAT6LI01) Fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contraargumentos, considerando o contexto e os recursos linguístcos voltados para a eficácia da
comunicação.
(EJAT6LI01-1) Fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contraargumentos sobre temas relevantes do cotdiano dos alunos / escola / cidade, considerando
o contexto e os recursos linguístcos voltados para a eficácia da comunicação.
(EJAT6LI02) Expor resultados de pesquisa ou estudo com o apoio de recursos, tais como
notas, gráficos, tabelas, entre outros, adequando as estratégias de construção do texto oral
aos objetvos de comunicação e ao contexto.
(EJAT6LI02-1) Expor resultados de pesquisa ou estudo, acerca de temas atuais locais ou
globais, com o apoio de recursos, tais como notas, gráficos, tabelas, entre outros, propondo
soluções e adequando as estratégias de construção do texto oral aos objetvos de
comunicação e ao contexto.

ORALIDADE

Produção
oral

Produção de textos
orais com
autonomia

LEITURA

Estratégias
de
leitura

Recursos de
persuasão

(EJAT6LI03) Identficar recursos de persuasão (escolha e jogo de palavras, uso de cores e
imagens, tamanho de letras) utlizados nos textos publicitários e de propaganda, como
elementos de convencimento.

LEITURA

Avaliação
dos
textos lidos

Refexão pós-leitura

(EJAT6LI04) Compartlhar, com os colegas, a leitura dos textos escritos pelo grupo,
valorizando os diferentes pontos de vista defendidos, com étca e respeito.
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LEITURA

Estratégias
de
escrita

Escrita: construção
da persuasão

(EJAT6LI05) Utlizar recursos verbais e não verbais para construção da persuasão em textos
da esfera publicitária, de forma adequada ao contexto de circulação (produção e
compreensão).

LEITURA

Prátcas de
escrita

Produção de textos
escritos, com
mediação do
professor/colegas

(EJAT6LI06) Produzir textos (infográficos, fóruns de discussão online, fotorreportagens,
campanhas publicitárias, memes, entre outros) sobre temas de interesse coletvo local ou
global, que revelem posicionamento crítco.

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Estudo do
léxico

Usos de linguagem
em meio digital:
“internetês”

(EJAT6LI07) Reconhecer, nos novos gêneros digitais (blogues, mensagens instantâneas,
tweets, entre outros), novas formas de escrita (abreviação de palavras, palavras com
combinação de letras e números, pictogramas, símbolos gráficos, entre outros) na
consttuição das mensagens.
(EJAT6LI08) Utlizar conectores indicadores de adição, condição, oposição, contraste,
conclusão e síntese como auxiliares na construção da argumentação e intencionalidade
discursiva.
(EJAT6LI08-1) Identficar e utlizar conectores indicadores de adição, condição, oposição,
contraste, conclusão e síntese em textos como auxiliares na construção da argumentação e
intencionalidade
discursiva.

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Estudo do
léxico

Conectores (linking
words)

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Gramátca

Orações
condicionais
(tpos 1 e 2)

(EJAT6LI09) Empregar, de modo inteligível, as formas verbais em orações condicionais dos
tpos 1 e 2 (If-clauses).
(EJAT6LI09-1) Identficar e empregar, de modo inteligível, as formas verbais em orações
condicionais dos tpos 1 e 2 (If- clauses).

CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS

Gramátca

Verbos modais:
should, must, have
to, may e might

(EJAT6LI10) Empregar, de modo inteligível, os verbos should, must, have to, may e might
para indicar recomendação, necessidade ou obrigação e probabilidade.
(EJAT6LI10-1) Empregar, de modo inteligível, os verbos should, must, have to, may e might
para indicar recomendação, necessidade ou obrigação e probabilidade, diferenciando os
usos de modo apropriado aos contextos (formal e informal).

DIMENSÃO
INTERCULTURAL

Comunicaçã
o
intercultural

Construção de
identdades no
mundo globalizado

(EJAT6LI11) Discutr a comunicação intercultural por meio da língua inglesa como mecanismo
de valorização pessoal e de construção de identdades no mundo globalizado.
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4.3.1.4.3 – ARTE (T1 a T6)
Competências específicas de Arte para serem desenvolvidas:
1. Explorar, conhecer, fruir e analisar critcamente prátcas e produções artstcas e culturais do seu entorno social, dos povos indígenas, das comunidades
tradicionais brasileiras e de diversas sociedades, em distntos tempos e espaços, para reconhecer a arte como um fenômeno cultural, histórico, social e sensível a
diferentes contextos e dialogar com as diversidades.
2. Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas prátcas integradas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e
comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas condições partculares de produção, na prátca de cada linguagem e nas suas artculações. 3. Pesquisar e
conhecer distntas matrizes estétcas e culturais – especialmente aquelas manifestas na arte e nas culturas que consttuem a identdade brasileira –, sua tradição e
manifestações contemporâneas, reelaborando- -as nas criações em Arte.
4. Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, ressignificando espaços da escola e de fora dela no âmbito da Arte.
5. Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação artstca.
6. Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo, de forma crítca e problematzadora, modos de produção e de circulação da arte
na sociedade.
7. Problematzar questões polítcas, sociais, econômicas, cientficas, tecnológicas e culturais, por meio de exercícios, produções, intervenções e apresentações
artstcas.
8. Desenvolver a autonomia, a crítca, a autoria e o trabalho coletvo e colaboratvo nas artes. 9. Analisar e valorizar o patrimônio artstco nacional e internacional,
material e imaterial, com suas histórias e diferentes visões de mundo.

ARTE – EM COMUM PARA AS TOTALIDADES 1 e 2 (T1 e T2) - EJAT12AR
LINGUAGENS
ARTÍSTICAS
ARTES VISUAIS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO
Contextos
e prátcas

HABILIDADES
(EJAT12AR01) Identficar e apreciar formas distntas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, cultvando a
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagétco.
(EJAT12AR01-1) Explorar, identficar e ampliar as diversas manifestações das artes visuais tradicionais e
contemporâneas (desenho, pintura, escultura, gravura, fotografia, vídeo, cinema, animação, arte computacional
etc.) locais e regionais, ampliando a construção do olhar, potencializando a capacidade de percepção,
imaginação, simbolização e ressignificação do repertório imagétco, com a valorização da diversidade cultural na
formação da comunidade local e regional.
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ARTES VISUAIS

Elementos da
linguagem

(EJAT12AR02) Explorar e reconhecer elementos consttutvos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço,
movimento etc.).
(EJAT12AR02-2) Investgar e descobrir elementos formais no âmbito das artes visuais (ponto, linha, forma,
volume), nos ambientes do cotdiano (sala de aula, escola, casa, espaço rural e urbano), explorando textura, cor,
espaço, movimento e em outros sentdos além do visual.

ARTES VISUAIS

Sistemas da
linguagem

(EJAT12AR03) Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais (museus, galerias, insttuições,
artstas, artesãos, curadores etc.).

ARTES VISUAIS

Materialidades

MÚSICA

Processos de
criação

MÚSICA

Contextos
e prátcas

EIXOS
TRANSVERSAIS

Processos de
criação

(EJAT12AR04) Experimentar diferentes formas de expressão artstca (desenho, pintura, colagem, quadrinhos,
dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia etc.), fazendo uso sustentável de materiais,
instrumentos, recursos e técnicas convencionais e não convencionais.
(EJAT12AR04-1) Explorar diferentes formas de expressão bi e tridimensionais (desenho, pintura, colagem,
dobradura, escultura, modelagem etc.), estmulando o manuseio e a percepção da diversidade de materiais e
suas consistências, os recursos dos instrumentos adequados, a forma de trabalhar nas técnicas convencionais,
valorizando o uso sustentável dos materiais.
(EJAT12AR05) Discutr no sentdo de dialogar, escutar, comentar (em rodas de conversas) sobre as experiências
pessoais e coletvas vivenciadas em dança, evitando considerações preconceituosas e estereotpadas de si e do
outro, na construção de repertórios próprios.
(EJAT12AR06) Identficar e apreciar critcamente 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
cotdiana.
(EJAT12AR06-1) Exercitar a escuta atenta para identficar e apreciar diversas formas musicais representadas pela
cultura regional e por suas diversas etnias culturais em diferentes gêneros (xote, fandango, milonga, polca, valsa,
entre outros).
(EJAT12AR06-2) Ampliar a experiência para identficar e apreciar, progressivamente, gêneros musicais que
interferem na vida cotdiana (jingle de comerciais no rádio e na televisão, vinhetas em vídeos da Internet,
musicais tpicas da comunidade executadas em momentos de celebrações, músicas religiosas, das culturas
familiares etc.) e nas expressões musicais, valorizando a diversidade cultural na formação da comunidade local e
regional.
(EJAT12AR07) Reconhecer e experimentar, em projetos temátcos, as relações processuais entre diversas
linguagens artstcas.
(EJAT12AR08) 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
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EIXOS
TRANSVERSAIS

Patrimônio
cultural

construção de vocabulário e repertório relatvos às diferentes linguagens artstcas.
(EJAT12AR08-1) Conhecer, identficar, pesquisar e valorizar as característcas estétcas e culturais presentes no
patrimônio material e imaterial da comunidade (de origem indígena, africana, europeia e asiátca), para
aproximar dados e fatos históricos e as manifestações populares de pequeno e grande porte, viabilizando a
compreensão, o convívio e a interação através das brincadeiras de infância.

EIXOS
TRANSVERSAIS

Arte
e tecnologia

(EJAT12AR09) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multmeios, animações, jogos eletrônicos,
gravações em áudio e vídeo, fotografia, sofwares etc.) nos processos de criação artstca.

ARTE – EM COMUM PARA AS TOTALIDADES 3 e 4 (T3 e T4) - EJAT34AR
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

ARTES
VISUAIS

Contextos
e prátcas

ARTES
VISUAIS

Elementos
da linguagem

HABILIDADES
(EJAT34AR01)Explorar, reconhecer e investgar as diversas manifestações das artes visuais tradicionais e
contemporâneas (desenho, pintura, escultura, gravura, fotografia, vídeo, cinema, animação, arte computacional
etc.), que contemplem obras de artstas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e matrizes estétcas e
culturais (africana, indígena, popular, entre outras), possibilitando a expansão da experiência com diferentes
contextos e prátcas artstco-visuais e a compreensão e ressignificação da capacidade de percepção, de
imaginação, de simbolização e do repertório imagétco.
(EJAT34AR01-01) Explorar, investgar e valorizar as manifestações artstcas nos mais variados estlos, valorizando
os artstas gaúchos e locais e as diferentes manifestações culturais.
(EJAT34AR02) Explorar e reconhecer diferentes estlos visuais, observando a contextualização que dialogue ao
longo do tempo e do espaço possibilitando comparações (arte rupestre e grafite, pintura corporal indígena e
bodyart etc.).
(EJAT34AR03) Investgar situações em que as linguagens das artes visuais possam interagir com outras linguagens
audiovisuais (cinema, animações, vídeos etc.), gráficas (capas de livros, ilustrações de textos diversos etc.),
cenográficas, coreográficas, musicais etc.
(EJAT34AR04) Pesquisar e identficar os elementos visuais (ponto, linha, forma, direção, cor, tom, escala,
dimensão, espaço, movimento etc.), que possibilitem a verificação e apreciação das alterações que ocorrem com
o material e o meio em que a obra é realizada.
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ARTES
VISUAIS

Materialidades

(EJAT34AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artstca (desenho, pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, performance etc.).
(EJAT34AR06) Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou interesses artstcos, de
modo individual, coletvo e colaboratvo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos convencionais,
alternatvos e digitais.

ARTES
VISUAIS

Processos
de criação

(EJAT34AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposições temátcas, repertórios imagétcos e processos de
criação nas suas produções visuais.

ARTES
VISUAIS

Sistemas
da linguagem

(EJAT34AR08) Identficar as categorias de artsta, artesão, produtor cultural, curador, designer, entre outras,
diferenciando o trabalho realizado por cada profissional envolvido, estabelecendo conexões entre estes
profissionais.
(EJAT34AR09) Observar, pesquisar, identficar, compreender e apreciar diferentes formas de expressão,
representação e encenação da dança (espetáculos locais, danças de rua, jazz, dança de salão, vídeos, festvais,
meios de comunicação etc.), ampliando e consolidando repertório de referência, baseado em manifestações de
grupos brasileiros de diferentes regiões do país.
(EJAT34AR10) Investgar e explorar movimentos espontâneos do cotdiano em espaços e tempos determinados,
além de observar as possibilidades de transformação desses movimentos, atribuindo novos significados, a partr
de questonamentos como: o porquê daquele gesto, o que levou a pessoa a movimentar-se daquela forma, qual
a reação que aquele gesto pode causar em outras pessoas, qual sentmento aquele gesto comunica etc.
(EJAT34AR11) Experimentar e analisar os fatores de movimento (tempo, peso, fuência e espaço) como
elementos que, combinados, geram as ações corporais e o movimento dançado.
(EJAT34AR12) Investgar e experimentar procedimentos de improvisação e criação do movimento como fonte
para a construção de vocabulários e repertórios próprios.
(EJAT34AR13) Investgar brincadeiras, jogos, danças coletvas e outras prátcas de dança de diferentes matrizes
estétcas e culturais como referência para a criação e a composição de danças autorais, individualmente e em
grupo.

DANÇA

Contextos
e prátcas

DANÇA

Processos
de criação

(EJAT34AR14) Experimentar, investgar, pesquisar os diferentes elementos da dança (figurino, iluminação,
cenário, trilha sonora etc.), para identficar e compreender o potencial de contribuição de cada um na
composição cênica e apresentação coreográfica.

DANÇA

Processos
de criação

(EJAT34AR15) Descrever, comunicar e argumentar sobre as vivências individuais e coletvas experimentadas em
dança, em rodas de conversa, para ampliar a compreensão e a refexão na utlização dos fatores de movimentos,
evitando colocações estereotpadas e preconceituosas.

MÚSICA

Contextos

(EJAT34AR16) Analisar critcamente, por meio da apreciação musical, usos e funções da música em seus
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e prátcas

contextos de produção e circulação, relacionando as prátcas musicais às diferentes dimensões da vida social,
cultural, polítca, histórica, econômica, estétca e étca.
(EJAT34AR17) Explorar e identficar os diferentes meios e equipamentos culturais e de circulação musical
tradicional e alternatvo (espaço público) para compreender a possibilidade de múltplas funções: aprendizagem
(ensaio), compartlhamento, apresentação, divulgação, disseminação e difusão.
(EJAT34AR18) Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música brasileiros e estrangeiros que
contribuíram para o desenvolvimento de formas e gêneros musicais.
(EJAT34AR19) Fruir e acessar diferentes estlos musicais locais, regionais e nacionais por meio de espetáculos,
festvais, vídeos, internet etc., para ampliar o vocabulário e o repertório pessoal, permitndo aprimorar a
capacidade de apreciação da estétca musical.

MÚSICA

Elementos
da linguagem

(EJAT34AR20) Explorar e analisar elementos consttutvos da música (altura, intensidade, tmbre, melodia, ritmo
etc.), por meio de recursos tecnológicos (games e plataformas digitais), jogos, canções e prátcas diversas de
composição/criação, execução e apreciação musicais.

MÚSICA

Materialidades

(EJAT34AR21) Explorar e analisar fontes e materiais sonoros em prátcas de composição/criação, execução e
apreciação musical, reconhecendo tmbres e característcas de instrumentos musicais diversos.

MÚSICA

Notação e
registro musical

(EJAT34AR22) Explorar e identficar diferentes formas de registro musical (notação musical tradicional, partturas
criatvas e procedimentos da música contemporânea), bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio
e audiovisual.

MÚSICA

Processos
de criação

(EJAT34AR23) Explorar e criar improvisações, composições, arranjos, jingles, trilhas sonoras, entre outros,
utlizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos acústcos ou eletrônicos, convencionais ou não convencionais,
expressando ideias musicais de maneira individual, coletva e colaboratva.

TEATRO

Contextos
e prátcas

(EJAT34AR24) Conhecer e apreciar artstas e grupos de teatro locais e regionais de distntas épocas, pesquisando
os modos de criação, a produção e a organização da atuação em teatro.
(EJAT34AR25) Conhecer e diferenciar estlos cênicos (teatro, circo etc.), considerando o tempo e o espaço em que
estão situados, para desenvolver a capacidade de apreciação da estétca teatral.

TEATRO

Elementos da
linguagem

(EJAT34AR26) Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos acontecimentos cênicos (figurinos,
adereços, cenário, iluminação e sonoplasta) e reconhecer seus vocabulários.

TEATRO

Processos
de criação

(EJAT34AR27) Investgar e descobrir formas de dramaturgia para o acontecimento teatral, dialogando com a
cultura local e regional, para a criação cênica.
(EJAT34AR28) Pesquisar e experimentar diferentes funções teatrais (atuação, direção, iluminação, entre outras) e
perceber os limites e desafios do trabalho coletvo e colaboratvo, compreendendo a importância e necessidade
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de cada um dentro do processo artstco.
(EJAT34AR29) Experimentar a gestualidade e as construções corporais e vocais de maneira imaginatva na
improvisação teatral e no jogo cênico.
(EJAT34AR30) Experimentar, exercitar, fazer, repetr improvisações, esquetes e acontecimentos cênicos, a partr
de estmulos variados (imagens, palavras, objetos, poemas, música etc.).
(EJAT34AR31) Investgar, criar e sugerir personagens (caracterizando-os com figurinos e adereços) e cenários,
levando em consideração a relação com o espectador.
EIXOS
TRANSVERSAIS

Contextos
e prátcas

(EJAT34AR31-01) Relacionar as prátcas artstcas às diferentes dimensões da vida social, cultural, polítca,
histórica, econômica, estétca e étca.
(EJAT34AR31-02) Valorizar as manifestações artstcas como ferramenta de empreendedorismo, destacando os
artstas locais.

EIXOS
TRANSVERSAIS

Processos
de criação

(EJAT34AR32) Analisar e explorar, em projetos temátcos, as relações processuais entre diversas linguagens
artstcas.

EIXOS
TRANSVERSAIS

Matrizes estétcas
e culturais

(EJAT34AR33) Explorar, reconhecer e valorizar a diversidade das matrizes culturais e dos aspectos históricos,
sociais e polítcos da produção artstca, problematzando as narratvas eurocêntricas e as diversas categorizações
da arte (arte, artesanato, folclore, design etc.).

EIXOS
TRANSVERSAIS

Patrimônio
cultural

(EJAT34AR34) Explorar, conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em
especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, locais, regionais e brasileiras de
diferentes épocas, favorecendo a construção do repertório pessoal relatvo às diferentes manifestações artstcas.

EIXOS
TRANSVERSAIS

Arte e
tecnologia

(EJAT34AR35) Identficar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, apreciar, produzir,
registrar e compartlhar prátcas e repertórios artstcos, de modo refexivo, étco e responsável.
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ARTE – EM COMUM PARA AS TOTALIDADES 5 e 6 (T5 e T6) - EJAT56AR
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES
(EJAT56AR01) Experienciar, pesquisar, analisar e apreciar as diversas manifestações das artes visuais tradicionais
e contemporâneas (desenho, pintura, escultura, gravura, fotografia, vídeo, cinema, animação, arte
computacional etc.) que contemplem obras de artstas brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e matrizes
estétcas e culturais (africana, indígena, popular e entre outras), possibilitando a expansão da experiência com
diferentes contextos e prátcas artstco-visuais, a compreensão e ressignificação da capacidade de percepção, de
imaginação, de simbolização e do repertório imagétco.
(EJAT56AR01-01) Explorar, investgar e valorizar as manifestações artstcas nos mais variados estlos, valorizando
os artstas gaúchos e locais e as diferentes manifestações culturais.
(EJAT56AR02) Explorar e reconhecer diferentes estlos visuais, observando a contextualização que dialogue ao
longo do tempo e do espaço possibilitando as comparações (arte rupestre e grafite, pintura corporal indígena e
bodyart etc.).
(EJAT56AR03) Pesquisar e analisar situações em que as linguagens das artes visuais possam interagir com outras
linguagens audiovisuais (cinema, animações, musicais, performances, happening, land art etc. vídeos, vídeo
instalação, etc.), gráficas (capas de livros, ilustrações de textos diversos etc.), cenográficas, coreográficas,,
musicais, performance, happening, land art etc.

ARTES
VISUAIS

Contextos
e prátcas

ARTES
VISUAIS

Elementos da
linguagem

(EJAT56AR04) Pesquisar, identficar e analisar os elementos visuais (ponto, linha, forma, direção, cor, tom, escala,
dimensão, espaço, movimento etc.) que possibilitem a verificação e apreciação das alterações que ocorrem com
o material e o meio em que a obra é realizada.

ARTES
VISUAIS

Materialidades

(EJAT56AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artstca (desenho, pintura, colagem,
quadrinhos, dobradura, escultura, modelagem, instalação, vídeo, fotografia, performance etc.).
(EJAT56AR06) Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou interesses artstcos, de
modo individual, coletvo e colaboratvo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos convencionais,
alternatvos e digitais.

ARTES
VISUAIS

Processos
de criação

(EJAT56AR07) Dialogar com princípios conceituais, proposições temátcas, repertórios imagétcos e processos de
criação nas suas produções visuais.

ARTES
VISUAIS

Sistemas
da linguagem

(EJAT56AR08) Identficar e reconhecer as categorias de artsta, artesão, produtor cultural, curador, designer, entre
outras, diferenciando o trabalho realizado por cada profissional envolvido, estabelecendo conexões entre estes
profissionais envolvidos que vão desde a criação até uma exposição de uma obra de arte.
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DANÇA

Contextos
e prátcas

(EJAT56AR09) Pesquisar, identficar compreender e analisar diferentes formas de expressão, representação e
encenação da dança (espetáculos, danças de rua, jazz, dança de salão, vídeos, festvais, meios de comunicação,
Internet etc.), ampliando e consolidando repertório de referência, baseado em manifestações de grupos
brasileiros e estrangeiros de diferentes culturas e estlos, enfatzando os coletvos contemporâneos.

DANÇA

Elementos
da linguagem

(EJAT56AR10) Pesquisar e explorar movimentos espontâneos do cotdiano em espaços e tempos determinados e
observar as possibilidades de transformação desses movimentos, atribuindo novos significados, a partr de
questonamentos como: o porquê daquele gesto, o que levou a pessoa a movimentar-se daquela forma, qual a
reação que aquele gesto pode causar em outras pessoas, qual sentmento aquele gesto comunica etc.,
permitndo a artculação e compreensão das diferenças entre a dança tradicional e contemporânea.
(EJAT56AR11) Experimentar e analisar os fatores de movimento (tempo, peso, fuência e espaço) como
elementos que, combinados, geram as ações corporais e o movimento dançado.
(EJAT56AR12) Investgar e experimentar procedimentos de improvisação e criação do movimento como fonte
para a construção de vocabulários e repertórios próprios.

DANÇA

MÚSICA

Processos
de criação

Contextos
e prátcas

(EJAT56AR13) Investgar brincadeiras, jogos, danças coletvas e outras prátcas de dança de diferentes matrizes
estétcas e culturais como referência para a criação e a composição de danças autorais, individualmente e em
grupo.
(EJAT56AR14) Analisar e experimentar diferentes elementos (figurino, iluminação, cenário, trilha sonora etc.) e
espaços (convencionais e não convencionais) para composição cênica e apresentação coreográfica.
(EJAT56AR15) Comunicar, argumentar e debater as experiências individuais e coletvas em dança, para
compreender e refetr sobre o processo de criação, evitando colocações estereotpadas e preconceituosas em
relação a si e ao outro.
(EJAT56AR16) Analisar critcamente, por meio da apreciação musical, usos e funções da música em seus
contextos de produção e circulação, relacionando as prátcas musicais às diferentes dimensões da vida social,
cultural, polítca, histórica, econômica, estétca e étca.
(EJAT56AR17) Explorar, identficar, conhecer, analisar e comparar os diferentes meios e equipamentos culturais e
de circulação musical tradicional e alternatvo (espaço público), para compreender progressivamente a
possibilidade de múltplas funções: aprendizagem (ensaio), compartlhamento, apresentação, divulgação,
disseminação e difusão.
(EJAT56AR18) Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música brasileiros e estrangeiros que
contribuíram para o desenvolvimento de formas e gêneros musicais.
(EJAT56AR19) Fruir, acessar e analisar progressivamente diferentes estlos musicais regionais, nacionais e
internacionais, por meio de espetáculos, festvais, vídeos, Internet etc., para ampliar o vocabulário e o repertório
pessoal, permitndo aprimorar a capacidade de apreciação da estétca musical.
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MÚSICA

Elementos
da linguagem

(EJAT56AR20) Explorar e analisar elementos consttutvos da música (altura, intensidade, tmbre, melodia, ritmo
etc.), por meio de recursos tecnológicos (games e plataformas digitais), jogos, canções e prátcas diversas de
composição/criação, execução e apreciação musicais.

MÚSICA

Materialidades

(EJAT56AR21) Explorar e analisar fontes e materiais sonoros em prátcas de composição/criação, execução e
apreciação musical, reconhecendo tmbres e característcas de instrumentos musicais diversos.

MÚSICA

Notação e
registro musical

(EJAT56AR22) Explorar e identficar diferentes formas de registro musical (notação musical tradicional, partturas
criatvas e procedimentos da música contemporânea), bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio
e audiovisual.

MÚSICA

Processos
de criação

(EJAT56AR23) Explorar e criar improvisações, composições, arranjos, jingles, trilhas sonoras, entre outros,
utlizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos acústcos ou eletrônicos, convencionais ou não convencionais,
expressando ideias musicais de maneira individual, coletva e colaboratva.

TEATRO

Contextos
e prátcas

TEATRO

Elementos
da linguagem

TEATRO

Processos
de criação

(EJAT56AR24) Reconhecer, identficar e apreciar artstas e grupos de teatro brasileiros e estrangeiros
contemporâneos, aprofundando a pesquisa sobre a criação, produção e organização da atuação profissional em
teatro, bem como, os meios de divulgação e circulação dos espetáculos.
(EJAT56AR25) Reconhecer e analisar diferentes estlos cênicos (teatro, performance etc.), situando-os no tempo e
no espaço, para aprimorar a capacidade de apreciação da estétca teatral.
(EJAT56AR26) Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos acontecimentos cênicos (figurinos,
adereços, cenário, iluminação e sonoplasta) e reconhecer seus vocabulários.
(EJAT56AR26-01) Identficar e reconhecer as categorias de artsta, produtor cultural, curador, designer, entre
outras, diferenciando o trabalho realizado pelos profissionais envolvidos, estabelecendo conexões entre estes
profissionais que vão desde a criação até a apresentação de uma obra de arte.
(EJAT56AR27) Buscar, pesquisar e realizar a criação de dramaturgias e conhecer e explorar espaços cênicos
(locais) para o acontecimento teatral, relacionando com a cultura brasileira e estrangeira, em diálogo com o
teatro contemporâneo.
(EJAT56AR28) Vivenciar e experienciar diferentes funções teatrais (atuação, direção, iluminação, figurinista,
dramaturgo, cenógrafo, entre outras) e debater e refetr os limites e desafios do trabalho coletvo e colaboratvo,
valorizando todos os profissionais envolvidos no processo artstco.
(EJAT56AR29) Experimentar, fazer e refazer as expressões corporais e vocais, ampliando a capacidade de
imaginação, nos jogos teatrais, nas improvisações, na criação de personagens e na produção de espetáculos
teatrais.
(EJAT56AR30) Vivenciar, experienciar, improvisar e ensaiar peças e acontecimentos cênicos, a partr de diversos
estmulos, incluindo, textos dramátcos, contos, crônicas, notcias de jornal, entre outros.
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(EJAT56AR30-01) Pesquisar, elaborar, criar e sugerir personagens (caracterizando-os com figurinos, adereços,
maquiagem, elementos psicológicos etc.), cenários, iluminação e sonoplasta, potencializando a relação com o
espectador.
EIXOS
TRANSVERSAIS

Contextos
e prátcas

(EJAT56AR31) Relacionar as prátcas artstcas às diferentes dimensões da vida social, cultural, polítca, histórica,
econômica, estétca e étca.
(EJAT56AR31-01) Valorizar as manifestações artstcas como ferramenta de empreendedorismo, destacando os
artstas locais.

EIXOS
TRANSVERSAIS

Processos
de criação

(EJAT56AR32) Analisar e explorar, em projetos temátcos, as relações processuais entre diversas linguagens
artstcas.

EIXOS
TRANSVERSAIS

Matrizes estétcas
e culturais

(EJAT56AR33) Exercitar, analisar e apreciar a diversidade das matrizes culturais e dos aspectos históricos, sociais e
polítcos da produção artstca, problematzando as narratvas eurocêntricas e as diversas categorizações da arte
(arte, artesanato, folclore, design etc.).

EIXOS
TRANSVERSAIS

Patrimônio

(EJAT56AR34) Investgar, pesquisar, contextualizar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de
culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo suas matrizes indígenas, africanas e europeias, locais,
regionais e brasileiras, de diferentes épocas, favorecendo a construção do repertório pessoal relatvo às
diferentes manifestações artstcas.

EIXOS
TRANSVERSAIS

Arte e
tecnologia

(EJAT56AR35) Identficar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, apreciar, produzir,
registrar e compartlhar prátcas e repertórios artstcos, de modo refexivo, étco e responsável.
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4.3.1.4.4 – EDUCAÇÃO FÍSICA (T1 a T6)
Competências específicas de Educação Física a serem desenvolvidas:
1. Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a organização da vida coletva e individual.
2. Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as possibilidades de aprendizagem das prátcas corporais, além de se envolver no processo de
ampliação do acervo cultural nesse campo.
3. Refetr, critcamente, sobre as relações entre a realização das prátcas corporais e os processos de saúde/doença, inclusive no contexto das atvidades laborais.
4. Identficar a multplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estétca corporal, analisando, critcamente, os modelos disseminados na mídia e discutr
posturas consumistas e preconceituosas.
5. Identficar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e combater posicionamentos discriminatórios em relação às prátcas corporais e
aos seus partcipantes.
6. Interpretar e recriar os valores, os sentdos e os significados atribuídos às diferentes prátcas corporais, bem como aos sujeitos que delas partcipam.
7. Reconhecer as prátcas corporais como elementos consttutvos da identdade cultural dos povos e grupos.
8. Usufruir das prátcas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento em contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a promoção da
saúde.
9. Reconhecer o acesso às prátcas corporais como direito do cidadão, propondo e produzindo alternatvas para sua realização no contexto comunitário.
10. Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginástcas, esportes, lutas e prátcas corporais de aventura, valorizando o
trabalho coletvo e o protagonismo.
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EDUCAÇÃO FÍSICA - EM COMUM PARA AS TOTALIDADES 1 e 2 (T1 e T2) – EJAT12EF
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

BRINCADEIRAS
E JOGOS

Brincadeiras e jogos da
cultura
popular presentes no
contexto
comunitário e regional

(EJAT12EF01) Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular pr sentes no
contexto comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais de desempenho dos
colegas.
(EJAT12EF01-1) Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no
contexto comunitário e regional, partndo de experiências corporais e movimentos simples (correr, saltar,
chutar, arremessar, rolar, habilidades motoras fundamentais), reconhecendo e respeitando as diferenças
individuais de desempenho dos colegas;
(EJAT12EF01-2) Utlizar os conhecimentos prévios para, através do “lúdico”, localizar-se no tempo e espaço,
(hoje, ontem, antes, depois, agora, direita, esquerda, em cima, embaixo, frente, atrás).

BRINCADEIRAS
E JOGOS

Brincadeiras e jogos da
cultura
popular presentes no
contexto
comunitário e regional

(EF12EF02) Explicar, por meio de múltplas linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as brincadeiras e os jogos
populares do contexto comunitário e regional, reconhecendo e valorizando a importância desses jogos e
brincadeiras para suas culturas de origem.
(EJAT12EF02-1) Pesquisar e resgatar as brincadeiras e os jogos populares de diferentes tpos e segmentos do
contexto comunitário e regional;
(EJAT12EF02-2) Nomear, relatar e explicar, por meio de múltplas linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as
brincadeiras e os jogos populares do contexto comunitário e regional, reconhecendo e valorizando a
importância desses jogos e brincadeiras para suas culturas de origem.

BRINCADEIRAS
E JOGOS

Brincadeiras e jogos da
cultura
popular presentes no
contexto
comunitário e regional

(EJAT12EF03) Planejar e utlizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos populares do contexto
comunitário e regional, com base no reconhecimento das característcas dessas prátcas.
(EJAT12EF03-1) Planejar e utlizar estratégias para resolver desafios, partndo de habilidades motoras menos
complexas, através de brincadeiras e jogos populares do contexto local e do Rio Grande do Sul, com base no
reconhecimento das característcas dessas prátcas.

BRINCADEIRAS
E JOGOS

Brincadeiras e jogos da
cultura
popular presentes no
contexto
comunitário e regional

(EJAT12EF04) Colaborar na proposição e na produção de alternatvas para a prátca, em outros momentos e
espaços, de brincadeiras e jogos e demais prátcas corporais tematzadas na escola, produzindo textos (orais,
escritos, audiovisuais) para divulgá-las na escola e na comunidade.
(EJAT12EF04-1) Colaborar na proposição e na produção de alternatvas para a prátca de brincadeiras, jogos e
demais prátcas corporais tematzadas na escola e em outros ambientes;
(EJAT12EF04-2) Valorizar a si e ao ambiente em que se encontram, produzindo textos (orais, escritos,
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audiovisuais) divulgando na escola e na comunidade as adaptações e transformações possíveis das brincadeiras
e jogos e nas prátcas corporais.
ESPORTES

Esportes de marca
Esportes de precisão

(EJAT12EF05) Experimentar e fruir, prezando pelo trabalho coletvo e pelo protagonismo, a prátca de esportes
de marca e de precisão, identficando os elementos comuns a esses esportes.
(EJAT12EF05-1) Identficar, experimentar e fruir, coletvamente e com protagonismo, a prátca de esportes de
marca e de precisão, identficando os elementos, movimentos e as ações comuns a esses esportes, de acordo
com o nível de desenvolvimento e de suas possibilidades.

ESPORTES

Esportes de marca
Esportes de precisão

(EJAT12EF06) Discutr a importância da observação das normas e das regras dos esportes de marca e de
precisão para assegurar a integridade própria e as dos demais partcipantes.
(EJAT12EF06-1) Discutr e reconhecer a importância das normas e das regras dos esportes de marca e de
precisão para assegurar a integridade própria e as dos demais partcipantes.

BRINCADEIRAS
E JOGOS

Brincadeiras e jogos
populares do
Brasil e do mundo
Brincadeiras e jogos de
matriz
indígena e africana

(EJAT12EF07) Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de
matriz indígena e africana, e recriá-los, valorizando a importância desse patrimônio histórico-cultural.
(EJAT12EF07-1) Experimentar, recriar e fruir brincadeiras e jogos populares do Rio Grande do Sul, de outras
regiões do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, valorizando a importância do
patrimônio histórico-cultural;

BRINCADEIRAS
E JOGOS

Brincadeiras e jogos
populares do
Brasil e do mundo
Brincadeiras e jogos de
matriz
indígena e africana

(EJAT12EF08) Planejar e utlizar estratégias para possibilitar a partcipação segura de todos os alunos em
brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana.
(EJAT12EF09-1) Elaborar e discutr estratégias para possibilitar a partcipação segura de todos os alunos em
brincadeiras e jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana.

BRINCADEIRAS
E JOGOS

Brincadeiras e jogos
populares do
Brasil e do mundo
Brincadeiras e jogos de
matriz
indígena e africana

(EJAT12EF10) Descrever, por meio de múltplas linguagens (corporal, oral, escrita, audiovisual), as brincadeiras e
os jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana, explicando suas característcas e a importância
desse patrimônio histórico-cultural na preservação das diferentes culturas.
(EJAT12EF10-1) Identficar e descrever, por meio de múltplas linguagens (corporal, oral, escrita, audiovisual), as
brincadeiras e os jogos populares do Brasil e de matriz indígena e africana, analisando suas infuências,
explicando suas característcas e a importância desse patrimônio histórico-cultural na preservação das
diferentes culturas;
(EJAT12EF10-2) Conhecer o contexto histórico, social e cultural onde foram criados os jogos de tabuleiro,
podendo usá-los como conteúdo específico, oportunizando o trabalho interdisciplinar.
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BRINCADEIRAS
E JOGOS

Brincadeiras e jogos
populares do
Brasil e do mundo
Brincadeiras e jogos de
matriz
indígena e africana

(EJAT12EF11) Recriar, individual e coletvamente, e experimentar, na escola e fora dela, brincadeiras e jogos
populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e demais prátcas corporais
tematzadas na escola, adequando-as aos espaços públicos disponíveis.
(EJAT12EF11-1) Experimentar e recriar na escola e fora dela, brincadeiras e jogos populares do Brasil e do
mundo, incluindo aqueles de matriz indígena e africana, e demais prátcas corporais;
(EJAT12EF11-2) Recriar, individual e coletvamente, brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo e
demais prátcas corporais tematzadas na escola, adequando-as aos espaços públicos possíveis.

LUTAS

Lutas do contexto
comunitário e regional
Lutas de matriz indígena
e africana

(EJAT12EF12) Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas presentes no contexto comunitário e regional e lutas
de matriz indígena e africana.
(EJAT12EF12-1) Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas presentes no contexto comunitário, cultural e
regional e lutas de matriz indígena e africana.

LUTAS

Lutas do contexto
(EJAT12EF13) Planejar e utlizar estratégias básicas das lutas do contexto comunitário e regional e lutas de
comunitário e regional matriz indígena e africana experimentadas, respeitando o colega como oponente e as normas de segurança.
(EJAT12EF13-1) Conhecer a história das lutas em seus diferentes aspectos (origem, finalidade, modificações);
Lutas de matriz indígena (EJAT12EF13-2) Planejar e utlizar estratégias básicas (executar movimentos básicos) das lutas do contexto
e africana
comunitário e regional e lutas de matriz indígena e africana experimentadas, respeitando o colega como
oponente e as normas de segurança, adequando as prátcas aos interesses e habilidades;
(EJAT12EF13-3) Identficar as habilidades motoras necessárias para a prátca (chutar, socar, segurar).

LUTAS

Lutas do contexto
(EJAT12EF14) Identficar as característcas das lutas do contexto comunitário e regional e lutas de matriz
comunitário e regional indígena e africana, reconhecendo as diferenças entre lutas e brigas e entre lutas e demais prátcas corporais.
(EJAT12EF14-1) Identficar e valorizar as característcas das lutas do contexto comunitário e regional e lutas de
Lutas de matriz indígena matriz indígena e africana, reconhecendo as diferenças entre lutas e brigas e entre lutas e as demais prátcas
e africana
corporais e culturais.

GINÁSTICAS

Ginástca
geral

(EJAT12EF15) Experimentar e fruir, de forma coletva, combinações de diferentes elementos da ginástca geral
(equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais), propondo coreografias com diferentes
temas do cotdiano.
(EJAT12EF15-1) Identficar os elementos básicos da ginástca a partr dos conhecimentos pré- adquiridos e/ou
através de observações (vídeos, apresentações).
(EJAT12EF15-2) Experimentar, fruir e criar, de forma coletva, combinações de diferentes elementos da ginástca
geral (equilíbrios, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais), propondo coreografias com
diferentes temas do cotdiano, folclore e cultura local.

GINÁSTICAS

Ginástca

(EJAT12EF16) Planejar e utlizar estratégias para resolver desafios na execução de elementos básicos de
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geral

apresentações coletvas de ginástca geral, reconhecendo as potencialidades e os limites do corpo e adotando
procedimentos de segurança.
(EJAT12EF16-1) Planejar e utlizar estratégias para resolver desafios na execução de elementos básicos de
apresentações coletvas de ginástca geral, reconhecendo as potencialidades e os limites do corpo, bem como
nos segmentos corporais utlizados nos movimentos e adotando procedimentos de segurança.

GINÁSTICAS

Ginástcas
Geral

(EJAT12EF17) Experimentar, fruir e identficar diferentes elementos básicos da ginástca (equilíbrios, saltos,
giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais) e da ginástca geral, de forma individual e em pequenos
grupos, adotando procedimentos de segurança.
(EJAT12EF17-1) Experimentar, fruir e identficar diferentes elementos básicos da ginástca (equilíbrios, saltos,
giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais) e da ginástca geral, de forma lúdica, individual e em pequenos
grupos, com cooperação e adotando procedimentos de segurança, levando em consideração as característcas
individuais.

GINÁSTICAS

Ginástcas
Geral

(EJAT12EF18) Planejar e utlizar estratégias para a execução de diferentes elementos básicos da ginástca e da
ginástca geral.
(EJAT12EF18-1) Planejar e utlizar estratégias para a execução de diferentes elementos básicos da ginástca e da
ginástca geral, resolvendo desafios inerentes à prátca, de forma lúdica, individual e em pequenos grupos.

GINÁSTICAS

Ginástcas
Geral

(EJAT12EF19) Partcipar da ginástca geral, identficando as potencialidades e os limites do corpo, respeitando as
diferenças individuais e de desempenho corporal.
(EJAT12EF19-1) Partcipar da ginástca geral, identficando as potencialidades e os limites do corpo, identficando
a ação de cada segmento corporal e suas possibilidades de movimento, respeitando as diferenças individuais e
de desempenho corporal.

GINÁSTICAS

Ginástcas
Geral

(EJAT12EF20) Descrever, por meio de múltplas linguagens (corporal, oral, escrita e audiovisual), as
característcas dos elementos básicos da ginástca e da ginástca geral, identficando a presença desses
elementos em distntas prátcas corporais.
(EJAT12EF21-1) Utlizar as múltplas linguagens (corporal, oral, escrita e audiovisual) com a finalidade de
identficar e descrever as característcas dos elementos básicos da ginástca e da ginástca geral, nas distntas
prátcas corporais.

DANÇAS

Danças do contexto
(EJAT12EF22) Experimentar e fruir diferentes danças do contexto comunitário e regional (rodas cantadas,
comunitário e regional brincadeiras rítmicas e expressivas), e recriá-las, respeitando as diferenças individuais e de desempenho
corporal.
(EJAT12EF23-1) Pesquisar e resgatar danças de diferentes tpos e segmentos do contexto local e do Rio Grande
do Sul;
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(EJAT12EF23-2) Experimentar e fruir diferentes danças do contexto comunitário e regional (rodas cantadas,
danças gaúchas, brincadeiras rítmicas e expressivas), e recriá-las, respeitando as diferenças individuais e de
desempenho corporal.
DANÇAS

Danças do contexto
(EJAT12EF24) Identficar os elementos consttutvos (ritmo, espaço, gestos) das danças do contexto comunitário
comunitário e regional e regional, valorizando e respeitando as manifestações de diferentes culturas.
(EJAT12EF24-1) Experimentar e identficar os elementos consttutvos (ritmo, espaço, gestos) das danças do
contexto comunitário e regional, valorizando e respeitando as manifestações de diferentes culturas do nosso
Estado.

DANÇAS

Danças do Brasil e do
mundo
Danças de matriz
indígena e africana

DANÇAS

Danças do Brasil e do
mundo
Danças de matriz
indígena e africana

DANÇAS

Danças do Brasil e do
mundo
Danças de matriz
indígena e africana

DANÇAS

Danças do Brasil e do
mundo
Danças de matriz
indígena e africana

(EJAT12EF25) Experimentar, recriar e fruir danças populares do Brasil e do mundo e danças de matriz indígena e
africana, valorizando e respeitando os diferentes sentdos e significados dessas danças em suas culturas de
origem.
(EJAT12EF25-1) Experimentar, recriar e fruir danças populares do Brasil e do mundo e danças de matriz indígena
e africana, valorizando e respeitando os diferentes sentdos e significados dessas danças em suas culturas de
origem com movimentos mais complexos e ampliação do repertório motor.
(EJAT12EF26) Comparar e identficar os elementos consttutvos comuns e diferentes (ritmo, espaço, gestos) em
danças populares do Brasil e do mundo e danças de matriz indígena e africana. (EJAT12EF26-1) Pesquisar,
demonstrar e localizar as danças mais tradicionais das diferentes regiões brasileiras;
(EJAT12EF26-2) Comparar e identficar os elementos consttutvos comuns e diferentes (ritmo, espaço, gestos)
em danças populares do Brasil e do mundo e danças de matriz indígena e africana;
(EJAT12EF26-3) Utlizar a dança como recurso para a interpretação de ritmos, incentvando os movimentos do
corpo para o autoconhecimento.
(EJAT12EF27) Formular e utlizar estratégias para a execução de elementos consttutvos das danças populares
do Brasil e do mundo, e das danças de matriz indígena e africana.
(EJAT12EF27-1) Executar elementos consttutvos das danças populares do Brasil e do mundo, e das danças de
matriz indígena e africana;
(EJAT12EF27-2) Identficar a presença das capacidades fsicas durante as prátcas das danças (coordenação
motora, equilíbrio, agilidade).
(EJAT12EF28) Identficar situações de injustça e preconceito geradas e/ ou presentes no contexto das danças e
demais prátcas corporais, e discutr alternatvas para superá-las.
(EJAT12EF28-1) Identficar situações de injustça e preconceito geradas e/ou presentes no contexto das danças e
demais prátcas corporais, posicionando-se para buscar alternatvas para superá-las.
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ESPORTES

Esportes de campo e
taco
Esportes de
rede/parede
Esportes de invasão

ESPORTES

Esportes de campo e
taco
Esportes de
rede/parede
Esportes de invasão

(EJAT12EF29) Experimentar e fruir diversos tpos de esportes de campo e taco, rede/parede e invasão,
identficando seus elementos comuns e criando estratégias individuais e coletvas básicas para sua execução,
prezando pelo trabalho coletvo e pelo protagonismo.
(EJAT12EF29-1) Pesquisar, experimentar e fruir diversos tpos de esportes de campo e taco, rede/parede e
invasão, identficando seus elementos comuns e criando estratégias individuais e coletvas básicas para sua
execução, prezando pelo trabalho coletvo e pelo protagonismo, valorizando as aprendizagens relacionadas à
partcipação e ao trabalho em equipe;
(EJAT12EF29-2) Experimentar e fruir atvidades pré-desportvas.
(EJAT12EF30) Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identficando as característcas que os consttuem na
contemporaneidade e suas manifestações (profissional e comunitária/lazer).
(EJAT12EF30-1) Reconhecer e diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identficando e compreendendo as
característcas que os consttuem na contemporaneidade e suas manifestações (profissional e
comunitária/lazer).

EDUCAÇÃO FÍSICA - EM COMUM PARA AS TOTALIDADES 3 e 4 (T3 e T4) - EJAT34EF
UNIDADES
TEMÁTICAS

BRINCADEIRAS
E JOGOS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

Jogos
Eletrônicos

HABILIDADES
(EJAT34EF01) Experimentar e fruir, na escola e fora dela, jogos eletrônicos diversos, valorizando e respeitando os
sentdos e significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais e etários.
(EJAT34EF01-1) Pesquisar e reconhecer os diferentes conceitos entre jogos Eletrônicos,
Jogos Eletrônicos de Movimento, Jogos Virtuais e Exergames;
(EJAT34EF01-2) Compartlhar com os colegas as experiências pessoais em jogos eletrônicos, discutndo e
comparando as sensações na prátca dos jogos não eletrônicos (motores, de tabuleiro, de raciocínio etc.);
(EJAT34EF01-3) Experimentar e fruir, na escola e fora dela, jogos eletrônicos diversos, valorizando e respeitando
os sentdos e significados atribuídos a eles por diferentes grupos sociais e etários;
(EJAT34EF01-4) Identficar as transformações nas característcas dos jogos eletrônicos em função dos avanços das
tecnologias e nas respectvas exigências corporais colocadas por esses diferentes tpos de jogos.
(EJAT34EF01-5) Identficar e aprofundar o estudo acerca da tecnologia e suas infuências sobre nossos
movimentos e as transformações (evoluções) nos jogos eletrônicos, surgidas pela crítca ao sedentarismo
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propiciado, que passaram a ser produzidos no intuito de estmular o envolvimento corporal.
ATIVIDADES
LÚDICAS E
RECREATIVAS

ESPORTES

Socialização e
cooperação

(EJAT34EF02) Experimentar jogos e brincadeiras que despertem o prazer em realizar atvidades fsicas, na busca
do lazer, qualidade de vida e socialização.
(EJAT34EF02-1) Diferenciar os conceitos de jogos compettvos e cooperatvos, identficando as característcas que
os consttuem na contemporaneidade.
(EJAT34EF02-2) Experimentar os jogos cooperatvos, trazendo para a discussão as diferentes formas de interação
com o outro em relação ao eu.

(EJAT34EF06) Experimentar e fruir esportes de marca, precisão, invasão e técnico-combinatórios, valorizando o
trabalho coletvo e o protagonismo.
(EJAT34EF06-1) Identficar, experimentar e fruir esportes de marca, precisão, invasão e técnico-combinatórios,
valorizando o trabalho coletvo e o protagonismo, possibilitando a prátca com diferentes alternatvas,
Esportes
privilegiando a partcipação de todos.
de marca
(EJAT34EF06-2) Pratcar um ou mais esportes de marca, precisão, invasão e técnico-combinatórios oferecidos
pela escola, usando habilidades técnico-tátcas básicas e respeitando regras.
(EJAT34EF06-3) Pesquisar sobre a origem das modalidades, regras e materiais utlizados na sua prátca;
Esportes
(EJAT34EF06-4) Pratcar um ou mais esportes de marca, precisão, invasão e técnico-combinatórios oferecidos
de precisão
pela escola, usando habilidades técnico-tátcas básicas, respeitando regras e adaptando-as para as
especificidades de cada turma.
(EJAT34EF07) Planejar e utlizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e tátcos, tanto nos esportes de
Esportes
marca, precisão, invasão e técnico-combinatórios como nas modalidades esportvas escolhidas para pratcar de
de invasão
forma específica.
(EJAT34EF07-1) Planejar e utlizar estratégias pensadas em equipe, para solucionar os desafios técnicos e tátcos
nos esportes de marca, precisão, invasão e técnico-combinatórios, das modalidades esportvas escolhidas para
Esportes
pratcar, evoluindo das mais simples para mais complexas.
técnico-combinatórios (EJAT34EF08) Analisar as transformações na organização e na prátca dos esportes em suas diferentes
manifestações (profissional e comunitário/lazer).
(EJAT34EF08-1) Analisar as transformações na organização e na prátca dos esportes em suas diferentes
manifestações (profissional e comunitário/lazer), identficando e compreendendo as diferenças conceituais entre
Esporte Educacional, de Lazer e de Rendimento.
(EJAT34EF09) Propor e produzir alternatvas para experimentação dos esportes não disponíveis e/ou acessíveis na
comunidade e das demais prátcas corporais tematzadas na escola.
(EJAT34EF09-1) Pesquisar diferentes modalidades e/ou prátcas corporais que comumente não são desenvolvidas
no seu meio (escola e comunidade);
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(EJAT34EF09-2) Propor e produzir alternatvas que possibilitem a experimentação e prátca dos mesmos no
entorno da escola, ampliando essas ações para outros ambientes da comunidade.

GINÁSTICAS

DANÇAS

Ginástca
de
condicionamento
fsico

Danças
Urbanas

(EJAT34EF10) Experimentar e fruir exercícios fsicos que solicitem diferentes capacidades fsicas, identficando
seus tpos (força, velocidade, resistência, fexibilidade) e as sensações corporais provocadas pela sua prátca.
(EJAT34EF10-1) Experimentar e fruir exercícios fsicos que solicitem diferentes capacidades fsicas, identficando
seus tpos (força, velocidade, resistência, fexibilidade) e as sensações corporais provocadas pela sua prátca,
ampliando seus conhecimentos e consciência corporal (relacionando os exercícios com os segmentos corporais
utlizados).
(EJAT34EF11) Construir, coletvamente, procedimentos e normas de convívio que viabilizem a partcipação de
todos na prátca de exercícios fsicos, com o objetvo de promover a saúde.
(EJAT34EF11-1) Compreender a relação entre o exercício fsico e saúde, reconhecendo e respeitando a existência
de diferenças individuais de condicionamento fsico;
(EJAT34EF11-2) Construir, coletvamente, procedimentos e normas de convívio que viabilizem a partcipação de
todos na prátca de exercícios fsicos, com o objetvo de promover a saúde.
(EJAT34EF12) Diferenciar exercício fsico de atvidade fsica e propor alternatvas para a prátca de exercícios
fsicos dentro e fora do ambiente escolar.
(EJAT34EF12-1) Identficar e apontar as diferenças entre exercício fsico de atvidade fsica e propor alternatvas
para a prátca de exercícios fsicos dentro e fora do ambiente escolar, relacionando as capacidades fsicas às
estruturas corporais envolvidas;
(EJAT34EF12-2) Compreender a importância do exercício fsico para a saúde e o bem-estar do indivíduo.
(EJAT34EF13) Experimentar, fruir e recriar danças urbanas, identficando seus elementos consttutvos (ritmo,
espaço, gestos).
(EJAT34EF13-1) Reconhecer e definir o conceito de dança urbana;
(EJAT34EF13-2) Experimentar, fruir e recriar danças urbanas, identficando seus elementos consttutvos (ritmo,
espaço, gestos) e as capacidades fsicas desenvolvidas (coordenação, equilíbrio, agilidade, fexibilidade)
estmulando o movimento e a expressão corporal como forma de comunicação.
(EJAT34EF13-3) Vivenciar as danças urbanas e as demais manifestações da dança folclórica e tradicional.
(EJAT34EF14) Planejar e utlizar estratégias para aprender elementos consttutvos das danças urbanas.
(EJAT34EF14-1) Observar e identficar os movimentos de outros pratcantes (vídeos, visitas, oficinas) para
aprender elementos consttutvos das danças urbanas, resolvendo os desafios peculiares à prátca.
(EJAT34EF14-2) Diferenciar as danças urbanas das demais manifestações da dança, valorizando e respeitando os
sentdos e significados atribuídos a elas por diferentes grupos sociais.
(EJAT34EF14-3) Diferenciar as danças urbanas das demais manifestações da dança, comparando com as
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aprendidas ao longo dos anos anteriores, valorizando e respeitando os sentdos e significados atribuídos a elas
pelos diferentes grupos sociais e culturais da sua criação aos dias atuais, e adequar a prátca aos interesses e
possibilidades individuais e coletvos.

LUTAS

PRÁTICAS
CORPORAIS DE
AVENTURA

SAÚDE

Lutas
do Brasil

Prátcas
Corporais
de
Aventura Urbana

Atvidade fsica
e saúde

(EJAT34EF15) Identficar as característcas (códigos, rituais, elementos técnico-tátcos, indumentária, materiais,
instalações, insttuições) das lutas do Brasil.
(EJAT34EF15-1) Pesquisar e identficar as característcas (códigos, rituais, elementos técnico-tátcos, indumentária,
materiais, instalações, insttuições) das lutas do Brasil.
(EJAT34EF15-2) Problematzar preconceitos e estereótpos relacionados ao universo das lutas e demais prátcas
corporais, propondo alternatvas para superá-los, com base na solidariedade, na justça, na equidade e no
respeito.
(EJAT34EF15-3) Problematzar, através de debates e discussões, preconceitos e estereótpos relacionados ao
universo das lutas e demais prátcas corporais (esportes, danças, jogos, brincadeiras e ginástcas), de acordo com
sua origem e ambiente social, propondo alternatvas para superá-los, com base na solidariedade, na justça, na
equidade e no respeito.
(EJAT34EF16) Identficar a origem das prátcas corporais de aventura e as possibilidades de recriá-las,
reconhecendo as característcas (instrumentos, equipamentos de segurança, indumentária, organização) e seus
tpos de prátcas.
(EJAT34EF16-1) Discutr os princípios das prátcas, como a ausência de regras e limites, reconhecendo as
característcas (instrumentos, equipamentos de segurança, indumentária, organização e ambientes fsicos) e seus
tpos de prátcas;
(EJAT34EF16-2) Identficar a origem das prátcas corporais de aventura e as possibilidades de recriá-las,
adaptando os espaços e materiais disponíveis;
(EJAT34EF16-3) Mapear, em sua comunidade, locais que possuem potencial para as prátcas corporais de
aventura urbana.
(EJAT34EF17) Vivenciar e entender a importância da ginástca laboral, como prevenção de doenças ocupacionais
e manutenção da saúde;
(EJAT34EF17-1) Utlizar avaliações fsicas como forma de orientação e conscientzação corporal, oportunizando o
conhecimento e a vivência de diferentes prátcas corporais existentes, para atender as necessidades de cada
indivíduo;
(EJAT34EF17-2) Utlizar a prátca de atvidade fsica para a manutenção e melhora da saúde, abordando também
elementos teóricos relacionados ao assunto, para fomentar no aluno o interesse por uma melhor qualidade de
vida.
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EDUCAÇÃO FÍSICA - EM COMUM PARA AS TOTALIDADES 5 e 6 (T5 e T6) - EJAT56EF
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

ATIVIDADES
LÚDICAS E
RECREATIVAS

Socialização e
cooperação

(EJAT56EF01) Experimentar jogos e brincadeiras que despertem o prazer em realizar atvidades fsicas, na busca
do lazer, qualidade de vida e socialização;
(EJAT56EF01-1) Diferenciar os conceitos de jogo compettvo e cooperatvo, identficando as característcas que os
consttuem na contemporaneidade;
(EJAT56EF01-2 Experimentar os jogos cooperatvos, trazendo para a discussão as diferentes formas de interação
com o outro em relação ao eu.

Esportes de
rede/parede
Esportes de campo
e taco
Esportes de invasão
Esportes de combate

(EJAT56EF02) Identficar as transformações históricas do fenômeno esportvo e discutr alguns de seus problemas
(doping, corrupção, violência etc.) e a forma como as mídias os apresentam;
(EJAT56EF02-1) Analisar e identficar as transformações históricas do fenômeno esportvo como uma das
principais manifestações de impacto cultural e social, e discutr alguns de seus problemas (doping, corrupção,
violência etc.);
(EJAT56EF02-2) Estabelecer relações entre os problemas discutdos, as diferentes modalidades esportvas e a
forma como as mídias os apresentam.
(EJAT56EF03) Verificar locais disponíveis na comunidade para a prátca de esportes e demais prátcas corporais
tematzadas na escola, propondo e produzindo alternatvas para utlizá-los no tempo livre.;
(EJAT56EF03-1) Identficar e mapear os espaços públicos, no entorno da escola e contexto comunitário,
disponíveis para a prátca de esportes e das demais prátcas corporais tematzadas na escola, propondo e
produzindo alternatvas e/ou intervenções possíveis para utlizá-los no tempo livre.

ESPORTES

GINÁSTICAS

Ginástca
de

(EJAT56EF04) Experimentar e fruir um ou mais programas de exercícios fsicos, identficando as exigências
corporais desses diferentes programas, reconhecendo a importância de uma prátca individualizada, adequada às
característcas e necessidades de cada sujeito, levando em consideração as característcas individuais.
(EJAT56EF04-1) Experimentar e fruir um ou mais programas de exercícios fsicos, identficando as exigências
corporais (fexibilidade, resistência, força) desses diferentes programas, reconhecendo a importância de uma
prátca individualizada, adequada às característcas e necessidades de cada sujeito (em termos de intensidade,
duração e frequência), de acordo com os objetvos individuais.
(EJAT56EF05) Discutr as transformações históricas dos padrões de desempenho, saúde e beleza, considerando a
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condicionamento
fsico

forma como são apresentados nos diferentes meios (cientfico, midiátco etc.);
(EJAT56EF05-1) Discutr e analisar as transformações históricas dos padrões de desempenho, saúde e beleza,
considerando a forma como são apresentados nos diferentes meios (cientfico, midiátco etc.);
(EJAT56EF05-2) Reconhecer as diferenças entre o padrão apresentado pelos meios de comunicação e o que a
ciência estabelece como saudável;
(EJAT56EF05-3) Compreender as consequências das escolhas de padrões.
(EJAT56EF06) Problematzar a prátca excessiva de exercícios fsicos e o uso de medicamentos para a ampliação
do rendimento ou potencialização das transformações corporais;
(EJAT56EF06-1) Discutr a importância da atvidade fsica como promotora de saúde, abordando temas como
sedentarismo, obesidade e alimentação;
(EJAT56EF06-2) Investgar e problematzar a prátca excessiva de exercícios fsicos e o uso de medicamentos para
a ampliação do rendimento ou potencialização das transformações corporais.
(EJAT56EF07) Identficar, experimentar e fruir um ou mais tpos de ginástca de conscientzação corporal,
identficando as exigências corporais dos mesmos, partndo das que conhecem ou pratcam, passando para as
menos familiares;
(EJAT56EF07-1) Identficar as diferenças e semelhanças entre a ginástca de conscientzação corporal e as de
condicionamento fsico e discutr como a prátca de cada uma dessas manifestações pode contribuir para a
melhoria das condições de vida, saúde, bem-estar e cuidado consigo mesmo;
(EJAT56EF07-2) Apontar as diferenças e semelhanças entre a ginástca de conscientzação corporal e as de
condicionamento fsico e discutr como a prátca de cada uma dessas manifestações pode contribuir para a
melhoria das condições de vida, saúde, bem-estar e cuidado consigo mesmo;
(EJAT56EF07-3) Identficar locais disponíveis e adequados, na escola e comunidade, para a prátca das mesmas.

DANÇAS

Danças de Salão

(EJAT56EF08) Analisar as característcas (ritmos, gestos, coreografias e músicas) das danças de salão, bem como
suas transformações históricas e os grupos de origem.
(EJAT56EF08-1) Analisar as característcas (ritmos, gestos, coreografias e músicas) das danças de salão, bem como
suas transformações históricas e os grupos de origem;
(EJAT56EF08-2) Pesquisar e identficar os tpos de dança dos diferentes segmentos culturais e sociais.

LUTAS

Lutas do Mundo

(EJAT56EF09) Planejar e utlizar estratégias básicas das lutas experimentadas, reconhecendo as suas
característcas técnico-tátcas;
(EJAT56EF09-1) Estabelecer e recriar estratégias básicas de luta, utlizando jogos e brincadeiras adaptadas de
forma a entender os movimentos específicos das lutas experimentadas, reconhecendo as suas característcas
técnico-tátcas, partndo das próprias experiências corporais e das realizadas pelos colegas, utlizando os
movimentos específicos das lutas (como rolamentos, quedas, técnicas de projeção) e respeitando os
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procedimentos de segurança, evoluindo de lutas com característcas mais simples para as lutas com
característcas mais complexas.
(EJAT56EF10) Discutr as transformações históricas, o processo de esportvização e a midiatzação de uma ou mais
lutas, valorizando e respeitando as culturas de origem.
(EJAT56EF10-1) Pesquisar e discutr as transformações históricas, o processo de esportvização e a midiatzação de
uma ou mais lutas, valorizando e respeitando as culturas de origem, dando um novo significado às prátcas
corporais de lutas.
PRÁTICAS
CORPORAIS DE
AVENTURA

SAÚDE

Prátcas
corporais
de
aventura
na
natureza

Atvidade fsica e
saúde

(EJAT56EF11) Experimentar e fruir diferentes prátcas corporais de aventura na natureza, valorizando a própria
segurança e integridade fsica, bem como as dos demais, respeitando o patrimônio natural e minimizando os
impactos de degradação ambiental.
(EJAT56EF11-1) Conceituar e valorizar o patrimônio natural, compreendendo a importância da preservação do
meio ambiente, a urbanização e a utlização consciente dos recursos naturais;
(EJAT56EF11-2) Identficar, experimentar e fruir diferentes prátcas corporais de aventura na natureza,
valorizando a própria segurança e integridade fsica, bem como as dos demais, respeitando o patrimônio natural
e minimizando, os impactos de degradação ambiental incentvando o uso de alternatvas sustentáveis;
(EJAT56EF11-3) Identficar as habilidades motoras, capacidades fsicas e estruturas corporais utlizadas na prátca
corporal de aventura.
(EJAT56EF12) Identficar riscos, formular estratégias e observar normas de segurança para superar os desafios na
realização de prátcas corporais de aventura na natureza.
(EJAT56EF12-1) Identficar e discutr formas de minimizar e controlar riscos durante as prátcas de aventura na
natureza e formular estratégias para que todos possam partcipar, observando as normas de segurança para
superar os desafios na realização dessas prátcas.
(EJAT56EF12-2) Identficar as característcas (equipamentos de segurança, instrumentos, indumentária,
organização) das prátcas corporais de aventura na natureza, bem como suas transformações históricas.
(EJAT56EF12-3) Conhecer as característcas (equipamentos de segurança, instrumentos, indumentária,
organização) das prátcas corporais de aventura na natureza e analisar suas transformações históricas;
(EJAT56EF12-4) Mapear e listar lugares da comunidade local acessíveis e seguros às prátcas corporais de
aventura na natureza.
(EJAT56EF13) Utlizar avaliações fsicas como forma de orientação e conscientzação corporal, oportunizando o
conhecimento e a vivência de diferentes prátcas corporais existentes, para atender as necessidades de cada
indivíduo;
(EJAT56EF13-1) Vivenciar e entender a importância da ginástca laboral, como prevenção de doenças
ocupacionais e manutenção da saúde;
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(EJAT56EF13-2) Utlizar a prátca de atvidade fsica para a manutenção e melhora da saúde, abordando também
elementos teóricos relacionados ao assunto, para fomentar no aluno o interesse por uma melhor qualidade de
vida.
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ENSINO
RELIGIOSO
(T1 a T6)
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4.3.1.5 – ENSINO RELIGIOSO (T1 a T6)
Competências específicas de Ensino Religioso a serem desenvolvidas:
1. Conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições/movimentos religiosos e filosofias de vida, a partr de pressupostos cientficos, filosóficos, estétcos
e étcos.
2. Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas experiências e saberes, em diferentes tempos, espaços e territórios.
3. Reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletvidade e da natureza, enquanto expressão de valor da vida.
4. Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver.
5. Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da polítca, da economia, da saúde, da ciência, da tecnologia e do meio ambiente.
6. Debater, problematzar e posicionar-se frente aos discursos e prátcas de intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, de modo a assegurar os
direitos humanos no constante exercício da cidadania e da cultura de paz.

ENSINO RELIGIOSO - EM COMUM PARA AS TOTALIDADES 1 e 2 (T1 e T2) - EJAT12ER
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

IDENTIDADES E
ALTERIDADES

O eu, o outro e o nós

(EJAT12ER01) Identficar e acolher as semelhanças e diferenças entre o eu, o outro e o nós.
(EJAT12ER01-1) Reconhecer que cada um tem um nome e que cada nome tem um significado, que o
identfica e/ou diferencia dos demais.
(EJAT12ER01-2) Valorizar a diversidade e a identdade cultural individual.

IDENTIDADES E
ALTERIDADES

Imanência e transcendência

(EJAT12ER02) Valorizar a diversidade de formas de vida.
(EJAT12ER02-1) Valorizar a diversidade de formas de vida e as Tradições Religiosas, reconhecendo-se
como parte de determinada comunidade.
(EJAT12ER02-2) Demonstrar abertura às diversas concepções de transcendências vivenciadas e/ou
relatadas no cotdiano

IDENTIDADES E
ALTERIDADES

O eu, a família
e o ambiente
de convivência

(EJAT12ER03) Reconhecer os diferentes espaços de convivência.
(EJAT12ER03-1) Valorizar a família, percebendo as diferentes formas de consttuição e pertencimento.
(EJAT12ER03-2) Identficar costumes, crenças e formas diversas de viver em variados ambientes de
convivência.
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IDENTIDADES E
ALTERIDADES

Memórias e símbolos

(EJAT12ER04) Identficar os símbolos presentes nos variados espaços de convivência.
(EJAT12ER04-1) Identficar os símbolos religiosos presentes nos diversos espaços de convivência da
comunidade em que estão inseridos.

IDENTIDADES E
ALTERIDADES

Símbolos
religiosos

(EJAT12ER05) Identficar, distnguir e respeitar símbolos religiosos de distntas manifestações,
tradições e insttuições religiosas.
(EJAT12ER05-1) Reconhecer símbolos pertencentes a sua religiosidade pessoal e familiar.

MANIFESTAÇÕES
RELIGIOSAS

Sentmentos, lembranças,
memórias e saberes

(EJAT12ER06) Identficar e acolher sentmentos, lembranças, memórias e saberes de cada um.
(EJAT12ER06-1) Identficar as diferentes formas pelas quais as pessoas manifestam sentmentos,
ideias, memórias, gostos e crenças em diferentes espaços.

MANIFESTAÇÕES
RELIGIOSAS

Alimentos sagrados

(EJAT12ER07) Exemplificar alimentos considerados sagrados por diferentes culturas, tradições e
expressões religiosas.
(EJAT12ER07-1) Identficar significados atribuídos a alimentos em diferentes manifestações e
tradições religiosas.

ENSINO RELIGIOSO - TOTALIDADE 3 (T3) - EJAT3ER
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

CRENÇAS RELIGIOSAS E
FILOSOFIAS DE VIDA

Tradição escrita: registro dos
ensinamentos sagrados

(EJAT3ER01) Reconhecer o papel da tradição escrita na preservação de memórias, acontecimentos e
ensinamentos religiosos.
(EJAT3ER01-1) Identficar e valorizar as Tradições Religiosas de todos os povos que compõem a
história do Rio Grande do Sul, ressaltando suas contribuições para a educação no Estado.
(EJAT3ER01-2) Reconhecer e valorizar a diversidade de textos religiosos escritos (textos do Budismo,
Cristanismo, Espiritsmo, Hinduísmo, Islamismo, Judaísmo, entre outros).

CRENÇAS RELIGIOSAS
E FILOSOFIAS DE VIDA

Ensinamentos da
tradição escrita

(EJAT3ER02) Reconhecer, em textos escritos, ensinamentos relacionados a modos de ser e viver.
(EJAT3ER02-1) Conhecer os valores do altruísmo, do respeito e da étca, a partr da leitura e
interpretação dos textos sagrados, orações, parábolas e cântcos religiosos.
(EJAT3ER03) Demonstrar sensibilidade, solidariedade, empata, perdão e cooperação nos
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acontecimentos do cotdiano.
(EJAT3ER04) Discutr como o estudo e a interpretação dos textos religiosos infuenciam os adeptos a
vivenciarem os ensinamentos das tradições religiosas.
(EJAT3ER05) Reconhecer a importância dos mitos, ritos, símbolos e textos na estruturação das
diferentes crenças, tradições e movimentos religiosos.
CRENÇAS RELIGIOSAS
E FILOSOFIAS DE VIDA

Símbolos, ritos e mitos
religiosos

(EJAT3ER06) Exemplificar a relação entre mito, rito e símbolo nas prátcas celebratvas de diferentes
tradições religiosas.
(EJAT3ER06-1) Identficar e compreender o significado e origem das festas e feriados religiosos
presentes na comunidade que está inserido.

ENSINO RELIGIOSO - TOTALIDADE 4 (T4) – EJAT4ERUNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

MANIFESTAÇÕES
RELIGIOSAS

Místcas e
espiritualidades

(EJAT4ER01) Reconhecer e respeitar as prátcas de comunicação com as divindades em distntas
manifestações e tradições religiosas.
(EJAT4ER01) Identficar e respeitar as experiências e vivências narradas por membros de diferentes
Tradições Religiosas.
(EJAT4ER02) Identficar prátcas de espiritualidade utlizadas pelas pessoas em determinadas
situações (acidentes, doenças, fenômenos climátcos).

MANIFESTAÇÕES
RELIGIOSAS

Lideranças religiosas

CRENÇAS RELIGIOSAS
E FILOSOFIAS
DE VIDA

Princípios étcos
e valores religiosos

(EJAT4ER03) Reconhecer os papéis atribuídos às lideranças de diferentes tradições religiosas.
(EJAT4ER04) Exemplificar líderes religiosos que se destacaram por suas contribuições à sociedade.
(EJAT4ER05) Discutr estratégias que promovam a convivência étca e respeitosa entre as religiões.
(EJAT4ER06) Identficar princípios étcos em diferentes tradições religiosas e filosofias de vida,
discutndo como podem infuenciar condutas pessoais e prátcas sociais.
(EJAT4ER06-1) Respeitar as diversas manifestações religiosas para que haja a convivência étca e o
respeito mútuo.
(EJAT4ER06-2) Identficar attudes de intolerância e elaborar estratégias que promovam a convivência
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harmoniosa.
(EJAT4ER06-3) Compreender critcamente a relação entre fé, razão e étca.
CRENÇAS RELIGIOSAS
E FILOSOFIAS
DE VIDA

Liderança e direitos humanos (EJAT4ER07) Reconhecer o direito à liberdade de consciência, crença ou convicção, questonando
concepções e prátcas sociais que a violam.

ENSINO RELIGIOSO - TOTALIDADE 5 (T5) – EJAT5ER
UNIDADES
TEMÁTICAS

CRENÇAS RELIGIOSAS E
FILOSOFIAS DE VIDA

CRENÇAS RELIGIOSAS E
FILOSOFIAS DE VIDA

CRENÇAS RELIGIOSAS E
FILOSOFIAS DE VIDA

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

HABILIDADES

(EJAT5ER01) Discutr como as crenças e convicções podem infuenciar escolhas e attudes pessoais e
(EJAT5ER02) Analisar as diversas Tradições Religiosas, sua forma de ver o mundo em diferentes
Crenças, convicções e attudes aspectos e como isso infuencia suas attudes.
coletvas
(EJAT5ER02-1) Identficar as tradições e lendas gaúchas, que são permeadas por crenças, como o
Negrinho do Pastoreio, M’Bororé, o Boitatá, a Noiva da Lagoa e outras.
(EJAT5ER02-2) Conhecer as manifestações religiosas, seitas, filosofias de vida, significatvas na
sociedade brasileira, enfatzando as locais.
(EJAT5ER02-3) Conhecer aspectos do diálogo entre religião e ciência ao longo da história.

Doutrinas religiosas

(EJAT5ER03) Identficar as concepções de vida e morte contdas nas diversas filosofias e Tradições
Religiosas.
(EJAT5ER03-1) Analisar os conceitos de finitude humana e transcendência, refetndo sobre o valor e
o sentdo da vida.
(EJAT5ER03-2) Conhecer e descrever em que se consttui o sincretsmo religioso e as formas de
manifestações nas Tradições Religiosas.
(EJAT5ER03-3) Identficar a infuência das Tradições Religiosas nos campos da polítca, saúde,
educação, economia.

Crenças, filosofias de vida e (EJAT5ER04) Debater sobre as possibilidades e os limites da interferência das tradições religiosas na
esfera pública
esfera pública.
(EJAT5ER04-1) Artcular prátcas que reconheçam a diversidade cultural e religiosa na promoção dos
Direitos Humanos.
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CRENÇAS RELIGIOSAS E
FILOSOFIAS DE VIDA

Tradições religiosas, mídias e (EJAT5ER05) Analisar as formas de uso das mídias e tecnologias pelas diferentes denominações
tecnologias
religiosas
(EJAT5ER05-1) Diferenciar amizade real de amizade virtual, ressignificando o sentdo de
companheirismo em sua essência, valorizando as vivências individuais e coletvas.

ENSINO RELIGIOSO - TOTALIDADE 6 (T6) – EJAT6ER
UNIDADES
TEMÁTICAS

OBJETOS DE
CONHECIMENTO

CRENÇAS RELIGIOSAS E
FILOSOFIAS DE VIDA

Imanência e
transcendência

CRENÇAS RELIGIOSAS E
FILOSOFIAS DE VIDA

Vida e morte

CRENÇAS RELIGIOSAS E
FILOSOFIAS DE VIDA

Princípios e
valores étcos

HABILIDADES
(EJAT6ER01) Analisar princípios e orientações para o cuidado da vida e nas diversas tradições
religiosas e filosofias de vida.
(EJAT6ER01-1) Compartlhar suas experiências de vida, refetndo sobre seu planejamento individual,
baseados em princípios morais, religiosos e étcos.
(EJAT6ER01-2) Discutr as formas de exposição e de sua vida com o uso de mídias e suas
consequências.
(EJAT6ER02) Discutr as diferentes expressões de valorização e de desrespeito à vida, por meio da
análise de matérias nas diferentes mídias.
(EJAT6ER02-1) Ler e interpretar com critcidade as letras de músicas e canções populares, refetndo
em consonância com parâmetros étcos, religiosos e morais.
(EJAT6ER03) Identficar sentdos do viver e do morrer em diferentes tradições religiosas, através do
estudo de mitos fundantes.
(EJAT6ER04-1) Compreender o sentdo de vida e morte em diferentes Tradições Religiosas.
(EJAT6ER05) Apropriar-se dos valores étcos, morais e religiosos universais, como subsídios
importantes para o crescimento pessoal e social de cada indivíduo.
(EJAT6ER05-1) Reconhecer-se como parte integrante de uma sociedade pautada em princípios e
valores morais, étcos e religiosos.
(EJAT6ER05-2) Reconhecer e apropriar-se de valores étcos, morais e religiosos que contribuem para a
erradicação de discursos de ódio e prátcas de violência.
(EJAT6ER05-3) Valorizar o papel da família na preservação dos valores étcos morais e religiosos da
sociedade.
(EJAT6ER05-4) Construir projetos de vida assentados em princípios e valores étcos.
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
A construção do Documento Orientador do Território de Gramado (DOTG), o qual segue orientações já incluídas tanto na BNCC quanto no RCG é um
importante aliado do professor na ressignificação de sua prátca pedagógica, tendo o auxílio para desenvolver aulas que busquem não somente atender a um
protocolo pedagógico de habilidades, mas que surtam significado na vida do aluno.
Tal documento não deve ser visto como mais um aparato que o professor precisa seguir. Muito pelo contrário. Deve ser visto como um documento que
orienta e auxilia o profissional, reafirmando o compromisso deste com o desenvolvimento de uma Educação de qualidade, tão almejada em todo o território
nacional. É através deste documento, que a rede de ensino de Gramado tem a oportunidade de pratcar a equidade em todas as insttuições de ensino que o
município comporta, independentemente da esfera a qual pertencem (pública ou privada).
Vale ressaltar que importantes documentos que permeiam a Educação serão construídos tendo por base o que está descrito no DOTG, a saber o Projeto
Polítco Pedagógico (PPP) do município e de cada uma das escolas, o Regimento Escolar e os currículos que serão desenvolvidos em cada uma das etapas da
educação básica, desde a Educação Infantl até o 9º ano do Ensino Fundamental, não deixando de lado, obviamente, a Educação de Jovens e Adultos.
A caminhada realizada durante a construção deste documento, oportunizou a todos os professores que partciparam, importantes refexões a respeito dos
mais variados fatores que integram o processo de ensino e de aprendizagem desenvolvido no espaço escolar. Dessa forma, acredita-se que cada profissional tenha
refetdo sobre as teorias que abrangem a Educação e também sobre a sua própria prátca pedagógica, sobre a forma como se aprende e sobre como se ensina, a
fim de que se possa proporcionar um significatvo desempenho na aprendizagem dos alunos.
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