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 1. Visão de Educação Infantil 

 
A etapa de Educação Infantil é a primeira da Educação Básica, oferecida em 

Instituições de Ensino de caráter público ou privado, visando cuidar e educar, tendo 
como finalidade “[...] o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, 
afetivo, intelectual, linguístico e social, complementando a ação da família e 
comunidade [...]”, conforme indicado na Resolução nº 5/2009, que fixa Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEIs) (BRASIL, 2010), 
especificamente no Art. 5º. 

Nessa perspectiva, acredita-se que a base para a Educação Infantil da Rede 
Municipal deva estar em conformidade com tais Diretrizes por seu caráter 
mandatório e porque contemplam a concepção Sócio-Histórico-Cultural, ao 
confirmar a necessidade de uma formação integral do sujeito. Além disso, as 
mesmas Diretrizes abarcam estudos atualizados sobre a infância e que são 
referências nas práticas dessa mesma Rede. 

Segundo Ferraz (informação verbal)1, deve-se considerar a importância da 
Educação Infantil como início de todo o processo de aprendizagem escolar, tendo 
em vista que, de acordo com estudos da neurociência, cerca de 80% do cérebro de 
um adulto forma-se ao longo dos seus três primeiros anos de vida, bem como o 
controle emocional, as habilidades sociais, a linguagem e a aritmética. 

Portanto, acredita-se em uma Educação Infantil que considere as 
especificidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das crianças de 0 a 5 
anos, mediante um olhar sensível, uma escuta atenta e com clareza acerca do 
desenvolvimento infantil, primando pela qualidade das experiências oferecidas às 
crianças. Para tanto, menciona-se que o embasamento se dê em harmonia com os 
seguintes princípios: 

 Valorização e respeito à etapa de Educação Infantil, como importante espaço de 
cuidados, de formação, de educação e de ensino; 

 Que a Educação Infantil seja considerada como direito de toda criança; 

 Que a criança seja considerada como sujeito histórico de direitos e seja o centro 
de todo o processo pedagógico; 

 Garantia de atendimento aos cuidados essenciais à sobrevivência (higiene, 
alimentação, sono, trocas de roupas, cuidados com a saúde) e ao 
desenvolvimento identitário de cada criança; 

 Respeito à dignidade e aos diretos das crianças considerando suas diversas 
realidades; 

 Que tenha como eixos estruturantes o brincar, as interações e a ludicidade, 
sempre com clareza de intencionalidade nos momentos de brincadeiras, tendo 
em vista que o brincar é o eixo principal da Educação Infantil; 

                                                
1 Fala proferida pela Profa. Dra. Beatriz Ferraz no 2º Seminário “Currículo em Ação” da Rede 
Municipal de Santo André, nos dias 05 e 06 de fevereiro de 2018. 
 



 

 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
 
 

14 
 

  Direito das crianças ao brincar como forma particular de expressão, pensamento, 
interação e comunicação infantil; 

 Direitos de aprendizagem garantidos (conviver, brincar, participar, explorar, 
expressar e conhecer-se), permeados por amor, carinho, proteção e respeito, 
considerando os campos de experiência; 

 Direito de acesso aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o 
desenvolvimento de suas capacidades; 

 Que a Educação Infantil configure-se um espaço de construção social, para além 
da família e de ampliação das relações e do espaço físico; 

 Busca de parceria entre escola e família, para que esta seja atuante, ajudando 
na reflexão diária, como parte importante de uma gestão democrática; 

 Garantia de socialização das crianças, mediante a sua participação e inserção 
nas mais diversificadas práticas sociais; 

 Interação entre adulto/criança e criança/criança, com situações que favoreçam e 
oportunizem a prática da afetividade, do acolhimento, da aceitação mútua, do 
respeito entre os diferentes sujeitos; 

 Trabalho pedagógico com intencionalidade e integração de conteúdos, mediante 
as experiências proporcionadas, que muitas vezes não aparecem de forma 
explícita e consciente, apontando para a necessidade de conhecer e buscar 
formas articuladas aos conteúdos conceituais e atitudinais; 

 Que a avaliação e o planejamento sirvam como instrumentos de reflexão sobre a 
prática pedagógica na busca de melhores caminhos para orientar as 
aprendizagens das crianças; 

 Que os processos de ensino partam das vivências das crianças e contemplem o 
acesso à cultura, à informação, ao desenvolvimento do raciocínio, bem como à 
interação; 

 Que a/o docente, que se proponha a atuar nesta Etapa, esteja consciente do 
desafio de vivenciar um processo “recheado” de possibilidades e 
responsabilidades. Importante e necessário que se tenha claro que o ato de 
planejar a ação cognitiva é muito mais que dispor atividades sequenciais em uma 
folha de papel, pois exige que aquele/aquela que o faça, saiba um pouco da 
história de cada criança, de sua família, de suas características, do momento de 
desenvolvimento humano em que se encontra, sempre disposto/disposta a 
dedicar-se para sua formação contínua e à reflexão de sua prática, tanto 
individual, como coletivamente. 

Finalmente, faz-se imprescindível considerar todos esses princípios, tendo 
como ponto de partida os conhecimentos prévios das crianças, oportunizando-lhes 
novas experiências, garantindo que deem continuidade ao processo de construção 
de sua formação, jamais lhes negando acesso aos mais diversos conhecimentos, 
percebendo a importância do resgate de valores de cunho social e cultural, e 
sempre usando de empatia e respeito. 
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 Dessa maneira, com base em aprendizagens de cunho emancipatório que 
favoreçam seu desenvolvimento identitário, pensa-se que será possível às crianças 
terem seus processos de transição entre a Educação Infantil e o Ensino 
Fundamental acontecendo de forma respeitosa, consciente e considerando sua 
integralidade como sujeito. 

 
2. Visão Ensino Fundamental 

 
No âmbito da Educação Básica, a Etapa de Ensino Fundamental configura-se 

um prosseguimento da Etapa de Educação Infantil, ambas consideradas como 
direitos inalienáveis do ser humano (BRASIL, 2013, p.130). O Ensino Fundamental 
como uma Etapa da Educação Básica no Brasil tem duração de nove anos, com 
matrícula obrigatória dos 06 aos 14 anos. 

Nos Art. 5º. e 6º. da Resolução CNE/CEB nº 7/10 de 14 de dezembro de 2010, 
que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (DCNEFs) 
de 9 (nove) anos (BRASIL, 2013, p. 130 - 131), são elencados fundamentos e 
princípios pertinentes à referida Etapa da Educação Básica, a saber: (i) 
fundamentos com base nos direitos à educação de qualidade, assegurando uma 
formação cidadã, garantindo a promoção de aprendizagens significativas, com 
usufruto dos bens sociais, culturais, científicos e de forma equitativa; (ii) princípios 
de caráter ético, político e estético que balizem as ações pedagógicas. 

Nessa perspectiva, acredita-se que, para a Rede Municipal de Ensino, tanto 
na Educação Infantil quanto no Ensino Fundamental, deve-se buscar o 
desenvolvimento de um trabalho com as crianças, voltado para tais princípios 
éticos, estéticos e políticos, nas seguintes perspectivas: 

 Dos princípios éticos, procura-se desenvolver na criança a sua autonomia. Para 
isso, é importante assegurar a manifestação dos desejos, interesses, 
curiosidades, bem como valorizar a interação como forma de ampliação de 
saberes e desenvolvimento das relações humanas; 

 Dos princípios estéticos, busca-se garantir que a sensibilidade, a ludicidade, a 
criatividade e a diversidade façam parte do trabalho; 

 Dos princípios políticos, pretende-se que a educação favoreça o exercício da 
cidadania como forma de participação social e política. 

Assim, acredita-se em um Ensino Fundamental que proporcione às crianças 
uma educação para a integralidade do sujeito, atendendo-as e respeitando-as em 
suas individualidades, com práticas que desenvolvam as diferentes linguagens, 
proporcionando situações que ampliem conhecimentos, oportunizando bases para o 
desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e físico. 

Para tanto se faz de essencial importância uma educação reflexiva e 
significativa, em que a aprendizagem seja garantida como direito de todos e todas. 
Assim, indica-se que o embasamento se dê consonante aos seguintes princípios: 

 Garantia de direito à infância, até os doze anos de idade, conforme a Lei nº 
8.069/90 de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
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 (BRASIL, 2001), considerando que os aspectos do cuidar se mantenham 
juntamente aos do educar, não desconsiderando a ludicidade; 

 Investimento no desenvolvimento global das crianças, considerando seus 
aspectos físicos, afetivos, cognitivos e sociais; 

 Investimento no desenvolvimento da capacidade de aprender de cada criança e 
nos processos de ensino-aprendizagem, tendo como meios básicos o pleno 
domínio da leitura, da escrita e do cálculo, considerando conhecimentos de 
todas as áreas, habilidades, formação de valores e atitudes; 

 Constituição de um ambiente saudável de aprendizagem, de respeito às 
diferenças e valorização das diversas manifestações culturais; 

 Uso de práticas inovadoras voltadas à formação de cidadãos críticos, reflexivos 
e conscientes de seu papel na história, na sociedade e na cultura da qual é 
participante; 

 Consideração ao processo reflexivo de cada criança, perante o seu grupo social 
e o tempo histórico em que está inserida; 

 Que as crianças consigam comunicar-se mediante as diferentes linguagens, 
podendo vivenciar momentos diferenciados nos quais adquiram novos 
conhecimentos, sabendo utilizá-los para a resolução de problemas, de forma 
que todas as áreas do conhecimento sejam alcançadas de maneira proficiente; 

 Que os conteúdos sejam abordados numa perspectiva interdisciplinar e 
transdisciplinar2, na qual o conhecimento seja adquirido de forma 
contextualizada e transformadora; 

 Garantia de acesso e permanência, bem como ensino de qualidade, no qual 
escola e família se unam, em parceria, mediante relações socioculturais em 
função de objetivos e valores que possibilitem às crianças um desempenho 
capaz de tirá-las de situações de exclusão em que muitas se encontram; 

 Considerar os muitos desafios desta Etapa de Ensino Fundamental no que diz 
respeito à aprendizagem na idade certa, ao multiculturalismo, à inclusão digital e 
tecnológica, à formação e qualificação docente, às políticas públicas e aumento 
dos investimentos públicos que proporcionem as qualificações necessárias e 
desejadas. 
 
 
 

                                                
2 [...] A transdisciplinaridade refere-se ao conhecimento próprio da disciplina, mas está para além 
dela. O conhecimento situa-se na disciplina, nas diferentes disciplinas e além delas, tanto no espaço 
quanto no tempo. Busca a unidade do conhecimento na relação entre a parte e o todo, entre o todo e 
a parte. 
[...] 
A interdisciplinaridade pressupõe a transferência de métodos de uma disciplina para outra. 
Ultrapassa-as, mas sua finalidade inscreve-se no estudo disciplinar. Pela abordagem interdisciplinar 
ocorre a transversalidade do conhecimento constitutivo de diferentes disciplinas, por meio da ação 
didático-pedagógica mediada pela pedagogia dos projetos temáticos [...] (BRASIL, 2013, p. 28). 
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 3. Visão de Instituição de Educação Infantil 

 

A Instituição de Educação Infantil compreende um espaço de atendimento às 
crianças de 0 a 5 anos, tendo como objetivo principal a sua formação como 
cidadãos, prezando por práticas que possibilitem o desenvolvimento de uma 
consciência crítica, reflexiva, autônoma e ecológica. Assim como indicado na 
revisão das DCNEIs (BRASIL, 2013, p. 85): 

[...] A função das instituições de Educação Infantil, a exemplo de todas as 
instituições nacionais e, principalmente, como o primeiro espaço de 
educação coletiva fora do contexto familiar, ainda se inscreve no projeto de 
sociedade democrática desenhado na Constituição Federal de 1988 (art. 
3º, inciso I), com responsabilidades no desempenho de um papel na 
construção de uma sociedade livre, justa, solidária e socioambientalmente 
orientada. 

 

Considerando tais aspectos, acredita-se que para a realidade da Rede 
Municipal de educação, as Instituições de Educação Infantil devam constituir-se 
com base nos seguintes parâmetros: 

 Sejam acolhedoras, configurando-se espaços nos quais se proporcione o 
estabelecimento de vínculos afetivos positivos, com um clima institucional que 
possibilite experiências emocionais saudáveis e respeitosas; 

 Configurem-se um território de conhecimento e saberes, de reflexão, 
multicultural, contextualizado, democrático, libertador, humanizado e integrado à 
comunidade escolar e às famílias; 

 Primem pela socialização entre os diferentes sujeitos, assumindo caráter 
transformador, emancipatório, mediante espaços participativos, inclusivos, que 
garantam a qualidade, a liberdade de pensamento; 

 Primem pelos princípios de laicidade e equidade; 

 Sejam verdadeiros locais de construção coletiva, de descobertas acerca da 
diversidade, de vivências lúdicas, de exploração da tecnologia, de criação, do 
compartilhamento de conhecimentos; 

 Permitam o acesso e construção do conhecimento científico, valorizando a 
consciência ecológica/sustentabilidade, a prática da pesquisa, as múltiplas 
experiências, as interações, a gestão de conflitos e das diversas situações que 
fazem parte dos movimentos presentes na realidade cotidiana; 

 Que tenham uma infraestrutura adequada ao atendimento das necessidades das 
crianças para a faixa etária atendida, para que, em concordância com as DCNEIs 
(BRASIL, 2013, p. 91), “[...] garantam ao espaço físico a adequada conservação, 
acessibilidade, estética, ventilação, insolação, luminosidade, acústica, higiene, 
segurança e dimensões em relação ao tamanho dos grupos e ao tipo de 
atividades realizadas[...]; 

 Que pensem na estrutura de mobiliário, de ambientes adequados e de materiais 
disponibilizados às crianças, bem como organizem previamente a entrega e uso 
de materiais básicos (lápis, borracha, caderno etc.) para o início dos períodos 
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 letivos; 

 Que considerem a quantidade de criança por adulto em sala de aula, garantindo 
a qualidade de trabalho, no apoio à/ao docente, também para cumprirem o que 
está posto nas DCNEIs (BRASIL, 2013, p. 91), ou seja, que “[...] o número de 
crianças por professor deve possibilitar atenção, responsabilidade e interação 
com as crianças e suas famílias [...]”. Também conforme indicado no Plano 
Municipal de Educação (PME) (Lei nº 9.723/15 de 20 de julho de 2015): 

“[...] 1.6 – Garantir, em todas as instituições educacionais públicas, privadas 
e conveniadas, na modalidade de Educação Infantil, a relação de proporção 
numérica professor-aluno (quadro abaixo), considerando os pareceres e 
orientações do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação 
Básica, bem como os espaços físicos adequados; 

Ciclo Criança por 
professor 

Berçário 6 

1º. Inicial 8 

1º. Final 12 

2º. Inicial e Final 20 

[...] 7.35 – Garantir número máximo de 20 (vinte) alunos em cada sala de 
aula da Educação Infantil, (...) visando à qualidade da educação, até o ano 
de 2021. [...]” (SANTO ANDRÉ, 2016, p. 25;65). 

 Que prezem por um trabalho integrado, na garantia de uma formação cidadã, 
mediante uma visão horizontalizada, em que todas/os sejam participantes na 
formação da criança (social, cognitiva e afetiva); 

 Respeitem e valorizem os aspectos culturais e locais da comunidade em que 
estiverem inseridas; 

 Que o trabalho pedagógico proporcione acesso aos mais variados 
conhecimentos científicos, respeitando a complexidade da faixa etária, de forma 
interativa, desafiadora e inventiva com base na realidade de cada sujeito; 

 Planejem espaços e percursos de formação continuada para os/as profissionais 
da educação (sujeitos que atuam juntamente aos processos de ensino-
aprendizagem das crianças), afim de unificar conceitos que afetam de forma 
direta a atuação com a criança. 

 
4. Visão de Instituição de Ensino Fundamental 

 

No tocante à Instituição que atende à Etapa de Ensino Fundamental, acredita-
se não haver grandes distâncias em relação ao que se pretende para a Instituição 
que atende à Etapa de Educação Infantil, pois, no âmbito geral, como espaços 
educativos, ambos buscam a garantia de direitos quanto ao acesso e à permanência 
das crianças, primando pela qualidade do ensino, com base no princípio da 
equidade. 

Além disso, perante a realidade da Rede Municipal de Educação, em que se 
encontram escolas com atendimento à Educação Infantil – Pré-Escola (4 e 5 anos) e 
ao Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º. ao 5º. ano) – no mesmo espaço físico, 
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 acredita-se que tais Instituições devam constituir-se de acordo com os seguintes 
parâmetros: 

 Sejam acolhedoras, dialógicas, multiculturais, democráticas, humanizadoras e 
integradas à comunidade local e às famílias; 
 

 Sejam espaços de construção coletiva do conhecimento científico, mediante o 
estudo e a pesquisa, primando pelas descobertas e vivências, promovendo a 
reflexão crítica, para que cada criança se sinta valorizada; 

 Oportunizem espaços de desenvolvimento e acesso ao conhecimento científico, 
por meio de exploração, uso de tecnologias, vivências e experiências de forma 
contextualizada, lúdica e ética; 

 Tenham espaço físico organizado e estruturado, com a participação ativa da 
comunidade escolar nas decisões e encaminhamentos; 

 Sejam instituições democráticas, laicas e de respeito à diversidade, à inclusão; 

 Sejam espaços estéticos para o atendimento de cada criança na sua 
individualidade, de forma a oportunizar seu desenvolvimento cognitivo, afetivo, 
físico e social; 

 Que contem com uma infraestrutura adequada, atendendo a todas/os com 
qualidade, com espaços planejados de acordo com a necessidade das crianças;  

 Que a estrutura física da escola permita a experimentação, a criação, o conforto 
e a segurança, bem como garanta espaços e equipamentos que proporcionem 
qualidade no fazer pedagógico; 

 Que prezem por um trabalho integrado, na garantia de uma formação cidadã, 
mediante uma visão horizontalizada, em que todas/os sejam participantes na 
formação da criança (social, cognitiva e afetiva); 

 Respeitem e valorizem os aspectos culturais e locais da comunidade em que 
estiverem inseridas; 

 Que o trabalho pedagógico proporcione acesso aos mais variados 
conhecimentos científicos, respeitando a complexidade da faixa etária, de forma 
interativa, desafiadora e inventiva com base na realidade de cada sujeito; 

 Planejem espaços e percursos de formação continuada para as/os profissionais 
da educação (sujeitos que atuam juntamente aos processos de ensino-
aprendizagem das crianças), a fim de unificar conceitos que afetam de forma 
direta a atuação com a criança. 

Citando Paulo Freire, “[...] Escola é... o lugar onde se faz amigos, não se trata 
só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, 
gente [...] estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz [...]” 
(FREIRE, s/d). 
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 5. Visão de Infância e Criança 

 

Conforme Ariès (1978/2011), o significado atribuído à visão de infância e de 
criança foi sendo construído historicamente, como preocupação moral e pedagógica, 
com vistas ao comportamento no meio social e à existência humana. O quadro 
significativo da infância vem mudando no decorrer dos séculos e, atualmente, 
mediante tantas discussões acerca da importância de tal visão, passou-se a situar a 
criança como sujeito de direitos, assegurados pela Lei, sendo responsabilidade da 
família, do Estado e da sociedade. 

Kramer (2007, p. 13) indica que: 

[...] a infância é entendida, por um lado, como categoria da história humana, 
englobando aspectos que afetam também o que temos chamado de 
adolescência e juventude. Por outro lado, a infância é entendida como 
período da história de cada um, que se estende, na nossa sociedade, do 
nascimento até aproximadamente dez anos de idade [...]. 

A legislação brasileira em diversos documentos – Constituição Federal 
BrasiLeira (1988); Estatuto da Criança e Adolescente (1990); Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (1996); Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil (1998); Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil (2009) – 
veio reafirmando, ao longo da história, a criança como: 

[...] sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona 
e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 
(BRASIL, 2010, p. 12). 

As determinações legais indicam a prerrogativa de uma proteção integral, 
referindo-se ao desenvolvimento e formação das crianças nos aspectos cognitivo, 
afetivo, físico, social, moral e cultural em condições de liberdade e dignidade, com 
preocupação em relação à significação da infância nas e pelas politicas públicas, 
apesar das fragilidades de tais políticas em nosso país. 

Consonante com tal perspectiva, a Rede Municipal vem refletindo, ao longo de 
sua história, que a criança interage a todo o momento com o meio no qual está 
inserida, pois é na infância que ela cria e recria sentidos com base nos significados 
que compartilha, como afirma Kramer (2007, p. 16): “[...] as crianças produzem 
cultura e são produzidas na cultura em que se inserem (em seu espaço) e que lhes 
é contemporânea (de seu tempo) [...]”. Sendo assim, tantas particularidades da 
infância não serão reconhecidas e nem praticadas por todas as crianças, pois nem 
todas vivem a infância propriamente dita, devido às dificuldades socioeconômicas. 

Dessa forma, a Rede Municipal acredita na importância das mediações 
humanas mediante: as brincadeiras, as interações, as diversas linguagens, a 
exploração de novas vivências, a criatividade, a liberdade de expressão, a 
observação e a imaginação. 

Considerando a infância como um período do nascimento aos 12 anos, 
quando a legislação (ECA – Lei nº 8.069/90, Art. 2º.) prevê que a criança passa à 
adolescência, e com base em uma concepção sócio-histórico-cultural, a Rede de 
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 Santo André lidará com esse período histórico de aprendizagem e desenvolvimento 
dos sujeitos, garantindo seus direitos a: 

 Situações de descobertas e encantamentos, garantindo o aprender por meio de 
mediações promotoras da equidade; 

 Práticas que possibilitem seu desenvolvimento integral, levando em consideração 
as muitas aprendizagens com o uso de atividades desafiadoras; 

 Vivência plena de suas potencialidades, tendo a escola papel importante na 
formação integral, articulando o cuidar e o educar; 

 Situações que possibilitem o desenvolvimento de sua autonomia para que as 
crianças sejam os sujeitos centrais de seu aprendizado, permeado pela mediação 
docente, garantindo experiências lúdicas e interativas; 

 Situações estruturadas com intencionalidade e que sejam significativas, 
favorecendo a ampliação do universo infantil; 

 Interferência crítica em sua realidade, sendo autora de sua história, para que 
assim possa desenvolver a consciência ecológica pela qual o planeta clama; 

 Ser transformadora da realidade, acreditando em seus valores e saberes, como 
sujeito de conhecimento e cultura, por meio da utilização de tecnologias, 
mediando o uso correto delas em benefício de sua aprendizagem; 

 Poder questionar e levantar hipóteses sobre os conhecimentos que lhe são 
apresentados, constituindo-se em uma criança pesquisadora, colaboradora e 
ética, desenvolvendo seu processo de humanização; 

 Acessar, conhecer e valorizar o patrimônio histórico-cultural de sua localidade e 
de outras; 

 Ouvir e ser ouvida/o nas resoluções de situações-problema interpessoais, 
valorizando seus conhecimentos e saberes; 

 Construir uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, 
dividindo suas experiências; 

 Ter acesso à educação, à proteção, ao brincar, ao explorar, à experimentação, a 
escolher, a expressar-se e manifestar-se mediante sua cultura. 

Kramer (2007, p. 19-20) corrobora ao postular que são muitos os desafios 
encontrados quando da passagem da criança da Etapa de Educação Infantil para a 
de Ensino Fundamental, não obstante a autora ressalta que: 

[...] Educação Infantil e Ensino Fundamental são frequentemente 
separados. Porém, do ponto de vista da criança, não há fragmentação. Os 
adultos e as instituições é que muitas vezes opõem Educação Infantil e 
Ensino Fundamental, deixando de fora o que seria capaz de articulá-los: a 
experiência com a cultura. [...] Educação Infantil e Ensino Fundamental são 
indissociáveis: ambos envolvem conhecimentos e afetos; saberes e 
valores; cuidados e atenção; seriedade e riso. O cuidado, a atenção, o 
acolhimento estão presentes na Educação Infantil; a alegria e a brincadeira 
também. [...] Na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, o objetivo é 
atuar com liberdade para assegurar a apropriação e a construção do 
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 conhecimento por todos. 

 Realizar a transição entre as Etapas de Educação Infantil e Ensino Fundamental 
sem ruptura de direitos, principalmente ao brincar e às vivências lúdicas, para 
que as crianças possam acessar os muitos conhecimentos sistematizados, sendo 
respeitados os diferentes ritmos e particularidades, mediante o uso das 
diferentes linguagens e considerando-se a diversidade, pois se deseja mais que 
crianças críticas, como também propositivas. 

 

6. Visão de Docente 

 
Com base em uma concepção sócio-histórico-cultural de educação, acredita-

se que a visão de docente é determinada historicamente, considerando-se a 
constituição social, cultural, histórica, econômica e política de cada época e lugar. 

Não obstante, faz-se inquestionável que o papel da/do docente é conhecer e 
garantir os direitos de aprendizagem das crianças, mediante práticas pedagógicas 
coerentes à concepção de ensino-aprendizagem, respeitando os conhecimentos 
prévios das mesmas e ampliando-os. Vygotsky (1987, p. 212 apud NEWMAN e 
HOLZMAN, 1993, p. 76) corrobora ao postular que “[...] a aprendizagem é útil 
quando se move à frente do desenvolvimento. Ao fazê-lo, ela impele ou desperta 
toda uma série de funções que estão em fase de maturação repousando na zona de 
desenvolvimento proximal [...]”. 

Sendo assim, acredita-se ser fundamental que a/o docente, mediante uma 
postura humanizada, favoreça as muitas relações presentes no cotidiano escolar, 
mediando positivamente e com intencionalidade tais relações, principalmente as que 
disserem respeito à articulação entre os conhecimentos prévios e os conhecimentos 
científicos abordados no ambiente escolar. Necessário que, com base na 
contextualização de tais conhecimentos e na explicitação de seus significados, 
possa auxiliar na formação de sujeitos autônomos, críticos, cooperativos, criativos e 
atuantes para uma sociedade mais justa e igualitária. 

[...] Neste sentido ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem 
formar é ação pela qual um sujeito criador dá forma, alma a um corpo 
indeciso e acomodado. Não há docência sem discência: as duas se 
explicam e seus sujeitos apesar das diferenças não se reduzem a 
condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e 
quem aprende ensina ao aprender. (FREIRE, 2002,p.12). 

Dessa maneira, a Rede Municipal de Santo André almeja uma/um 
profissional docente ética/o, inspiradora/r, afetiva/o, que construa uma relação na 
qual ao mesmo tempo que ensina é capaz de aprender, incentivando as 
potencialidades e instigando a curiosidade das crianças. Uma/um profissional 
docente que amplie seus saberes sobre desenvolvimento humano, didática, 
metodologia e novas tecnologias, inovando suas práticas com base em uma 
postura reflexiva. 

No tocante ao perfil profissional da/do docente, deve-se considerar que: 

 Seja organizadora/or dos processos de ensino-aprendizagem; 
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  Seja acolhedora/or e construa vínculo afetivo positivo com as crianças; 

 Seja organizada/o no tocante ao seu trabalho pedagógico, agindo com humildade 
pedagógica e compartilhando saberes; 

 Reflita sobre sua prática docente, aberta/o às mudanças, mostrando-se atenta/o, 
observadora/or e sensível às necessidades das crianças; 

 Conheça a realidade da localidade em que atua, considerando as desigualdades 
sociais, culturais e econômicas presentes, respeitando as especificidades, 
considerando a diversidade para que contribua de maneira propositiva na 
construção do Projeto Político-Pedagógico (PPP) da Unidade Escolar; 

 Busque, individual e coletivamente, ampliar e aprimorar seus saberes sobre 
didática e metodologia, considerando as necessidades de mediação pedagógica 
com uma atitude pesquisadora; 

 Tenha iniciativa para desenvolver estratégias, diversificando-as e utilizando os 
recursos disponíveis na Unidade Escolar, bem como se utilize das tecnologias 
digitais de informação e comunicação (TDICs) e das tecnologias de informação e 
comunicação (TICs) a favor dos processos de ensino-aprendizagem; 

 Considere os saberes e potencialidades das crianças, incentivando-as em sua 
criatividade e instigando sua curiosidade; 

 Estabeleça parceria com as famílias; 

 Seja uma/um docente “brincante”, ou seja, que valorize as práticas lúdicas, 
entendendo que as aprendizagens acontecem por meio das interações e 
brincadeiras. 

Diante disto, considera-se que a/o docente é aquela/e que, mediante 
formação continuada, qualifiqua sua práxis e assume uma atitude ética, democrática, 
crítica, criativa e cooperativa. 
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 1. Alimentação 

 
De acordo com Oliveira e Paula (1994,p. 93): “[...] enquanto a maior parte dos 

animais nasce preparada para buscar seus próprios alimentos e adquirir 
rapidamente uma autonomia nesta busca, na espécie humana essa autonomia é 
mais tardia [...]”. Por isso as diferentes culturas tiveram ainda que buscar 
determinados procedimentos para alimentar as crianças pequenas e ensiná-las a 
comer por si mesmas. 

Conforme a Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação  (Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 
2013), a qual dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da 
Educação Básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 
em seu Art. 1º, parágrafo único: “[...] A alimentação escolar é direito dos alunos da 
Educação Básica pública e dever do Estado e será promovida e incentivada com 
vista ao atendimento das diretrizes estabelecidas nesta Resolução [...]”. 

No Capítulo I, Art. 2º da mesma Resolução, podem-se encontrar as seguintes 
diretrizes, a saber: 

[...] 
I – o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso 
de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os 
hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento e o 
desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em 
conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde, inclusive dos 
que necessitam de atenção específica; 
II – a inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e 
aprendizagem, que perpassa pelo currículo escolar, abordando o tema 
alimentação e nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida 
na perspectiva da segurança alimentar e nutricional; [...] 

Em seu Art. 3º, traz o objetivo do PNAE, conforme segue: 

[...] O PNAE tem por objetivo contribuir para o crescimento e o 
desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a 
formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações 
de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as 
suas necessidades nutricionais durante o período letivo [...]. 

Diante dos pressupostos apresentados na referida Resolução nº 26, de 17 de 
junho de 2013, a escola tem por responsabilidade oferecer alimentação saudável, 
considerando os aspectos sociais, culturais e históricos onde a escola está inserida, 
ou seja, dentro de uma proposta pedagógica, a escola como Instituição precisa estar 
atenta em estimular as crianças a conhecerem, manipularem e experimentarem 
novos alimentos. 

Pensando nesse contexto, o Ministério da Saúde já havia lançado, no ano de 
2002, o Guia Alimentar Para Crianças menores de 2 anos e, em 2006, o Guia 
Alimentar para a População Brasileira, tendo sua segunda versão em 2014. Na 
introdução do referido Guia (BRASIL, 2002, p. 7), o então Ministro da Educação da 
época, afirmou que: “[...] A alimentação e nutrição adequadas são requisitos 
essenciais para o crescimento e desenvolvimento de todas as crianças brasileiras. 
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 Mais do que isso, são direitos humanos fundamentais, pois representam a base da 
própria vida. [...]”. 

Neste mesmo Guia são apontados estudos atualizados sobre a alimentação 
de crianças pequenas (Organização Pan-Americana da Saúde/OPAS, 1997, p. 11) 
e, de acordo com estes estudos nacionais, existe uma tendência à redução na 
prevalência da desnutrição energético-proteica (DEP) no país, e os resultados 
indicam que a desnutrição vem se concentrando entre as crianças de 6 a 18 meses 
de idade, evidenciando a importância da alimentação para a saúde e para o estado 
nutricional dessas crianças. 

Em nossas Creches, as mães dos bebês entre os 4 e 6 meses de idade são 
estimuladas à continuidade da amamentação e elas podem e devem vir amamentar 
seus filhos no espaço escolar. Entende-se por “processo de desmame” a transição 
progressiva da alimentação com leite materno para a alimentação com a dieta da 
família. Tradicionalmente, o período entre 4 e 6 meses tem sido visto como 
adequado para que os bebês comecem a se adaptar a diferentes alimentos, texturas 
alimentares e modos de alimentação. 

[...] Em Santo André, a responsável pela preparação e distribuição da 
alimentação escolar é a Companhia Regional de Abastecimento Integrado 
de Santo André (CRAISA), que oferece merenda para cerca de 120 mil 
alunos das redes de ensino municipal, estadual, além de entidades 
conveniadas. O Programa de Alimentação Escolar de Santo André 
preocupa-se, principalmente, com a qualidade nutricional, onde o cardápio é 
elaborado de acordo com as necessidades de cada faixa etária e 
permanência do aluno na escola. Os procedimentos de boas práticas de 
manipulação dos alimentos, exigência da legislação vigente, são seguidos à 
risca. (PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ, 2013, p. 81). 

Nesses casos, a equipe de nutricionistas da CRAISA fica responsável por 
oferecer um cardápio destinado aos bebês em que, gradativamente, são oferecidos 
alimentos mais consistentes de acordo com a faixa etária. Considerando o Art. 14 da 
Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013: 

[...] Os cardápios da alimentação escolar deverão ser elaborados pelo RT3, 
com utilização de gêneros alimentícios básicos, de modo a respeitar as 
referências nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura alimentar da 
localidade e pautar-se na sustentabilidade, sazonalidade e diversificação 
agrícola da região e na alimentação saudável e adequada. 

As crianças bem pequenas, que ainda não sabem se alimentar sozinhas, 
necessitam de auxílio dos educadores para realizarem suas refeições, mas aos 
poucos são estimuladas ao manuseio dos talheres e utensílios, sendo que o ritmo de 
aprendizado busca respeitar o tempo de cada uma, incentivando a autonomia para 
se alimentarem sozinhas. 

Outra prática comum em nossas Creches Municipais é o momento do self-
service, que tem como princípio a ampliação da autonomia pelas crianças bem 
pequenas e pequenas. Barbosa e colaboradores (2013, p. 940) ressaltam que: 

[...] Uma cultura do direito envolve as possibilidades que tem o sujeito de 
conhecer e escolher os alimentos. A essa capacidade de optar entre as 

                                                
3 Nutricionista Responsável Técnico. 
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 alternativas existentes de maneira instrumentalizada, consciente e 
deliberada, se pode chamar de autonomia, como sendo a liberdade de 
escolha diante, inclusive e, sobretudo, dos apelos da grande indústria na 
mídia [...]. 

Sugere-se que a partir dos três anos de idade, a criança já possa escolher os 
alimentos de sua preferência. As Escolas podem oferecer o alimento em modelo 
self-service, orientando sobre qualidade e quantidade, respeitando a individualidade 
de cada uma, pois nesse momento a criança está formando seu paladar.  

Nesse momento, as crianças são orientadas para que se sirvam apenas da 
quantidade que desejem comer, ensinando-as sobre o desperdício e estimulando-as 
a experimentarem novos sabores e alimentos. Ao final da alimentação, as próprias 
crianças são orientadas a levarem seus pratos e talheres até a bancada da cozinha, 
para que os utensílios possam ser higienizados pelas/os cozinheiras/os, 
colaborando com a limpeza do espaço.  

Neste sentido, considera-se necessário que as Equipes Gestoras das UEs 
dispensem especial atenção à organização do momento reservado à alimentação 
das crianças, objetivando que o mesmo ocorra em um ambiente tranquilo, para que 
seja, um momento prazeroro e funcional. Dessa forma, torna-se fundamental que os 
horários venham a ser cumpridos, evitando atrasos que possam comprometer a 
rotina das crianças. 

Vale salientar que, em nossa Rede, temos como princípio considerar a 
alimentação não apenas como mais um momento da rotina, mas também como 
conteúdo a ser experenciado pelas crianças, e ainda suprir suas necessidades 
vitamínicas, visto que muitas delas recebem uma alimentação balanceada apenas 
nas dependências das Escolas Municipais. Quanto aos casos envolvendo restrições 
alimentares das crianças, as/os responsáveis devem comunicar à Escola, 
fornecendo a prescrição médica que indique quais alimentos não podem ser 
consumidos pela criança. Na sequência, a Equipe da UE informará a CRAISA para 
que sejam oferecidos alimentos substitutos às crianças. 

Neste ínterim, faz-se necessário o planejamento de vivências em que a 
alimentação saudável seja objeto de estudo a ser experienciado pelas crianças, 
contemplando seus Direitos de Aprendizagem, pois conforme explícito em Joinville 
(2016, p. 8): 

[...] Reconhecendo que o momento da refeição oferece valiosa oportunidade 
de aprendizagem, formação cultural e social e promoção da saúde, cabe ao 
professor planejar esse momento de modo a permitir a criança sentir prazer, 
interagir com seus pares, envolver-se na organização e higiene do 
ambiente, manusear talheres, ter cuidados com a higiene pessoal antes e 
após as refeições. 

A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) é um campo de conhecimento que 
a Escola precisa explorar por meio de projetos e ações educativas, ensinando às 
crianças como o alimento chega ao prato, desde o plantar, mexer na terra, colher, a 
transformação do alimento e a importância de comer bem, incentivando-as a hábitos 
alimentares saudáveis, contribuindo para o combate à desnutrição e à obesidade 
infantil. 
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 É um desafio para as/os educadora/es estimularem a alimentação saudável 
em uma sociedade consumista de alimentos industrializados, o que significa uma 
alimentação composta basicamente de sódio, gorduras trans e saturadas, além de 
conservantes, configurando-se em alimentos pobres em nutrientes e ricos em 
calorias. Por esta razão é determinado pela CRAISA que nenhum desses alimentos 
sejam oferecidos dentro do espaço escolar. Assim, não é permitida a entrada de tais 
alimentos, sejam eles trazidos pela/os educadoras/es e/ou oferecidos pelos pais e 
responsáveis nas dependências das Escolas Municipais (CRECHES e EMEIEFs), 
atendendo dessa forma ao exposto no Art. 19 da Resolução/CD/FNDE nº 26, de 17 
de junho de 2013: 

[...] A aquisição de gêneros alimentícios, no âmbito do PNAE, deverá 
obedecer ao cardápio planejado pelo nutricionista, observando as diretrizes 
desta Resolução e deverá ser realizada, sempre que possível, no mesmo 
ente federativo em que se localizam as escolas, priorizando os alimentos 
orgânicos e/ou agroecológicos. 

Outro fator importante neste momento é a interação entre as crianças durante 
as refeições, pois elas observam e modificam hábitos, atitudes e escolhas em 
relação a sua postura alimentar. De acordo com Oliveira (2001, p. 87):  

[...] Tais interações atuam como mediações constitutivas da linguagem, da 
emoção, da cognição e do conhecimento, enfim, do sujeito, ao submetê-lo a 
formas de ação semioticamente mediadas que serão, por sua vez, 
modificadas.  

Vale ainda ressaltar a grande importância que merendeiras e lactaristas têm 
na ação da Educação Alimentar e Nutricional (EAN) das crianças, influenciando 
diretamente na aceitação dos alimentos, desde o preparo, até a apresentação dos 
mesmos. 

É responsabilidade de todas/os as/os educadoras/es a construção de 
ambientes e práticas que ofereçam atendimento de qualidade e ações de respeito à 
criança e à infância do nosso Município, em um contexto de educação e cuidado, 
sempre atendendo à legislação vigente. 
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2. Comemorações 

 
O Ser Humano necessita constantemente marcar o tempo, registrar 

memórias, comemorar passagens, homenagear pessoas e lembrar-se de fatos que 
em algum momento marcaram a história da sociedade. Diante de tais fenômenos, os 
calendários4 foram sendo estabelecidos, contendo datas que configuraram feriados 
ou não, às vezes oficiais ou não, fazendo parte e norteando a rotina das pessoas ao 
longo dos tempos. 

A Escola como instituição, criada historicamente, não deve se colocar à 
margem dos fatos sociais, por isso acredita-se que ela precisa assimilar as 
mudanças ocorridas histórica e socialmente. Como citado em matéria no jornal O 
Estado de São Paulo (on-line), ao tratar do tema sobre datas comemorativas: 

[...] o papel da escola é compreender as mudanças da sociedade. Estar 

                                                
4 Em virtude do uso da agricultura e do convívio social foi se constituindo historicamente a 
necessidade dos calendários. Os mais utilizados combinam ciência e religião, sendo que hoje, no 
mundo, contamos com oito tipos diferentes em uso: Calendário Juliano, Calendário Chinês, 
Calendário Judaico, Calendário Islâmico, Calendário Juice, Calendário Etíope, Calendário Maia e 
Calendário Gregoriano. Este último é a referência utilizada no mundo ocidental, também conhecido 
como Calendário Solar, tendo sido promulgado pelo Papa Gregório XIII, no ano de 1582. Como na 
Idade Média, a Europa era a maior exportadora de cultura, convencionou-se usar a marcação de dias 
estabelecida no Vaticano para facilitar o relacionamento entre as nações. (Disponível em: 
<https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2016/01/oito-tipos-de-calendarios-usados-pelo-
mundo.html>. Acesso em: jul. 2018). 
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http://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/2017/09/oms.pdf
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 conectada aos acontecimentos do mundo e proporcionar sempre a reflexão 
de sua prática. Refletir sobre as tradições não significa abandoná-las, mas 
propor um novo olhar, valorizando os aspectos históricos, culturais ou 
afetivos de maneira atual (SÃO PAULO, 2017). 

O papel das/dos docentes, desejosas/os por formar sujeitos críticos, não é o 
de reproduzir discursos sociais e sim problematizá-los, auxiliando no entendimento e 
mediando a multiplicidade de ideias, pois, assim, a Escola constitui-se em lugar de 
transformação, de superação e não de mera reprodução. 

Segundo texto contido na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 
2017, p. 36), a criança observa, questiona, levanta hipóteses, conclui, faz 
julgamentos e assimila valores, construindo e apropriando-se de conhecimentos 
sistematizados por meio da ação, mediante as interações com o mundo físico e 
social. Diante disso, o calendário deve ser problematizado, pensado, discutido, para 
que as datas configurem situações de aprendizagem reais, respeitando valores 
culturais, religiosos, econômicos e éticos. 

De acordo com os Art. 5º e Art. 19 da Constituição Federal (1988), no Brasil 
há prerrogativa legal da liberdade de crença religiosa, bem como não é permitido 
que o Estado/Poder Público tenha qualquer preferência religiosa, fazendo do Brasil 
um Estado laico. Na mesma linha encontramos o Art. 3º. da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDBEN) (Lei nº 9.394/96), que prevê princípios para o 
ensino baseados em igualdade de condições de acesso e permanência, liberdade e 
pluralismo de ideias, bem como respeito e apreço à tolerância. Dessa maneira, com 
base nesses pressupostos legais, pode-se afirmar que a Escola deve constituir-se 
em um espaço laico, preparada para receber sujeitos de qualquer religião, sendo 
que sua função não é doutrinar de acordo com imposições que defendam uma visão 
hegemônica, pois o espaço público é de todas/os. Não obstante, não se pode 
ignorar a presença de comemorações, visto que, culturalmente, ao vivermos em 
sociedade, comemoramos datas históricas e patrióticas, afetivas, religiosas, 
simbólicas, culturais e datas de homenagem. Assim, acredita-se que cabe à/ao 
docente assumir uma postura de imparcialidade, fundamentando e planejando os 
diversos temas com a intencionalidade de garantir o direito de cada criança em 
aprender a conviver com as diferenças. 

Oliveira (2009, n/p) ressalta a existência de dois paradigmas de 
comemorações nas escolas, um primeiro que traz a representação de um sujeito 
“sólido”, ou seja, visto como alguém pronto e acabado, que gira em torno de uma 
cultura hegemônica e precisa ser superado; e um segundo, que admite que tratamos 
com sujeitos “líquidos”, paradigma este, que rompe com representações fixas e lida 
com múltiplos tempos, espaços e culturas. 

[...] a escola como lugar de memória reflete esta crise, e deve, à luz do novo 
paradigma, representar não mais o antigo sujeito, o sujeito “iluminista”, mas 
sim um sujeito pós-moderno, um sujeito de múltiplas culturas. A escola 
deixa de ser um espaço reprodutor de discurso homogêneo, singular, 
monocultural para ser um espaço reprodutor de discurso heterogêneo, 
polifônico, plural, multicultural, enfim, um espaço dialógico. [...] (OLIVEIRA, 
2009, n/p). 

Ostetto (2000) argumenta que, ao se organizar o planejamento pedagógico 
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 direcionado apenas pelo calendário e com foco nas datas comemorativas, ocorre 
uma fragmentação dos conhecimentos, pois em determinada semana aborda-se 
uma temática “A”, a outra semana traz nova temática “Z”, gerando abordagens, 
muitas vezes, superficiais, desarticuladas, descontínuas e descontextualizadas da 
realidade local. A autora, destaca ainda, que nessa perspectiva, o planejamento 
assume caráter de uma listagem de atividades, aparentemente articuladas, mas que 
pouco oferecem no campo do conhecimento, se fechadas em si mesmas, 
estanques, servindo de maneira simplista para o desenvolvimento desta ou daquela 
atividade, com um planejamento empobrecido. 

Em se tratando de planejamento pedagógico, acredita-se ser preciso que ele 
se apresente articulado com base nas intencionalidades vinculadas às observações, 
às mediações, às interações das crianças, servindo como norte para o trabalho 
docente, ou seja, é o instrumento que orienta as ações a serem realizadas. 
Considerando-se o que se pode chamar de “uma prática pedagógica consciente”, 
não cabendo qualquer ação aleatória, “[...] visto termos uma intencionalidade que 
define os caminhos a serem tomados, as metas a serem perseguidas e, acima de 
tudo, as pistas que as crianças nos dão, dirigindo nossa atenção para seus 
interesses.” (RIO DE JANEIRO, 2011, p.22). 

Tomazzetti e Palauro (2016) refletem que os interesses das crianças 
constituem-se em grandes “marcos” da ação pedagógica, pois, com base em tais 
interesses, é que se delineiam as múltiplas oportunidades de expansão do 
conhecimento de forma significativa para elas. À/Ao docente cabe uma percepção 
aguçada, sensível a esses aspectos culturais para incluí-los no planejamento de 
forma crítica. Assumindo-se que a criança é sujeito de direitos, aprendiz e produtora 
de cultura, admite-se que sua participação é primordial nas propostas a serem 
vivenciadas individualmente e no coletivo.  

Ostetto (2012 apud TOMAZZETTI e PALAURO, 2016, p. 159) destaca que as 
crianças trazem para as vivências em ambiente escolar os mais variados assuntos 
que fazem parte de suas experiências e descobertas. Para a autora, cabe à Escola 
e, consequentemente, às/aos docentes, a análise crítica de quais são as questões 
implicadas nos assuntos trazidos, definindo como se darão as mediações docentes 
a respeito, considerando-se como tais questões serão potencializadas e ampliadas 
no coletivo, pois “[...] o necessário é que se tornem relevantes e enriquecedoras 
para elas (crianças), e que ampliem a visão de mundo e seu repertório cultural [...]”. 
Sendo assim, tais ações mediadoras é que oportunizarão a troca de pontos de vista, 
de discussões, de enfrentamento de ideias preconceituosas, bem como a abertura 
de possibilidades para novos conhecimentos. Sentindo-se acolhida ao trazer suas 
demandas, a criança poderá apresentar suas referências, sejam elas sobre as 
relações afetivas com os membros de sua família, sobre as relações sociais que 
estabelece em diversas situações cotidianas, sobre suas referências identitárias (do 
grupo ao qual pertence e de si mesma), entre outros.  

Mediante tal perspectiva pode-se pensar que as atividades desenvolvidas na 
Escola em relação às festividades, às comemorações e, principalmente, à 
rememoração de eventos históricos, venham a assumir estreita relação com o saber 
construído, com base em um planejamento verdadeiramente articulado ao 
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 compromisso da valorização e do respeito à diversidade. Conforme apontado por 
Gomes (2007, p. 18): 

[...] Nesse processo, marcado pela interação contínua entre o ser humano e 
o meio, no contexto das relações sociais, é que construímos nossos 
conhecimentos, valores, representações e identidades. [...] Os currículos e 
práticas escolares que incorporam essa visão de educação tendem a 
ficarem mais próximos do trato positivo da diversidade humana, cultural e 
social, pois a experiência da diversidade faz parte dos processos de 
socialização, de humanização e desumanização5. 

Tonholo (2013, p. 184) destaca que, mediante as ações didático-pedagógicas 
vivenciadas na escola, se estabelece uma relação direta com “[...] o saber que é 
construído a partir das concepções que se tem, na cultura escolar6, do que venha a 
ser: ensinar, aprender e sobre quais saberes tais ações são realizadas [...]”. Por 
isso, quando uma Instituição Educacional propõe abordar em seu currículo as 
festividades, as comemorações, a rememoração de eventos históricos, Tomazzetti e 
Palauro (2016, p. 158) ponderam que isso não deve acontecer mediante 
justificativas vazias de sentido, com base apenas em modelos cristalizados, ao longo 
do tempo, firmados na repetição e com um repertório simplista de produtos. Os 
autores complementam ainda, que muitas abordagens com estas características, 
geralmente, são destituídas de um significado real e pouco refletidas, ou seja: 

[...] são situações que não potencializam o questionamento, a reelaboração, 
ou a ampliação dos significados disso tudo para as crianças, e tampouco 
para suas famílias. Talvez uma atividade aqui outra ali, um ou outro 
trabalhinho seja renovado, mas o plano de ação de fundo é o mesmo. 
Segundo Barbosa e Horn (2008), muitas escolas utilizam as datas 
comemorativas socialmente estabelecidas como forma de agradar aos pais 
e justificam as escolhas dos temas de acordo com o que a sociedade de 
consumo apresenta, reforçando uma cultura social acrítica, estabelecida a 
partir de valores descolados das referências culturais dos grupos sociais 
que fazem parte da escola, e apenas as transformam em comemorações 
festivas genéricas. É claro que manter tradições culturais, cívicas e/ou 
religiosas é algo fundamental para as crianças pequenas e precisa constar 
no currículo, mas o importante é a construção do sentido (real ou 
imaginário) dessas práticas e não apenas a comemoração. Portanto, menos 
datas, mais significação [...]. 

Como um direito de aprendizagem trazido pelo Ministério da Educação 
(MEC) (BRASIL, 2012, p. 31), todas as crianças têm o direito de: “[...] Vivenciar os 
eventos rememorativos(locais, regionais e/ou nacionais) e identificar os fatos 
históricos aos quais se referem [...]”. 

                                                
5  Ato de desumanizar, perda de determinadas qualidades morais do ser humano, tornar ou torna-se 
desumano, tirar ou perder o caráter humano.    

(<https://www.dicionarioinformal.com.br/desumaniza%C3%A7%C3%A3o/>) 

6 Forquin define cultura escolar como o conjunto organizado de saberes de diferentes tipologias com 
base nos quais agem gestores, professores e alunos. Para o autor esta cultura relaciona-se 
diretamente e/ou está inserida em um âmbito maior que é o da cultura humana. O que acontece no 
interior de cada escola dialoga diretamente com o que ocorre em seu entorno, mas cada uma possui 
suas características próprias de: vida, ritmos, ritos, linguagem, modos de regulação, de transgressão, 
de produção e também de gestão de símbolos. (FORQUIN, 1993, p. 167 apud TONHOLO, 2013, p. 
183). 
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 Contudo, se faz necessário que as Instituições Escolares dialoguem com a 
sociedade, buscando realizar um trabalho pedagógico e educativo que faça sentido, 
que seja contínuo ao longo de todo o ano letivo, pois se um conteúdo é importante, 
sua relevância se estende para além de um único dia destacado no calendário. Isso 
significa trabalhar sistematicamente com a parceria das famílias, da comunidade, 
ampliando o repertório cultural, artístico, estético e afetivo das crianças, de forma 
crítica e dialógica. 
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3. Culturas Afrobrasileira e Indígena 

 

Este texto visa estabelecer diretrizes para o ensino de História, Cultura 
Afrobrasileira, Africana e Indígena na Educação Infantil e no Ensino Fundamental de 
nossa Rede, particularmente apoiadas com a promulgação das Leis nº 10.639/03 e 
11.645/08 (em alteração da Lei nº 9.394/96) estabelecendo a obrigatoriedade desse 
ensino nas Escolas com o intuito de reconhecimento, valorização e afirmação de 
direitos.  

Mediante a elaboração de um documento curricular da Rede Municipal de 
Santo André, procurou-se atender a esta demanda, apontada também, nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana: 

[...] A demanda da comunidade Afrobrasileira por reconhecimento, 
valorização e afirmação de direitos, no que diz respeito à educação, passou 
a ser particularmente apoiada com a promulgação da Lei 10.639/03, que 
alterou a Lei 9.394/1996, estabelecendo a obrigatoriedade do ensino de 
história e cultura Afrobrasileiras e africanas (BRASIL, 2004, p. 11). 

A comunidade indígena (denominação cunhada pelos opressores europeus 
como “índios”), até a aprovação da Lei nº 11.645, em março de 2008, vivenciou 
quase cinco séculos de negligência e de agressão à sua cultura, identidade e 
memória. Até mesmo a negação de suas etnias, como construtoras da história do 
país, ainda é conceito construído em nosso imaginário. Tal cenário exige correção 
de atitudes, como apontam as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e 
Africana, o mesmo se aplicando também aos povos indígenas: 

[...] Reconhecimento implica justiça e iguais direitos sociais, civis, culturais e 
econômicos, bem como valorização da diversidade daquilo que distingue 
negros dos outros grupos que compõem a população brasileira. E isto 
requer mudança nos discursos, raciocínios, lógicas, gestos, posturas e 
modos de tratar as pessoas negras. Requer também que se conheçam as 
suas histórias e culturas que devem ser apresentadas, explicadas, 
buscando-se especificamente desconstruir o mito da democracia racial na 
sociedade brasileira; mito este que difunde a crença de que, se os negros 
não atingem os mesmos patamares que os não negros, é por falta de 
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 competência ou de interesse, desconsiderando as desigualdades seculares 
que a estrutura social hierárquica cria com prejuízos para os negros.  
Reconhecer exige que se questionem relações étnico-raciais baseadas em 
ações que desqualificam indígenas, negros e negras e salientem 
estereótipos, palavras e atitudes que, velada ou explicitamente violentas, 
expressam sentimentos de superioridade próprios de uma sociedade 
hierárquica e desigual. 
Reconhecer é também valorizar, divulgar e respeitar processos históricos de 
resistência desencadeados no Brasil por indígenas e africanos escravizados 
e seus descendentes na contemporaneidade, desde as formas individuais 
até as coletivas(BRASIL, 2004, p.11-12). 

Podemos dizer também, que reconhecer implica criar condições para que 
estudantes não vejam menosprezadas suas culturas, suas religiões7 e seus 
antepassados e, consequentemente, se sintam desencorajados a prosseguir seus 
estudos e a estudar questões que manifestem respeito à sua comunidade. 

É importante destacar que se entende por “[...] raça uma construção social 
forjada em relações tensas entre etnias, muitas vezes simuladas como harmoniosas, 
nada tendo a ver com o conceito biológico de raça cunhado no século XVIII e hoje 
superado” (BRASIL, 2004, p.13). Nesse contexto: 

[...] cabe esclarecer que o termo raça é utilizado com frequência nas 
relações sociais brasileiras, para informar como determinadas 
características físicas, como cor de pele, tipo de cabelo, entre outras, 
influenciam, interferem e até mesmo determinam o destino e o lugar social 
dos sujeitos no interior da sociedade brasileira. (BRASIL, 2007, p. 34). 

No Brasil, não convivemos com uma discriminação oficial inscrita em Lei, 
mas, apesar de nossa Constituição Federal não admitir que nenhum cidadão seja 
excluído por sexo, raça, cor ou religião, as pessoas negras, indígenas, as mulheres 
e praticantes de algumas crenças religiosas sofrem discriminação de maneira 
informal e velada. Exatamente por isso são necessárias legislações que protejam 
direitos humanos, prevendo punição para práticas discriminatórias e para o racismo. 
De acordo com Ribeiro (2015), o racismo em discussão é estrutural. É um elemento 
estruturante da sociedade atual, após mais de trezentos anos de escravidão 
e medidas institucionais, para impedir a mobilidade social da população negra ao 
final desse período e a tutela do povo indígena pelo Estado, considerados como 
tendo capacidades civis relativas. 

[...] É importante considerar que moramos no país do chamado “mito da 
democracia racial”, que defende que todos nós vivemos em “harmonia e 
que não há racismo no Brasil”. Esse imaginário nacional, construído 
historicamente, é uma barreira e uma armadilha a serem enfrentadas para 
que consigamos, de fato, enxergar com nitidez o problema do racismo em 
nossas escolas. É necessário estar consciente e disposto a sair da 
chamada zona de conforto colocada por tal mito. (BRASIL, 2004, p.16). 

                                                
7 As religiões Afrobrasileiras surgiram após a junção da cultura de diversos povos africanos trazidos 
entre os séculos XVI e XIX. Elas possuem influências de religiões vindas da Europa, como 
a Catolicismo e o Kardecismo. Além disso, elas possuem características especificas de cada região 
do país. As que mais se destacaram na época, assim como nos dias de hoje, são o Candomblé e 
a Umbanda. Além dessas, outras religiões também possuem características africanas, como Xangô e 

a Jurema, também conhecida como Catimbó.  
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 A ideia de democracia racial de que é impregnada a sociedade brasileira e, 
consequentemente, sua educação institucional e familiar, teve contribuições de 
autores importantes, entre eles Gilberto Freyre. Em sua obra Casa-Grande & 
Senzala, ao considerar o papel do escravo negro, na família do brasileiro colono, 
traz a falsa sensação de transição natural e de pertencimento verdadeiro. 

 
[...] Na ternura, na mímica excessiva, no catolicismo em que se deliciam 
nossos sentidos, na música, no andar, na fala, no canto de ninar menino 
pequeno, em tudo que é expressão sincera de vida, trazemos quase todos a 
marca da influência negra. Da escrava ou sinhama que nos embalou. Que 
nos deu de mamar. Que nos deu de comer, ela própria amolengando na mão 
o bolão de comida. Da negra velha que nos contou as primeiras histórias de 
bicho e de mal-assombrado. Da mulata que nos tirou o primeiro bicho-de-pé 
de uma coceira tão boa. Das que nos iniciou no amor físico e nos transmitiu, 
ao ranger da cama de vento, a primeira sensação completa de homem. Do 
moleque que foi nosso primeiro companheiro de brinquedo. (FREYRE, 2001, 
p. 348). 

Ainda nesse sentido e na tentativa vã de trazer a essas pessoas certa 
dignidade: 

[...] O Brasil não se limitou a recolher da África a lama de gente preta que lhe 
fecundou os canaviais e os cafezais; que lhe amaciou a terra seca; que lhe 
completou a riqueza das manchas de massapê. Vieram-lhe da África 'donas 
de casa' para seus colonos sem mulher branca; técnicos para as minas; 
artífices em ferro; negros entendidos na criação de gado e na indústria 
pastoril; comerciantes de panos e sabão; mestres, sacerdotes e tiradores de 
reza maometanos. (FREYRE, 2001, p.391). 

Cabe ressaltar que toda a população negra migrou dentro de um regime 
escravagista que durou mais de trezentos anos e que ao seu término nenhuma 
política pública a acolheu e direcionou. À época, esta mesma população ficou à 
margem e ainda lá, muitos tentam e querem mantê-la. 

Um trabalho transformador de profissionais de educação, em Creches e 
Escolas Municipais, passa por reconhecer o racismo opondo-se a ele e refletindo 
criticamente a própria condição racial, inclusive sobre o conceito de branquitude, 
sobre as nossas concepções, sobre relações raciais e como elas estão presentes 
em nossa trajetória de vida. Significa também compreender como essas visões 
estão presentes no trabalho realizado em Creches e Escolas Municipais. 

[...] A branquitude é compreendida como um sistema de valores e 
comportamentos que toma o ser branco como “o modelo universal de 
humanidade”, o representante de todas as pessoas. Esses valores levam a 
uma espécie de “cegueira social”, fazendo com que grande parte das 
pessoas brancas não consiga enxergar a dor das pessoas que enfrentam 
discriminação étnico-racial. Tais valores contribuem também para o 
desenvolvimento de certo sentimento de superioridade, muitas vezes não 
assumido, por parte de várias pessoas brancas com relação a outros grupos 
raciais. A branquitude faz com que muitos entendam como “natural” a 
desigualdade entre pessoas de diferentes pertencimentos raciais (CARREIRA 
e SOUZA,  2013, p. 75).  

Na educação, o racismo (que é estrutural) se torna ainda mais perverso, pois 
atinge a formação de indivíduos, e aí se reproduz e se reforça. Políticas de 
reparações e reconhecimento, como ações educativas com literatura, cultura e 
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 bonecas, por exemplo, como política pública educacional de correção às 
desigualdades raciais e sociais, configuram ações afirmativas que atendem ao 
determinado pelo Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) (BRASIL, 2009). 

O objetivo das ações afirmativas é superar desvantagens e desigualdades 
que atingem grupos historicamente discriminados na sociedade brasileira e 
promover a igualdade entre diferentes. 

A Escola é espaço para resistência, inovação e criatividade! Profissionais 
fazem a diferença e, individual ou coletivamente, criam alternativas cotidianas para 
promover a diversidade e lidar com as desigualdades presentes no ambiente 
escolar. A esse respeito, muito pode e precisa ser feito, para transformar a Escola 
em um espaço pluralizado – de todas e de todos –, que valorize de forma efetiva a 
história e a identidade de nosso país. Nesse sentido, as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História 
e Cultura Afrobrasileira e Africana, Parecer 03/04, de 10 de março de 2004, do 
Conselho Pleno do CNE, que aprova o projeto de Resolução nº 1, de 17 de junho de 
2004, destas diretrizes (BRASIL, 2004), trazem princípios e diretrizes que podem 
contribuir para uma sociedade mais justa e inclusiva. Assumimos para este 
documento os listados abaixo: 

Princípios e Diretrizes para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 
Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana 

 Desencadeamento de processo de afirmação de identidades, de historicidade negada ou 

distorcida; 

 Rompimento com imagens negativas forjadas por diferentes meios de comunicação e 

materiais didáticos, contra povos negros e indígenas; 

 Ampliação do acesso a informações sobre a diversidade da nação brasileira e sobre 

recriação de identidades, provocada por relações étnico-raciais; 

 A conexão dos objetivos, estratégias de ensino e atividades com a experiência de vida 

das crianças e famílias, valorizando aprendizagens vinculadas às suas relações com 

culturas negras, brancas, indígenas, assim como relações entre essas etnias no conjunto 

da sociedade; 

 Valorização da oralidade, da corporeidade e da arte enquanto marca de culturas de 

raízes africanas e indígenas ao lado da escrita e Leitura; 

 Educação patrimonial com aprendizagem a partir do patrimônio cultural indígena e afro-
brasiLeiro, visando a preservá-lo e a difundí-lo. 

Fonte: Brasil, 2004, p. 19-20. 

 
Em colaboração com os princípios das Diretrizes, o Parecer do Conselho 

Nacional de Educação nº 003/2004 de 10 de março de 2004, destaca e orienta 
outras ações educativas de combate ao racismo e a discriminação:  

 
Ações educativas de combate ao racismo e a discriminação 

 Análise e crítica da representação de pessoas negras e indígenas em materiais 

didáticos, bem como providências para corrigir distorções e equívocos já publicados 

sobre a história, a cultura e a identidade de afro-brasileiros e indígenas sob incentivo e 

supervisão do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e Programa Nacional de 

Bibliotecas Escolares (PNBE); 

 Inclusão de personagens negros, assim como de outros grupos étnico-raciais, em 
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 cartazes e outras ilustrações sobre qualquer tema abordado na escola, a não ser quando 
tratar de manifestações culturais próprias, ainda que não exclusivas, de um determinado 
grupo étnico-racial. 

Fonte: Brasil, 2004, p. 19-20. 

 
Em consonância com os documentos mencionados, acredita-se também na 

importância: 
 

 Da criação de oportunidades para participação de profissionais negros e 
indígenas (palestrantes, contadores de histórias, grupos teatrais e demais 
profissionais) em diferentes fóruns, contemplando a diversidade racial existente 
na sociedade; 

 De mapeamento da cultura da comunidade em que se insere a escola, bem 
como a participação do movimento negro e grupos culturais negros e indígenas 
na elaboração e nas práticas dos Projetos Político-Pedagógicos (PPPs) que 
contemplem a diversidade étnico-racial; 

 Do registro e publicização da história não contada de negros e indígenas 
brasileiros e suas resistências, tais como remanescentes de quilombos, 
comunidades e territórios negros e indígenas urbanos e rurais, assim como das 
linguagens e obras de arte indígena, africana e Afrobrasileira com base em 
grupos de estudo e pesquisas em reuniões pedagógicas, com bibliografias 
Afrobrasileiras e indígenas e de outros materiais como mapas da diáspora, da 
África, comunidades quilombolas e indígenas; 

 Da articulação e parceria com o Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros 
da Universidade Federal do ABC (NEAB/UFABC), na composição de conteúdos 
de aprendizagem das equipes escolares. 
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4. Educação Ambiental 

 
 O trabalho pedagógico com ênfase na Educação Ambiental sempre se 

ancora no caráter interdisciplinar. Conforme a Constituição Federal (1988) e a Lei nº 
9.795/99 de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.281/02 de 25 de 
junho de 2002, que dispõe especificamente sobre a Educação Ambiental (EA) e 
institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), como componente 
essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma 
articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo constantes da 

Resolução nº 2/12 de 15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Ambiental (DCNEA) (BRASIL, 2012). No documento 
PNEA pode-se encontrar em seu Art. 10, que a  educação escolar formal deve 
ocorrer como: 

[...] Art. 10. A educação ambiental será desenvolvida como uma prática 
educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e 
modalidades do ensino formal. 
§ 1o A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina 
específica no currículo de ensino. 
§ 2o Nos cursos de pós-graduação, extensão e nas áreas voltadas ao 
aspecto metodológico da educação ambiental, quando se fizer necessário, é 
facultada a criação de disciplina específica. 
§ 3o Nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em 
todos os níveis, deve ser incorporado conteúdo que trate da ética ambiental 
das atividades profissionais a serem desenvolvidas. (Política Nacional de 
Educação Ambiental). 

De acordo com a Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Ambiental (BRASIL, 2012), o manejo destes assuntos no âmbito escolar 
deve ser considerado como um compromisso social, não apenas na sua esfera 
formal, mas que possibilite transformações em prol de um olhar sistêmico e 
humanizado, atento às demandas ecológicas mundiais.  

 
[...] Comprometer-se com a qualidade da educação no século XXI, num 
momento histórico marcado pela ocorrência de diversos desastres 
ambientais, amplia a necessidade dos educadores e educadoras em 
compreender a complexa multicausalidade da crise ambiental 
contemporânea, prevenir seus efeitos e contribuir para o enfrentamento das 
mudanças socioambientais globais. (BRASIL, 2012, p. 1-2) 
 

A Educação Ambiental deve ser tratada desde a infância, pois vivemos num 
tempo no qual esta temática se torna preocupante e emergente para a preservação 
do nosso planeta, envolvendo, assim, toda a sociedade. 
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 Na infância, as crianças estão no auge da curiosidade, fazendo muitas 
descobertas e estão ávidas pelo conhecimento, tornando-se imprescindível o 
trabalho com os conceitos de Educação Ambiental, de forma a aliar os 
conhecimentos científicos aos conhecimentos da vida cotidiana, significando-os e 
ressignificando-os.  

Desta forma, é importante aproveitar esta curiosidade natural das crianças 
para introduzir esses conceitos, fazendo com que elas conheçam, respeitem e 
valorizem o meio ambiente. Para garantir tal aprendizagem, a partir de 1999, 
contamos com a Lei nº 9.795, que trata no Art. 2°: 

[...] A educação ambiental é um componente essencial e permanente da 
educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos 
os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não 
formal. (BRASIL, 1999) 

Além da Lei 9.795/99, acima citada, contamos com os Referenciais 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RCNEI) (BRASIL, 1998), que em 
um dos objetivos gerais da Educação Infantil aponta que a criança precisa: 

[...] Observar e explorar o ambiente com atividade de curiosidade, 
percebendo-se cada vez mais como integrante, dependente e 
agentetransformador do meio ambiente e valorizando atitudes que 
contribuam para a sua conservação [...]. (BRASIL, 1998, v.1, p. 63). 

É muito importante que a natureza e o meio ambiente façam parte da rotina 
de aprendizagem das crianças, fazendo com que elas cuidem de si e do mundo que 
as cercam. 

Na Rede Municipal de Santo André, são adotados, desde a mais tenra idade, 
em relação à Educação Ambiental e a esses pressupostos, alguns princípios e 
estratégias de trabalho como:  

 explorar e considerar os conhecimentos prévios das crianças;  

 respeitar e valorizar a capacidade de compreensão de acordo com 
cada faixa etária;  

 articular os conhecimentos da vida cotidiana com a prática dos 
conceitos aprendidos, tornando-os, assim, significativos;  

 ter contato com os elementos da natureza; separar materiais para 
reutilização;  

 explorar os diversos espaços da Unidade Escolar;  

 proporcionar o envolvimento das famílias e comunidade por meio dos 
projetos desenvolvidos pela Unidade Escolar;   

 socializar as aprendizagens. 

A valorização de ações pedagógicas como as descritas acima deve ser 
perpetuada e ampliada para, como diz Carvalho (2012, p. 69), formarmos sujeitos 
ecológicos: 

[...] Contribuir para a constituição de uma atitude ecológica caracteriza a 
principal aspiração da Educação ambiental. É por isso que ela traz consigo 
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 forte potencial para alimentar esse ideal de sujeito ecológico, ao mesmo 
tempo em que opera como importante mediação, pela qual esse ideal vai 
sendo transformado em experiências concretas de identificação e 
subjetivação de indivíduos e coletividades. Dessa maneira, a Educação 
ambiental está efetivamente oferecendo um ambiente de aprendizagem 
social e individual no sentido mais profundo da experiência de aprender. 
Uma aprendizagem em seu sentido radical, a qual, muito mais do que 
apenas prover conteúdos e informações gera processo de formação do 
sujeito humano, instituindo novos modos de ser, de compreender, de 
posicionar-se ante os outros e a si mesmo, enfrentando os desafios e as 
crises do tempo em que vivemos [...]. 

Responsáveis pela mediação das aprendizagens, as/os profissionais de 
educação, por meio de atividades lúdicas e criativas, devem valorizar a relação entre 
o ser humano e o meio ambiente. Com base na caracterização das necessidades 
das crianças, e na realidade do entorno, devem-se incorporar na proposta 
pedagógica os princípios de redução, reutilização e reciclagem, por meio de hortas 
escolares, utilização de sucata como recurso pedagógico, compostagem dos 
resíduos orgânicos produzidos nas Escolas e reaproveitamento de materiais, 
potencializando, assim, as aprendizagens relacionadas aos valores e atitudes de 
preservação e cuidado ao meio ambiente, buscando garantir que todo o 
planejamento, de forma intencional, promova a formação do sujeito ecológico. 
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5. Educação Musical 

 
Desde o início da história da humanidade, a Arte esteve presente em 

praticamente todas as formações e manifestações culturais e sociais. Em se 
tratando da Música, pode-se afirmar que ela sempre existiu, pois os Homens 
primitivos aprenderam a ouvir os sons da natureza e dos animais para sua 
sobrevivência e, só posteriormente, é que tentaram se utilizar da voz, primeiro como 
forma de comunicação e, posteriormente, utilizando-a em uma combinação de notas 
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 para formar uma harmonia. A Música expressa sentimentos, emoções e 
pensamentos, sendo que de acordo com Cotrim (2016, p. 46), “[...] a Educação 
Musical, principalmente na Educação Infantil, deve estimular o fazer musical ligado 
às sensações, ao corpo. Antes de ser mental, ela deve ser corporal, sensorial. Deve 
ser ativa, rica em experiências sonoras, explorações, audições, brincadeiras 
cantadas, movimentos corporais, cantorias [...]”.  

Conforme indicado na Resolução nº 5/2009, que fixa DCNEIs (BRASIL, 2010), 
especificamente no Art. 9º: 

[...] As práticas pedagógicas que compõem a documento curricular da 
Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a 
brincadeira, garantindo experiências que: 
II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o 
progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: 
gestual, verbal, plástica, dramática e musical; (grifo nosso) 
IX - promovam o relacionamento e a interação das crianças com 
diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, 
fotografia, dança, teatro, poesia e literatura [...] (grifo nosso). 

O ensino de Música no Brasil passou por muitas mudanças, tendo se 
apropriado de metodologias diversas, que buscam inserir a música na escola de 
forma que ela contribua com a formação integral das crianças.  

[...] a educação musical deve acontecer principalmente na escola regular, 
onde passamos grande parte da infância e da adolescência, e onde a 
educação deve ser integral em todos os aspectos [...]. (FERNANDES, 2000, 
p.17). 

A Lei nº 11.769/08 de 18 de agosto de 2008, (BRASIL, 2008) estabelece o 
ensino de música como obrigatório nas Escolas com o intuito de estendê-lo a toda a 
população da Educação Básica. Como se observa:  

Art. 26.  Os currículos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do 
ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em 
cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, 
da cultura, da economia e dos educandos. 
§ 2o O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, 
constituirá Componente Curricular obrigatório da educação básica. 
§ 6o As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que 
constituirão o Componente Curricular de que trata o § 2o deste artigo. (grifo 
nosso). 

Brito (2013) e Batista (2014) contribuem com a discussão, ajudando-nos a 
compreender que na infância devem-se proporcionar experiências significativas, a 
fim de que as crianças possam se apropriar da Música, desenvolvendo 
gradativamente a expressão musical, respeitando o modo de perceber, sentir e 
pensar em cada etapa do desenvolvimento infantil.  

Na Educação Infantil os estímulos musicais são fundamentais para o 
desenvolvimento neurocognitivo da criança, abordando principalmente o trabalho de 
apreciação, ampliação cultural, socialização/interação, oralidade, linguagem 
corporal, expressão e atenção. Importante contribuição nos dá o RCNEI: 

[...] O ambiente sonoro, assim como presença da música em diferentes e 
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 variadas situações do cotidiano fazem com que os bebês, e crianças iniciem 
seu processo de musicalização de forma intuitiva. Adultos cantam melodias 
curtas, cantigas de ninar, fazem brincadeiras cantadas, com rimas e 
parlendas, reconhecendo o fascínio que tais jogos exercem. (BRASIL, 1998, 
p.51). 

Sendo assim, mediante o trabalho pedagógico realizado nas Etapas de 
Educação Infantil e Ensino Fundamental, espera-se que as crianças desenvolvam a 
capacidade de escutar, perceber, compreender e se expressar por meio da Música, 
baseando-se nas estruturas da exploração, da imitação, da expressão, da 
construção e da criação. O corpo todo da criança pode ser utilizado nas produções 
sonoras, bem como nas manifestações do movimento, na audição de histórias e 
outras atividades diárias. Por isso, na Rede de Santo André será necessário atender 
às prerrogativas legais supracitadas, garantindo às crianças o seu direito de se 
expressarem por meio da Música, permitindo que vivenciem experiências 
significativas e lúdicas, que valorizem especialmente expressões regionais. 
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 1. Cuidar, Educar e as relações 

 
As situações de educar e cuidar auxiliam no desenvolvimento das 

capacidades cognitivas infantis, bem como nas potencialidades afetivas, emocionais, 
sociais, corporais, estéticas e éticas, levando em consideração o respeito às 
singularidades infantis, à afetividade, aos sentimentos e à compreensão das 
múltiplas e particulares linguagens das crianças. 

Quando se propõe a trabalhar com as crianças na Educação Infantil é de 
fundamental importância que o ato de cuidar, educar e as relações estejam 
presentes durante todo o desenvolvimento do trabalho pedagógico realizado. 

Em nossa Rede, concebemos as ações de cuidar e educar como 
indissociáveis e complementares, pois quem cuida educa e quem educa cuida. 
Sendo assim, as ações do cuidar e educar na Educação Infantil abrangem uma 
visão integrada do desenvolvimento da criança. Nisto, está contido o respeito à 
diversidade, ao momento e a realidade, peculiares à infância. Reconhecer que o 
desenvolvimento, a construção de saberes, a constituição do Ser não ocorrem em 
momentos estanques e de maneira compartimentada, também torna-se necessário e 
precisam ser contemplados na ação pedagógica. Igualmente necessário é 
compreender, ainda, que o espaço/tempo em que a criança vive exige seu esforço 
particular e a mediação dos adultos em todos os momentos, como forma de 
estimular a curiosidade, garantindo os Direitos de Aprendizagem apoiados nos 
Campos de Experiência, proporcionando ambientes que favoreçam o 
desenvolvimento integral da criança. 

De acordo com o RCNEI:  

[...] O Educar significa: propiciar situações de cuidado, brincadeiras e 
aprendizagens orientadas, de forma que possa contribuir para o 
desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal de ser e 
estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e 
confiança e o acesso pelas crianças aos conhecimentos mais amplos da 
realidade social e cultural. (BRASIL, 1998, p. 23, v.1). 

À luz do RCNEI, o cuidar aparece totalmente imbricado no educar, deixando 
claro que o cuidar na Educação Infantil deve ser realizado de forma que ajude no 
desenvolvimento integral da criança, auxiliando assim, na construção de sua 
autonomia. 

O adulto é uma referência para que as relações se estabeleçam e se efetivem 
de maneira harmoniosa, pois é ele quem propicia à criança, de forma intencional, as 
experiências para o conhecimento do mundo, ajudando-a a se reconhecer como 
parte dele.  

De acordo com o RCNEI, o cuidar e o educar devem caminhar juntos, 
considerando a especificidade de cada criança. Sendo assim, o ato de educar 
significa propiciar situações de cuidados e brincadeiras organizadas em função das 
características infantis, de forma a favorecer o desenvolvimento e a aprendizagem.  

Na Educação Infantil, o cuidar e o educar são partes integrantes da educação 
e exigem conhecimentos, habilidades e instrumentos que explorem a dimensão 



 

 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
 
 

48 
 

 pedagógica. O ato de cuidar precisa considerar, principalmente, as necessidades 
das crianças, que, quando observadas, ouvidas e respeitadas, podem dar pistas 
importantes sobre a qualidade do que estão recebendo.  

É imprescindível ressaltar que alguns fatores afetam diretamente o processo 
das relações, do cuidar e educar, como, por exemplo, a rotatividade de 
educadoras/es que lidam diretamente com as crianças.  

A convivência diária favorece o estabelecimento de vínculos e trocas afetivas 
saudáveis entre as crianças e os adultos responsáveis pela sua educação.   

 
Referências 

 
BRASIL. Referencial Curricular para a Educação Infantil. Brasília: MEC/SEF, 
1998.v. 1.  
 
BRASIL. Ministério da Educação. CNE/CEB. Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil. Brasília, 2009. 
 
PEDAGOGIA AO PÉ DA LETRA. Cuidar e Educar na Educação Infantil. 
Disponível em: <https://pedagogiaaopedaletra.com/cuidar-e-educara-na-educacao-
infantil/>. Acesso em: 5 de jul. de 2018. 
 
PEDAGOGIA AO PÉ DA LETRA. O educar, o brincar e o cuidar na prática 
pedagógica das instituições de Educação Infantil. Disponível 
em:<https://www.webartigos.com/artigos/o-cuidar-o-brincar-e-o-educar-na-pratica-
pedagogica/116441/#ixzz5KHpZmQtI>. Acesso em: 4 jul. 2018. 
 
2. Entrada e Saída das crianças 

 
Ao lado das práticas pedagógicas na Educação Infantil, o momento de 

entrada e saída das crianças, soma com a aprendizagem e a melhoria do ensino. 
“[...] As entradas e saídas, ainda que breves, se constituem como espaços 
interativos cotidianos de ampliação da interlocução pedagógica, em que diferentes 
vozes se fazem presentes na instituição” (ALVEZ e CÔCO, 2012, p.1 apud PIRES e 
MORENO, 2015, p. 96).  

Segundo Post e Hohmann (2004): 

[...] a hora da chegada e da saída, trabalhadas de forma bem-sucedida, irão 
constituir uma base muito sólida para que as crianças aprendam a lidar com 
essas situações pela vida afora com relação a chegadas e partidas de 
familiares e de amigos.  É também na hora da chegada e da saída que se 
estabelecem vínculos de comunicação entre a família e a escola.  Esses 
vínculos são fortalecidos por meio de comentários, mensagens sobre a 

especificidade da criança. (POST e HOHMANN, 2004 apud 
GIRALDI, 2008, p.38)  

Giraldi (2008) esclarece que esses vínculos permitem que as crianças e as famílias 
estabeleçam elos de relação estáveis com a/o docente, com a/o Auxiliar de 



 

 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
 
 

49 
 

 Desenvolvimento Infantil (ADI), com a/o Estagiária/o, evitando assim, as transições 
dolorosas e confusas quando a criança chega ao ambiente escolar. Desta forma 
promove-se, também, um sentimento de bem-estar para toda/os as/os 
envolvidas/os. 

A entrada e saída são momentos que se relacionam com o cumprimento de 
regras e horários estabelecidos para o bom funcionamento da Escola e devem ser 
plenamente divulgados. Em nossa Rede, quando da entrada das crianças, temos 
por finalidade acolhê-las e evitar acidentes. A entrada é planejada de forma 
diversificada com músicas e/ou brinquedos, sendo que as propostas devem ser 
planejadas pela/pelo docente da sala e precisam ser significativas para as crianças 
que estão chegando ao espaço escolar. Neste momento, as/os educadoras/es 
também dialogam com as famílias sobre possíveis informações ou necessidades.  

No momento da entrada é importante considerar a separação da criança com 
os pais e/ou responsáveis, o que pode provocar, em alguns casos, angústia, 
ansiedade, tristeza, medo do abandono, entre outros sentimentos, emoções ou 
inseguranças. Nem sempre tais sentimentos partem da criança, mas sim das 
pessoas familiares a ela, o que lhes transmite insegurança. Para tentar minimizar 
esses sentimentos, é importante que as/os educadoras/es recebam bem tanto as 
crianças como seus pais e/ou responsáveis, apoiando-as/os nesse processo de 
separação.  

Nos momentos de entrada e saída das crianças é imprescindível que as/os 
educadoras/es estejam atentas/os, despertando-as, caso estejam dormindo ou com 
sinais de sonolência. Esta prática proporciona segurança tanto aos pais e/ou 
responsáveis como para as/os educadoras/es, para que posteriormente se evitem 
dúvidas em relação a qualquer eventual episódio observado na criança. 

É necessário pensar na organização de acolhimento também para as crianças 
que utilizam o transporte escolar. É fundamental, para garantir a segurança, que 
sejam estabelecidos critérios de organização voltados para o bem-estar e 
integridade física, considerando a/o transportadora/r como corresponsável nessa 
ação. Dessa forma a/o transportadora/r deverá entregar as crianças, nas salas de 
aula, às/aos suas/seus respectivas/os docentes. Na saída, a criança somente será 
entregue à/ao transportadora/r após apresentação de documento de autorização 
atualizado, preenchido pela família e encaminhado à secretaria escolar8. 

A fim de garantir a segurança de todas as crianças, no momento da saída, 
elas serão entregues aos pais ou às/aos responsáveis ou pessoas, previamente 

                                                
8 Responsabilidade do Transporte Escolar Gratuito (TEG), quando é realizado por veículos 
contratados ou de propriedades de Estados e Municípios, de acordo com o Art. 10º. da LDBEN. E 
este transporte é realizado de forma gratuita com prioridade às/aos alunas/os que residem mais 
distantes dos Estabelecimentos de Ensino. 
(<https://www2.santoandre.sp.gov.br/hotsites/satrans/index.php/transporte-escolar-gratuito>) 
Transporte Escolar Autônomo: Responsabilidade da SA-TRANS, quando o Estado ou Município não 
disponibiliza este serviço ou quando este é insuficiente para atender toda a demanda. Neste caso o 
poder concedente delega a terceiros a realização do serviço. 
(<https://www2.santoandre.sp.gov.br/hotsites/satrans/index.php/transporte-escolar-autonomo>) 
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 autorizadas e maiores de 18 anos. Por isso é fundamental que a Escola tenha a 
ficha cadastral das crianças sempre atualizadas com os dados das pessoas 
autorizadas para este fim. No caso da retirada de crianças por menores de 18 e 
maiores de 12 anos, também será necessária autorização prévia das/os 
responsáveis. Importante lembrar ainda, que as pessoas indicadas nessa ficha 
cadastral deverão apresentar documento de identificação com foto. A Escola ficará 
responsável por cumprir o previamente combinado e avisar às famílias, de imediato, 
caso alguém não autorizado tente retirar a criança. 

A entrada com atraso será permitida mediante atestado médico ou justificativa 
da ocorrência na secretaria da escola; o mesmo procedimento será realizado para 
as saídas antecipadas, considerando que atrasos e saídas antecipadas interferem 
na participação da criança na rotina e pode trazer prejuízos para sua aprendizagem. 
Em caso de constantes reincidências de atrasos, a família será convocada para uma 
conversa de esclarecimentos e orientações com a Equipe Gestora. 

A criança não poderá permanecer além de seu horário, independentemente 
do período em que ela frequente na Unidade Escolar. Caso a família da criança não 
seja localizada, o Conselho Tutelar será acionado. Por isso é solicitado aos pais ou 
responsáveis que respeitem rigorosamente os horários de entrada e saída das 
crianças.   

 
(a) Entrada e Saída9 – Equipamento Creche – Orientações específicas 

 
Durante o período de entrada e saída, há o momento de brincadeiras livres, 

planejadas pela/pelo docente, com o objetivo de acolher e proporcionar atividades 
diversificadas, que facilitem a integração da criança com o ambiente e com o grupo.  

Na entrada, a Unidade Escolar organiza um horário-limite de chegada, para 
garantir a participação nos momentos de alimentação (café). Esses horários são 
informados no início do ano letivo por meio do regimento escolar e reuniões com as 
famílias. Importante ressaltar que o momento de alimentação favorece diversas 
aprendizagens para a criança por meio do experimentar, conhecer os alimentos, 
desenvolver a autonomia e a interação com o outro. Como define o RCNEI:  

[...] o ato de alimentar tem como objetivo, além de fornecer nutrientes para 
manutenção da vida e da saúde, proporcionar conforto ao saciar a fome, 
prazer ao estimular o paladar e contribui para a socialização ao revesti-lo de 
rituais. Além disso, é fonte de inúmeras oportunidades de aprendizagem [...] 
(BRASIL, 1998, v.2, p.55). 
 

 
 
 
 
 

                                                
9 Nas Creches Municipais o horário de entrada acontece entre as 7h e 8h da manhã, sendo o horário 

de saída entre 17h e 18h. Importante destacar que há, também, o horário do semi-integral, sendo 12h 
e 13h que compreende tanto o movimento de entrada, como o de saída.  
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 (b) Entrada e Saída10 – Equipamento EMEIEF – Orientações específicas 
 

Nas Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental 
(EMEIEFs) quando da entrada da Educação Infantil, a Equipe Escolar recebe as 
crianças no portão realizando o acolhimento das famílias e direcionando-as às salas 
ou espaços organizados para o momento, para a integração delas com a rotina da 
Escola. 

Na saída, os familiares ou responsáveis retiram as crianças com a/o docente, 
na sua respectiva sala, ou em espaços organizados pelo grupo da Unidade Escolar.  

 
Referências  

 
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação 
Fundamental. Referencial curricular nacional para a Educação Infantil.Volume 2: 
Introdução. Brasília: MEC/SEF, 1998. 3v. 
 
GIRALDI, Ana Vani.  Prática da professora no cotidiano de uma creche: que 
prática é essa? Dissertação apresentada ao colegiado do PMAE. Itajaí, SC, 2008. 
 
PIRES, Adriane Regina Scaranti e MORENO, Gilmara Lupion. Rotina e escola 
infantil:organizando o cotidiano de crianças de 0 a 5 anos. In: CONGRESSO 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO EDUCERE, 2015, Curitiba. Anais do XII Congresso 
Nacional de Educação EDUCERE, Curitiba: Pontifícia Universidade Católica. Ed. 
Champagnat, 2015. Disponível em: 
<http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/15902_9267.pdf>. Acesso em: 4 jul. 
2018. 
 
3. Espaços internos e externos 

 
Na Educação Infantil, os espaços internos e externos precisam ser pensados 

como ambientes que favoreçam a exploração por meio de experiências e vivências 
significativas dos diferentes materiais, aguçando a curiosidade e os desafios, 
favorecendo a diversidade de escolha, a relação da criança consigo mesma, com o 
outro e com o meio para o desenvolvimento psicomotor e sociocognitivo. 

A maneira como o espaço escolar é pensado e organizado reflete diretamente 
no processo de desenvolvimento e aprendizagem, favorecendo interação entre 
crianças, descobertas, oportunizando movimentos, proporcionando transformações 
e experiências. 

[...] Organizar o cotidiano das crianças na Escola Infantil pressupõe pensar 
que o estabelecimento de uma sequência básica de atividades diárias é, 
antes de mais nada, o resultado da Leitura que fazemos do nosso grupo de 
crianças, a partir, principalmente de suas necessidades. (BARBOSA & 

                                                
10 Nas EMEIEF o horário de entrada para a Etapa de Educação Infantil acontece às 8h, no período da 
manhã, sendo que à tarde acontece às 13h. No mesmo equipamento o horário de saída dá-se ao 
meio-dia para o as turmas da manhã e às 17h para as turmas da tarde. 
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 HORN, 2001, p. 67). 

Geralmente os espaços externos permitem às crianças maior contato com a 
natureza e grandes possibilidades de interação com outros pares e adultos 
diferentes. 

O acesso ao parque promove autonomia, independência, responsabilidade 
com o meio ambiente e o uso do bem comum, além de possibilitar o 
desenvolvimento do respeito aos tempos de uso, bem como da utilização do referido 
espaço. 

[...] As crianças exploram muito o potencial do parque como espaço para os 
movimentos amplos e suas possibilidades de lugar de novidades, onde algo 
inusitado pode acontecer. Nesses espaços não construídos, ao ar livre, 
temos um contato direto com os espaços naturais, o frio, o calor, o vento, as 
aves, aviões, chuva, etc.; o contato direto com a vizinhança, potencializa as 
chances de algo ou alguém chegar ou passar. (AGOSTINHO, 2003, p. 97). 

Nos diferentes espaços, podemos proporcionar às crianças experiências 
lúdicas e desafiadoras, favorecendo a integração das turmas, aprendizagem entre 
diferentes idades e diferentes experiências com materiais estruturados e não 
estruturados, como bambolês, túneis, músicas, cordas, livros, tintas, caixas, sucatas, 
e para isso é necessário planejamento além do acompanhamento constante. 

Espaços e materiais não habituais podem ser transformados, em conjunto 
com as turmas, em locais de criação e ludicidade. Além disso, é necessária a 
adequação à faixa etária, zelando pelo cuidado das crianças e evitando acidentes.  

Tudo dependerá da forma como se pensam e se procedem as ações. Ao 
promovê-las proporcionamos cuidados básicos, ao mesmo tempo em que 
atentamos para construção da autonomia, dos conceitos, das habilidades, 
do conhecimento físico e social. (BARBOSA & HORN, 2001, p. 70). 

Outro aspecto a ser considerado se refere às características individuais, 
especialmente ao considerar as diferentes deficiências. Segundo os Parâmetros de 
Infraestrutura, é importante “[...] evitar quaisquer barreiras ao acesso e à 
permanência de pessoas com necessidades especiais, proporcionando conforto e 
evitando constrangimentos, valorizando assim o convívio com a diferença.” (BRASIL, 
2006, p. 31).  

É fundamental considerar que os materiais estejam acessíveis ao alcance das 
crianças nos espaços. A arrumação em caixas ou recipientes rotulados, 
classificando o conjunto dos materiais a serem utilizados, organiza e facilita o uso 
autônomo pelas crianças, assim como a sua guarda. 

O acompanhamento e observação pelas/os educadoras/es das brincadeiras e 
orientação quanto à organização coletiva dos espaços devem ser frequentes e 
planejados com intencionalidade. Ações como arranjos de cantos de interesse, o 
brincar em subgrupos são possibilidades que enriquecem as experiências nos 
espaços, como estratégias metodológicas de exploração e interação. 

Refletir sobre a organização dos espaços na Educação Infantil possibilita dar 
novos significados ao fazer pedagógico desde que consideremos o planejamento, a 
mediação e a necessidade das crianças, construindo, utilizando e readequando 



 

 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
 
 

53 
 

 ambientes que impulsionem experiências de aprendizagem e de convívio social. 
   

Referências 
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4. Higiene 

 
Os momentos de higiene pessoal na Educação Infantil são muito importantes 

na rotina, pois oportunizam descobertas e aprendizagens na relação entre criança e 
adulto e devem ser permeados de afetividade.  

Visando ao desenvolvimento integral das crianças e de acordo com as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica (DCNEBs): 

[...] As questões de higiene superam a abrangência do ato em si, pois sua 
dimensão atinge diretamente as famílias e a qualidade de vida, o bem-estar 
e a saúde das crianças. Deste modo se faz necessário um diálogo 
constante com as famílias, a fim de que se cumpra o atendimento as 
necessidades individuais e se incorpore os hábitos de higiene dentro e fora 
do espaço escolar, pois é do adulto a missão de orientar e zelar pela 
higiene das crianças. (BRASIL, 2013, p. 84). 

As ações do cuidar e educar na Educação Infantil são indissociáveis e 
complementares, além de revelarem a habilidade de ser sensível em relação aos 
outros (MOSS, 2014, p. 6). As/Os pequenas/os necessitam de cuidados essenciais, 
e nesta fase, isso cabe aos adultos. 

Em relação à troca de fraldas, as crianças dos períodos semimanhã e 
semitarde necessitam de duas trocas de fraldas por dia, no mínimo, já as crianças 
do período integral necessitam de, no mínimo, quatro trocas diárias. Há casos em 
que, pela fralda estar totalmente limpa, não são necessárias as duas ou quatro 
trocas ao dia, respectivamente em relação aos períodos descritos acima.  

As trocas deverão ser realizadas mantendo um contato afetivo com a criança, 
por meio do toque, do olhar e da conversa, evitando que este seja um ato mecânico 
com movimentos bruscos e demasiadamente apressados. Deverão ainda ser 
efetuadas em local apropriado, evitando trocá-las fora do trocador. É aconselhável 
também que a criança não fique ociosa dentro do ambiente de troca. É importante 
deixar claro que, apesar de cada grupo estipular um horário para as trocas dentro da 
rotina, não se deve ter esse horário como fixo para todas as crianças, mas sim levar 



 

 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
 
 

54 
 

 em consideração as necessidades de cada uma. 

Os materiais a serem utilizados na troca devem ser deixados próximo ao 
trocador, para que não seja preciso que o adulto venha a afastar-se ou ausentar-se, 
evitando assim colocar a criança em situação de risco. O espaço precisa ser atrativo 
e interativo, por meio do “diálogo”, envolvendo a criança em tudo o que se está 
fazendo. 

De acordo com Taddei et. al. (2009, p. 74): 

[...] As mãos são o meio mais importante de transmissão de diversas 
doenças gastrointestinais, respiratórias e dermatológicas. A medida mais 
eficaz para a prevenção consiste em lavá-las corretamente, com água 
corrente e sabonete de preferência liquido, tanto adultos como crianças.  

Assim, as/os educadoras/es devem manter as unhas limpas e curtas, lavar e 
higienizar as próprias mãos e as das crianças após cada troca de fraldas, usar 
toalhas de mão descartáveis para enxugá-las, higienizar o trocador com álcool para 
evitar contaminação e surtos de diarreia (visto que atendemos a um número grande 
de crianças). Após cada troca, jogar as fraldas com resíduos no cesto de lixo com 
tampa. Deve-se ainda retirar o lixo antes que se acumule, para evitar o risco de 
contaminação. 

O banho faz parte das necessidades individuais do ser humano, 
principalmente da criança, sendo um momento da rotina que oferece oportunidade 
de se criar o hábito da higiene, próprio da nossa cultura e fator de bem-estar. O 
banho deve ser considerado como um momento rico em aprendizagem, afetividade 
e interação, devendo ser agradável, propiciando os cuidados e a higiene do próprio 
corpo e a maneira correta de fazê-lo.  

Em relação ao banho, este é oferecido apenas para a crianças que 
permanecem no período integral. Nesses momentos, é de extrema importância que 
os adultos se comuniquem com as crianças, pois esta é uma ação de grande 
relevância neste período de desenvolvimento. Nos demais ciclos da E.I. o banho é 
ofertado mediante a necessidade, caso a criança não tenha conseguido controlar os 
esfíncteres ou ainda em casos de febres, enquanto aguarda a chegada da família 
para buscá-la. A cada banho, todo o material deve ser organizado com 
antecedência, prezando pela segurança da criança. A remoção da fralda ou da 
roupa suja, bem como a retirada de resíduos devem acontecer com lenços 
umedecidos descartáveis ou água corrente, devendo acontecer antes de colocar a 
criança na cuba de banho. É muito importante que o adulto verifique a temperatura 
da água com a parte interna do antebraço, imergindo a criança gradativamente. 
Também é necessário higienizar corretamente os genitais da criança, sendo que no 
momento de secá-la, deve-se ter muita atenção com as dobras corporais, com os 
espaços entre os dedos, com a região atrás da orelha, vestindo a criança com 
roupas adequadas ao clima e à atividade posterior.  

Quanto à escovação, esta deve acontecer após as refeições, sendo sempre 
orientada pelas/pelos educadoras/es, tornando-se assim mais um conteúdo a ser 
ensinado. A criança deve ser estimulada a escovar os dentes para se familiarizar, 
adquirindo assim o bom hábito de higiene. A escovação no ambiente escolar é um 
ato pedagógico, cabendo à família a responsabilidade de garantir a escovação diária 
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 em casa. Deve acontecer com o auxílio das/dos educadoras/es, utilizando creme 
dental apropriado à idade, limpando delicadamente os dentes da criança. As 
escovas e protetores devem ser separados e nomeados para que não haja trocas. 
Devem ser bem lavadas e mantidas em lugar seco, arejado e protegido. Descartar 
as escovas que estejam desgastadas ou que entrem em contato com outra criança. 

O processo de desfralde dever ser iniciado levando-se em conta a maturidade 
da criança, em parceria com a família. É preciso estabelecer uma rotina para a 
utilização do banheiro até que se obtenha o controle dos esfíncteres. Deve-se ainda 
acompanhar e incentivar as crianças em relação ao uso do sanitário, para que 
aprendam a se limpar e a lavar as mãos, antes de saírem do local. Mesmo após 
vencido o processo de desfralde, faz-se necessário que todas as crianças da 
Educação Infantil sejam acompanhadas na utilização do banheiro, pois, apesar de 
termos como princípio a ampliação da autonomia das crianças, elas só irão adquiri-
la gradativamente. 

Em respeito à criança e ao seu desenvolvimento, bem como de acordo com o 
que está indicado nas DCNEI em seu Art. 4º. (BRASIL, 2010), que vê a criança 
como “[...] sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 
cotidianas que vivencia, constroi sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, 
fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constroi 
sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura [...]”; faz-se importante 
lembrar que ao limpar o nariz das crianças, sempre que tal ato seja necessário, que 
o mesmo seja comunicado à criança, a fim de que a ação tenha sentido e aos 
poucos a própria criança possa adquirir consciência de sua importância para a 
higiente corporal, de maneira que tal ato comece a fazer parte de suas práticas 
cotidianas na rotina escolar. É importante ainda, que o adulto que realizará tal ação, 
faça uso de lenço de papel ou papel higiênico macio, descartando-o logo após o uso 
em lixeira. Fundamental que seja realizada a higienização das mãos após cada 
procedimento, evitando assim a contaminação. 

Zelar pelo bem-estar da criança envolve empatia, colocar-se no lugar do 
outro, visando sempre ao cuidado e à atenção às suas necessidades. Pensando 
assim, devemos observar alguns cuidados: 

 Receber a criança acordada; 

 Adequar a roupa às diversas situações do dia a dia; 

 Manter comunicação e orientar as famílias quando a criança estiver doente e 
precisar de cuidados especiais; 

 Estabelecer parcerias com serviços e profissionais da saúde; 

 Promover ações educativas e preventivas de higiene e saúde; 

 Verificar documentações que comprovem providências da família com relação a 
cuidados de saúde e higiene das crianças; 

 Atentar ao asseio das crianças, observando a arrumação dos cabelos, o amarrar 
dos sapatos e o fechar das blusas quando necessário. 
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5. Inserção e Acolhimento 

 
Considerando o processo histórico das Instituições Educacionais da Rede 

Municipal de Santo André perante a Educação Infantil, é importante cuidar das 
práticas de acolhimento das crianças e das famílias.  

O ECA (BRASIL,1990) traz uma mudança grande de paradigma no que diz 
respeito ao acolhimento institucional de crianças, assim como à forma como devem 
ser tratadas – elas passam a ser sujeitos de direitos. O referido documento 
estabelece também que a criança é cidadã, devendo ser respeitada como ser em 
desenvolvimento e conforme suas especificidades. 

Ao falarmos de inserção, ingresso e acolhida, é preciso ter clareza do 
significado dos termos e também o quanto isso interfere nas práticas diárias. A 
palavra adaptação, neste contexto, carrega muitas vezes uma conotação negativa 
quando traz o sentido de modulação, que considera a criança como um sujeito 
passivo, exigindo uma determinada atitude diante do novo ambiente e do grupo de 
convivência. O significado das palavras inserção e acolhimento sugere que a criança 
seja incluída no novo ambiente, respeitando-se a sua individualidade e o tempo 
necessário para que ela reconheça que faz parte do novo grupo de convivência. 

Este novo momento é delicado e fundamental, pois a criança irá se separar 
da figura familiar para estar entre pessoas inicialmente desconhecidas, são outras 
vozes, outros sons, outros cheiros. Ao adentrarem o espaço escolar e se separarem 
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 dos adultos de sua referência familiar, as crianças conviverão com ritmos nem 
sempre compatíveis aos seus, além de participarem de um universo de objetos, 
ações e relações cujo significado lhes é desconhecido. 

A parceria entre a Escola e a família deverá ser estabelecida desde o início 
do processo de matrícula. Essa relação deve ser constituída com seriedade, 
compreendendo-se que as famílias são coautoras do processo educativo. 

No período de inserção e acolhimento, faz-se necessário um planejamento da 
acolhida, com atividades diversificadas, e muito carinho, paciência e atenção por 
parte das/dos educadoras/es, pois, na maioria das vezes, recebemos crianças que 
estão, pela primeira vez, vindo para o espaço escolar e isso, muitas vezes, causa 
desconforto às/aos pequenas/os, que são separadas/os de seu ambiente de 
referência e, consequentemente, de seus familiares, tendo de permanecer com 
pessoas, para elas/es, desconhecidas. 

Quando necessária e possível, a presença de um membro familiar neste período é 
importante; este exercerá papel de mediador entre a criança e o novo grupo e 
ambiente, facilitando o vínculo afetivo.  

Na Creche, o período de inserção e acolhimento inicia-se pelas crianças que 
já faziam parte do grupo da Creche, em anos anteriores, e gradativamente ocorre o 
início das novas, observando-se a idade e o período em que a criança frequentará o 
espaço escolar. Já na EMEIEF, as crianças iniciam todas juntas, porém em horário 
reduzido durante uma semana. 

Aconselha-se que o tempo de permanência da criança ao novo ambiente, nos 
primeiros dias, seja reduzido. Nos casos de tempo integral – em Creche – seja 
intercalado entre os períodos.  

Nos primeiros dias, o período de permanência na Unidade Escolar deverá ser 
adaptado de acordo com a necessidade de cada criança, pois, as crianças que se 
mostrarem muito chorosas, recusando-se inclusive a se alimentarem, terão o direito 
a rotinas e horários flexíveis no período (também flexível) de inserção. Dessa forma 
o tempo de permanência poderá ser ampliado, gradativamente, no início do ingresso 
da criança na escola. Rapoport e Piccinini (2001) dizem que: 

[...] Estas práticas auxiliarão o bebê e a criança pequena na familiarização 
com a nova rotina e permitirão que o familiar adquira confiança e esteja 
seguro quanto aos cuidados dispensados. Esta segurança do familiar 
acabará refletida positivamente na adaptação do bebê e da criança 
pequena que terão mais confiança no ambiente e nas pessoas que os 
cercam [...] (2001, p.93). 

Vale ainda ressaltar que, na Creche, este processo não se esgota, pois 
crianças novas entram ao longo de todo o ano letivo, sendo que educadoras/es 
precisam acolhê-las da melhor maneira possível, transmitindo-lhes total carinho e 
segurança. Conforme afirma Ortiz (2000): 

[...] O acolhimento deve acontecer todo dia na entrada; após uma 
temporada sem vir à escola; quando algum imprevisto acontece e a criança 
sai mais tarde; depois que as outras já saíram; após um período de doença 
e, enfim, sempre que o adulto julgar conveniente, porque é bom para toda 
criança ser bem-recebida e sentir-se importante para alguém (2000, s/p). 
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 No início pode ocorrer que a criança adoeça, recuse alimentos e chore. O 
choro e o silêncio de cada criança deverão ser considerados como uma forma de 
comunicação e cabe à/ao educadora/r usar da sensibilidade para atender sua 
necessidade. 

A relação entre educadoras/res e criança será gradativamente construída, 
pois estes precisam aprender a lidar com essa nova criança. 

Antes mesmo de começar a frequentar a creche, o bebê encontra-se inserido 
em um ambiente social e cultural no qual circulam significações diversas 
(ROSSETTI-FERREIRA, AMORIM e SILVA, 1999). Suas ações e reações são 
recortadas e interpretadas pelo adulto, que as significa e reage em função destas 
significações, fazendo com que, no decorrer de seu desenvolvimento, o bebê vá se 
constituindo como pessoa integrante daquela cultura. Quando ele começa a 
frequentar uma creche, passa a entrar em contato com um novo meio, diferente do 
familiar. Ele conhece novas pessoas (adultos e crianças) e ambientes diferentes 
(VITORIA e ROSSETTI-FERREIRA, 1993). Dessa forma, passa a conviver com 
outras pessoas diariamente, principalmente com as/os educadoras/es responsáveis, 
ampliando seu círculo social e o acesso a novas significações. 

Para qualificar a inserção das crianças no ambiente escolar, é preciso 
considerar os seguintes aspectos: diversidade de brinquedos; a comunicação da 
criança com educadoras/es e seus pares; o uso do objeto de apego de forma 
transicional; reações de recusa e oposição às experiências propostas; dificuldades 
durante o reencontro com os familiares; baixa tolerância à frustração e ao estresse; 
dificuldade em ser confortado, pois de acordo com Ortiz (2000): 

[...] Ao considerarmos que cuidar é reconhecer e atender às necessidades 
infantis teremos que necessariamente refletir sobre a questão e organizar 
com atenção o processo de acolhimento. Como as crianças podem viver a 
entrada na instituição de educação. Para a criança, entrar na creche, pré-
escola ou mesmo na escola implica um processo ativo de construção de 
novos conhecimentos e de vínculos (2000, s/p). 
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6. Materiais, brinquedos e brincadeiras: o brincar e as interações 

 
Segundo Martins (2015), tanto a Constituição Federal (1988) como o ECA 

(1990), preconizam o explícito direito da criança a brincar, configurando-se como 
característica da infância. O brincar deve proporcionar às crianças diferentes 
experiências e formas de expressão, previstas, elaboradas e acompanhadas 
pelas/pelos docentes em seus planos de ensino. É brincando que a criança se 
socializa e ao mesmo tempo se insere em diferentes culturas, além de se 
desenvolver emocional e cognitivamente. 

Ao brincar num contexto de faz de conta, a criança subordina os objetos e sua 
própria ação ao campo do significado. Para Vygotsky (1930/1991), essa 
possibilidade caracteriza um avanço no desenvolvimento infantil. Para uma criança 
pequena, essa maneira de se comportar exige uma transformação radical de sua 
organização psicológica. O autor observa que uma criança pequena age de acordo, 
apenas, com seu campo perceptivo imediato, e por conta disso, seu comportamento 
é restringido pelas situações ambientais, ou seja, a situação na qual ocorre a 
brincadeira, bem como os objetos presentes na mesma. 

Corroborando acerca da premissa mencionada por Vygotsky (1930/1991), 
podemos encontrar importante referência contida nas Orientações curriculares: 
expectativas de aprendizagens e orientações didáticas para Educação Infantil, da 
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (2007):   

[...] Brincar é uma atividade aprendida na cultura que possibilita que as 
crianças se constituam como sujeitos em um ambiente em contínua 
mudança, onde ocorre constante recriação de significados, condição para a 
construção por elas de uma cultura de pares, conjunto relativamente estável 
de rotinas, artefatos, valores e interesses que as crianças produzem e 
partilham na interação com companheiros de idade. Ao brincar com eles, as 
crianças produzem ações em contextos sócio-históricos culturais concretos 
que asseguram a seus integrantes, não só um conhecimento comum, mas a 
segurança de pertencer a um grupo e partilhar da identidade que o mesmo 
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 confere a seus membros [...] (SÃO PAULO, 2007, p. 54-55). 

Brincar é universal, porém não inato. Por que, na maioria das vezes, 
relacionamos o brincar apenas com as crianças? Por que, na maioria das vezes, 
achamos que a criança brinca e sabe brincar de tudo? Sobre o assunto, Craidy e 
Kaercher (2001) explicam que: 

[...] É comum ouvirmos queixas de pais, mães e educadores/as que as 
crianças hoje em dia não sabem brincar. Dizem que na hora do recreio, 
principalmente, só correm e brigam. Pergunto: quem para e brinca hoje com 
as crianças? Quem as ensina a brincar? (CRAIDY e KAERCHER, 2001, p. 
101). 

Assim sendo, na ação do brincar em sala de aula, ou qualquer outro espaço 
educacional, a interação adulto/criança é imprescindível, para que boas vivências 
tornem-se experiências que nos passem, nos toquem, aconteçam em nós como 
mediadores e, nas crianças, como brincantes (BONDIA, 2002). Os ambientes podem 
e devem ser construídos oferecendo oportunidades de interação, com brinquedos e 
brincadeiras variados, principalmente com base em objetos e materiais do 
conhecimento das crianças, que façam sentido a elas. 

[...] A importância do brinquedo é a da exploração e do aprendizado 
concreto do mundo exterior, utilizando e estimulando os órgãos dos 
sentidos, a função sensorial, a função motora e a emocional. A brincadeira 
tem uma enorme função social, desenvolve o lado intelectual e 
principalmente cria oportunidades para a criança elaborar e vivenciar 
situações emocionais e conflitos sentidos no dia a dia de toda criança. 
(SOUZA, s/d., p. 3). 

A interação que a brincadeira promove entre as crianças possibilita a 
aquisição de valores como cooperação, respeito, responsabilidade e amizade, além 
do conhecimento das diferenças e da diversidade.  

Segundo Kishimoto (1994), o uso do brinquedo/jogo educativo com fins 
pedagógicos é de grande importância para o ensino-aprendizagem e para o 
desenvolvimento infantil. Ao permitir a ação intencional (afetividade), a construção 
de representações mentais (cognição), a manipulação de objetos e o desempenho 
de ações sensório-motoras (físico) e as trocas nas interações (sociais), o indivíduo 
se completa. 

[...] Se brinquedos são sempre suportes de brincadeiras, sua utilização 
deveria criar momentos lúdicos de livre exploração, nos quais prevalece a 
incerteza do ato e não se buscam resultados. Porém, se os mesmos objetos 
servem como auxiliar da ação docente, busca-se resultados em relação à 
aprendizagem de conceitos e noções ou, mesmo, ao desenvolvimento de 
algumas habilidades. Neste caso, o objeto conhecido como brinquedo não 
realiza sua função lúdica. Deixa de ser brinquedo para tornar-se material 
pedagógico [...] (KISHIMOTO, 1994, p. 14). 

Existe grande diversidade de materiais, estruturados ou não, que possibilitam 
a brincadeira diária das crianças. Para isso, requerem uma organização com 
previsão de espaços, estantes, lugares mais baixos para o uso independente de tais 
materiais. Assim, o adulto tem papel fundamental na organização e disponibilização 
dos brinquedos e materiais, além do planejamento e implementação da rotina junto 
às crianças para que aprendam a usar, guardar, respeitar as normas de uso dos 



 

 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
 
 

61 
 

 brinquedos e materiais. 

O ato de brincar para a criança é espontâneo, é a sua linguagem, no entanto, 
o planejamento destas ações deve ser organizado de maneira intencional, 
proporcionando vivências significativas. 

[...] É necessário apontar para o papel do professor na garantia e 
enriquecimento da brincadeira como atividade social do universo infantil. As 
atividades lúdicas precisam ocupar um lugar especial na educação. Entendo 
que o professor é figura essencial para que isso aconteça, criando os 
espaços, oferecendo materiais adequados e participando às crianças uma 
forma de assimilar a cultura e modos de vida adultos, de forma criativa, 
prazerosa e sempre participativa [...] (MALUF, 2003, p.31). 

Para brincar não basta disponibilizar brinquedos e brincadeiras, é preciso 
planejamento do espaço físico e das ações intencionais que favoreçam um brincar 
de qualidade, promovendo a liberdade de ação e a interação do adulto. 

[...] o brincar com intencionalidade educativa parte do princípio de que “a 
liberdade está no ato de brincar organizado pelo educador e não no 
espontaneísmo da criança. Não significando, portanto, que a criança não 
brinque livremente”, significa apenas que a criança não precisa “saber” qual 
a intencionalidade existente naquela forma do brincar, cabe ao educador ter 
a sensibilidade de saber quando e como interferir, incentivar e desafiá-la. 
(SANTOS, 2000, p. 7-8 apud SANTOS, 2016). 

Considerado como eixo curricular, o brincar poderá se apresentar nas 
diferentes formas como faz de conta, jogos de construção ou jogos com regras, 
sendo pensado, organizado e disponibilizado pelo/pela docente. O planejamento 
claro e refletido, no que faz sentido à turma, auxilia a/o docente na intencionalidade 
das propostas e ações que envolvam brincadeiras.  
 
O brincar e as interações 

Nos tempos atuais, a educação deve agregar as questões da diversidade, da 
sustentabilidade e da biodiversidade do país, com suas florestas, matas, serrados, 
rios, praias, plantações, montanhas, pequenos bairros e grandes cidades. Além 
disso, o país produz uma invulgar cultura lúdica, que, por meio de um rico 
artesanato, em conjunto com sua produção industrial, oferece infinitas possibilidades 
para o brincar. Basta considerar tudo o que a própria natureza e as diferentes 
culturas locais podem disponibilizar para as brincadeiras com as crianças (BRASIL, 
2012). 

Sabemos que o caminho que trilhamos nos leva ao que gostamos de fazer, 
ao trabalho, ofício, à nossa atividade principal do cotidiano. Podemos dizer, de forma 
cuidadosa, que a “atividade principal” da criança pequena é o brincar (PASQUALINI, 
2013). Sabendo disso, garantimos o seu direito de brincar, e assim, possa ir 
construindo seu mundo imaginário, sendo assistida com atenção e com carinho, 
sendo valorizada em seus desejos, saberes e necessidades. E isso independe da 
criança apresentar, ou não, alguma deficiência ou quaisquer especificidades. 

Cada criança traz para o ambiente escolar sua cultura, sua forma de ver, 
sentir e brincar o mundo que a cerca. Dessa forma, ao trazerem sua cultura, temos 
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 variadas formas de ver, sentir e brincar “mundos diferentes”, (re)construindo um 
mundo novo, novas visões, sensações e expressões de uma mesma vivência. É 
imprescindível o conhecimento da turma e dessas multiculturalidades pela/pelo 
docente referência, para que seu planejamento, realmente, faça sentido e retrate a 
turma.  

Faz-se necessário material adequado, espaço estruturado, enriquecimento 
das competências imaginativas e possibilidades de escolhas diante de diferentes 
opções apresentadas, proporcionando à criança a oportunidade de construir seus 
pensamentos e ações no seu brincar, com mediações pertinentes da/do docente 
referência. 

Será fundamental e imprescindível que todas as considerações discorridas 
anteriormente sejam consideradas no documento curricular da Educação Infantil da 
Rede Municipal de Santo André, já que nosso esforço tem sido na direção de 
assegurar às nossas crianças seus direitos de pleno desenvolvimento. 
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7. Rotina na Educação Infantil 

 
O autor Rubem Alves reflete sobre o tempo: “[...] O tempo pode ser medido 

com batidas de um relógio ou pode ser medido com as batidas do coração [...]”. Por 
isso quando falamos de tempo na Educação Infantil, falamos de rotina. 

A rotina pode ser considerada, conforme a definição do Dicionário do Aurélio 
[online], “como o caminho já percorrido e conhecido, em geral trilhado 
maquinalmente, assim como é a sequência de atos ou procedimentos que se 
observam pela força do hábito. É o uso, prática, norma em geral de procedimentos e 
também se refere ao horário estabelecido para atividades diárias”. 

Para Barbosa (2006), rotina é prática educativa de Creches e Pré-escolas e 
serve como sugestão para a organização do trabalho pedagógico da/do educadora/r, 

https://portal.fslf.edu.br/wp-content/uploads/2016/12/tcc_01.pdf
https://portal.fslf.edu.br/wp-content/uploads/2016/12/tcc_01.pdf
http://edinfantiljs.blogspot.com/
http://edinfantiljs.blogspot.com/2012/04/descoberta-do-brincar.html
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 mas em geral não são teorizadas. Nela, devem ser considerados diferentes 
aspectos: 

[...] As necessidades biológicas, como as relacionadas ao repouso, à 
alimentação, à higiene e à sua faixa etária; as necessidades psicológicas, 
que se referem às diferenças individuais como, por exemplo, o tempo e o 
ritmo que cada um necessita para realizar as tarefas propostas; as 
necessidades sociais e históricas que dizem respeito à cultura e ao estilo de 
vida, como as comemorações significativas para a comunidade onde se 
insere a escola e também as formas de organização institucional da escola 
infantil. (BARBOSA; HORN, 2001, p. 68). 

Para Mallmann (2014), a rotina é um elemento importante por proporcionar às 
crianças sentimento de estabilidade e segurança, uma vez que orienta as ações 
das/dos docentes, favorecendo a organização das situações que serão propostas, 
enquanto elas conseguem antecipar quais atividades participarão, diminuindo a 
ansiedade. Nesta ideia, Proença (2004), também postula que: 

[...] A rotina estruturante é como uma âncora do dia-a-dia, capaz de 
estruturar o cotidiano por representar para a criança e para os professores 
uma fonte de segurança e de previsão do que vai acontecer. Ela norteia, 
organiza e orienta o grupo no espaço escolar, diminuindo a ansiedade a 
respeito do que é imprevisível ou desconhecido e otimizando o tempo 
disponível do grupo. É um exercício disciplinar a construção da rotina do 
grupo, que envolve prioridades, opções, adequações às necessidades e 
dosagem das atividades. A associação da palavra âncora ao conceito de 
rotina pretende representar a base sobre a qual o professor se alicerça para 
poder prosseguir com o trabalho pedagógico. (PROENÇA, 2004, p.13). 

Para Freire (1998), essa rotina tem de ser escrita, registrada, senão, 
praticamente, não funciona. Até pode-se ter em mente uma sequência de atividades, 
mas visualizá-la sempre possibilita mais segurança e seu planejamento proporciona 
a melhor distribuição no tempo disponível para cada proposta. No RCNEl 
encontramos a seguinte explicação: 

[...] A rotina representa também a estrutura sobre a qual será organizado o 
tempo, ou seja, o tempo de trabalho educativo realizado com as crianças 
envolvendo os cuidados, as brincadeiras e as situações de aprendizagem 
orientadas. A apresentação de novos conteúdos às crianças requer sempre 
as mais diferentes estruturas didáticas, desde contar uma nova história, 
propor uma técnica diferente de desenho até situações mais elaboradas, 
como, por exemplo, o desenvolvimento de um projeto, que requer um 
planejamento cuidadoso com um encadeamento de ações que visam a 
desenvolver aprendizagens específicas. Estas estruturas didáticas contêm 
múltiplas estratégias que sãoorganizadas em função das intenções 
educativas expressas no projeto educativo, constituindo-se em um 
instrumento para o planejamento do professor. Podem ser agrupadas em 
três grandes modalidades de organização do tempo. São elas: atividades 
permanentes, sequência de atividades e projetos de trabalho. (BRASIL, 
1998, p. 54-55). 

Quando lidamos com crianças é importante que a/o docente explicite a rotina 
do dia, para que elas possam se localizar durante o período da manhã e/ou tarde. 
Assim, pensando no trabalho com crianças, devemos estabelecer uma rotina que 
tenha como objetivo situá-las num espaço, num tempo definido e concreto. Por meio 
da rotina construímos a estruturação espaço-temporal. A conversa na roda, a hora 
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 do lanche, o momento dos trabalhos, o momento de leitura, todos estes presentes 
em nossa vivência diária e contribuem para a formação. Esses tempos devem ser 
organizados de tal forma que a rotina se flexibilize e atenda a diferentes 
necessidades e interesses: 

[...] A organização do tempo deve prever possibilidades diversas e muitas 
vezes simultâneas de atividades, como atividades mais ou menos 
movimentadas, individuais ou em grupos, com maior ou menor grau de 
concentração; de repouso, alimentação e higiene; atividades referentes aos 
diferentes eixos de trabalho. (BRASIL, 1998, p.73). 

Cada elemento da rotina possui uma extensa gama de possibilidades de 
interpretação. A rotina propõe às atividades um ritmo, um tipo de inter-
relacionamento, tempo de duração, modos de diversas atividades se conectarem 
umas às outras, modos de fazer transição de uma situação à outra. 

Na Educação Infantil a rotina tem importância essencial, uma vez que é a 
partir da vivência dessa rotina, planejada pela/pelo docente, que as crianças vão 
construindo suas percepções de tempo e espaço, suas habilidades, seus valores e 
atitudes. Por meio das atividades diárias as crianças aprimoram suas habilidades, 
continuamente, e dão pistas sobre suas necessidades e saberes. 

O Município de Santo André oferece a modalidade de Educação Infantil em 
dois equipamentos: nas Creches (0-3 anos) e nas Escolas Municipais de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental (4 e 5 anos), sendo que nestas últimas, há o 
atendimento de crianças do Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 5º ano),  
tendo a rotina ajustada às características e necessidades das crianças de cada 
região. 

Pensar em uma rotina eficiente para bebês e crianças pequenas exige 
coordenar a intenção de cuidar com o ato de educar, propondo uma rotina flexível, 
atendendo aos diferentes ritmos. 

[...] É possível, principalmente na creche, que alguns grupos iniciem o ano 
com determinadas características e necessidades, que estarão modificadas 
no final do primeiro trimestre. [...] Assim nas instituições que atendem bebês 
e crianças pequenas, não se pode prever uma organização do cotidiano de 
forma homogênea e que se mantenha o ano todo sem alterações. (BRASIL, 
1998, p.73; 75). 

Portanto, mediante as reflexões trazidas, considera-se que a rotina torna-se 
uma bússola que nos ajuda a encontrar um norte, enfim, o melhor caminho a seguir 
quando podemos contar com a sua organização, quando a compreendermos e nos 
sentimos flexíveis para recriá-la e transformá-la, de acordo com nossas 
necessidades e desejos (FREIRE, 1998). 
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8. Sono e Descanso 

 
Para garantir uma rotina de qualidade na Educação Infantil é importante 

respeitar todas as singularidades do sono e da sua necessidade para o 
desenvolvimento da criança. 

[...] O atendimento das necessidades de sono e repouso, nas diferentes 
etapas da vida da criança, tem um importante papel na saúde em geral e no 
sistema nervoso em particular. As necessidades e o ritmo de sono variam 
de indivíduo para indivíduo, mas sofrem influências do clima, da idade, do 
estado de saúde e se estabelecem também em relação às demandas da 
vida social.(BRASIL, 1998, p. 59). 

Segundo Pantoni (2016, s/p.), 

[...] Dormir é fundamental para a saúde física e mental, pois o sono é 
responsável pela regulação de nossa disponibilidade de agir fisicamente 
sobre o mundo, do nosso humor, pela organização das nossas memórias, 
pela regulação de uma série de hormônios e outras substâncias que agem 
na manutenção da saúde. [...] Uma noite mal dormida modifica a atuação 
dos pequenos durante o brincar ou outras atividades na escola, tendo, 
portanto, um impacto na aprendizagem. Além das questões físicas, o 
sonhar propiciado por um sono de qualidade está muito relacionado ao 
funcionamento psíquico e atividade criativa. Ao sonhar a criança soluciona 
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 alguns conflitos que atuam em nível inconsciente, processa memórias, tem 
insights e reorganiza conexões cerebrais que ajudam a imaginação e 
criação. (<http://aliancapelainfancia.org.br/abcdencantado/o-sono-e-os-
sonhos-das-criancas-qual-o-papel-da-escola-nessa-historia/>) 

Na Rede Municipal de Ensino de Santo André, esse momento é garantido nas 
seguintes fases de atendimento: Berçário, em período integral; 1º Ciclo Inicial e 
Final, quando em período integral. Cada Unidade apresenta características de 
espaços e organizações diferenciadas de acordo com a quantidade de crianças 
atendidas. Embora existam estas particularidades, há princípios norteadores para 
garantirem a qualidade do sono e do descanso. 

Em relação ao sono e repouso, a finalidade é permitir um momento de 
descanso para as crianças de período integral, visto que todas chegam à escola 
muito cedo e sentem a necessidade de dormir e/ou relaxar ao longo do dia. As 
crianças de meio período também podem vir a ter essa necessidade ao longo de sua 
permanência na Creche, sendo assim, seria necessário dispor de colchonetes para 
atendê-las. Não obstante, àquelas que necessitem de um tempo menor para este 
descanso, deverão ter disponibilizados à elas materiais como: livros, revistas, peças 
de montar, entre outras atividades, para não ficarem ociosas. 

As crianças do Berçário (4 meses a 1 ano e 8 meses)11 não possuem uma 
rotina de horário de sono e acabam tirando vários cochilos em diferentes momentos 
do dia, por isso é preciso que a/o docente, bem como o adulto educador estejam 
atentos para conhecer e satisfazer as necessidades de cada bebê. 

     Em nossa Rede, para que este momento aconteça com qualidade, é preciso 
que a/o docente, bem como o adulto educador, se atentem aos movimentos das 
crianças enquanto descansam/dormem, percebendo durante todo o tempo, 
possíveis engasgos, convulsões, entre outras ocorrências, pois de acordo com 
Santos (2004), são muitas e variadas as necessidades das crianças a respeito do 
sono e repouso diurno.  

Dessa forma, quanto ao sono, é importante respeitar a necessidade da 
criança, não obrigando-a a dormir, se ela não quiser. Nesses casos, a/o docente ou 
o adulto educador deve incentivar a criança para que aproveite o momento para 
descansar. Se possível preparar um ambiente com algumas almofadas confortáveis, 
livrinhos, jogos de montar, como quebra-cabeça e materiais para desenhar. 
Importante que se tome cuidado para não deixar jogos e brinquedos que possam 
estimular a agitação nestes “cantinhos”. 

 

Princípios norteadores para sono e descanso 

 

 Propiciar um local confortável e seguro para dormir; 

                                                
11 Em atendimento a Portaria nº 1.035, de 05 de outubro de 2018, na qual o Ministério da Educação 
deliberou sobre a data de corte etário vigente em todo território nacional, as faixas etárias para 
ingresso na Educação Infantil, no tocante às crianças atendidas em Creche, ficaram da seguinte 
forma: berçário 4 meses a 1 ano e 8 meses; primeiro ciclo inicial: 1 ano e 9 meses a 2 anos e 8 
meses; primeiro ciclo final: 2 anos e 9 meses a 3 anos e 8 meses. 
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  O local deve ser bem arejado, ter temperatura adequada e iluminação amena;                                                                          

 Propiciar um ambiente seguro, não deixando objetos perigosos próximos às 
crianças na hora do sono, pelo risco de sufocamento e engasgamento. (Ex.: 
cordão da chupeta, saco plástico);  

 Procurar manter lugares determinados e fixos para cada criança;  

 Propiciar que os bebês durmam em colchonetes ou berços, jamais em carrinhos 
e bebê conforto; 

 Ter colchonetes forrados com tecido impermeável que permita limpeza; 

 Arrumar o espaço com lençóis limpos e lavados diariamente; 

 Deixar espaço entre os colchões e colocar as crianças em posição inversa, 
evitando que respirem próximas às outras, durante o sono; 

 Que a hora do sono seja sempre realizada no mesmo horário. Assim as crianças 
estabelecem uma rotina e há mais facilidade para que elas, de fato, durmam na 
Creche; 

 Independentemente do horário escolhido é importante que as atividades que 
precedam o sono sejam calmas e ajudem a deixar as crianças relaxadas; 

 Conversar com as crianças, explicando o que irá acontecer; 

 Preparar a criança, tirando-lhe os sapatos, acessórios de cabelo e, se 
necessário, fazendo a troca de roupas e fraldas; 

 O adulto educador estar atento às necessidades das crianças para adormecer, 
tais como: chupeta, fralda, paninho ou objeto de apego, sempre na presença de 
um adulto; 

 Observar as reações das crianças durante o sono; 

 Pode-se usar como recursos músicas clássicas, de ritmos tranquilos, ou 
cantarolar suavemente uma música, para relaxamento;  

 Preparar o despertar das crianças, abrindo as cortinas, possibilitando que elas 
acordem de forma tranquila; 

 Evitar acordar a criança para alimentá-la; 

 Pensar em atividades para as crianças que dormem pouco ou não querem 
dormir; 

 É importante atentar-se à quantidade de sono da criança na escola, evitando que 
ela durma em dois períodos de forma rotineira; 

 Enquanto as crianças acordam, é preciso planejar atividades que elas possam 
realizar com autonomia, pois os adultos educadores estão neste momento 
organizando o espaço e trocando outras crianças. Podem ser oferecidos cestos 
com brinquedos, livros, jogos de montar e outros, enquanto aguardam o 
despertar de todas as crianças. Sugerem-se atividades em que as crianças 
possam interagir entre si e com os objetos do ambiente que as cercam, como 
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 músicas, danças e atividades nos cantos, como os jogos, casinha, massinha, 
livros e fantoches. 
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 A BNCC (BRASIL, 2017) sugere como arranjo curricular para Educação 
Infantil que o trabalho se alicerce por meio dos Campos de Experiência. 

De acordo com as ideias de Fochi (2016, p.5): 

[...] a proposição desse modo de organizar o currículo na Educação Infantil 
brasileira fortalece a identidade e o compromisso pedagógico, político e social 
que essa etapa da educação tem na sociedade, especialmente com bebês e 
crianças pequenas.  

O autor cita ainda, no mesmo texto,referências sobre o Parecer n° 20/2009 do 
MEC:  

Os campos de experiência subvertem a lógica disciplinar e artificial de 
estruturar o conhecimento, centrando-se em uma perspectiva mais 
complexa de produção de saberes em que a criança, sustentada “nas 
relações, nas interações e em práticas educativas intencionalmente 
voltadas para as experiências concretas da vida cotidiana, para a 
aprendizagem plural da cultura, pelo convívio no espaço da vida coletiva e 
para a produção de narrativas, individuais e coletivas, através de diferentes 
linguagens” (MEC, 2009, p. 14), elabora formas de atribuir sentido a si 
mesma e ao mundo. 

Corroboram com essa concepção curricular as autoras Barbosa e Richter 
(2015, p. 196), afirmando que:  

[...] Um currículo para crianças pequenas exige estar inserido na cultura, na 
vida das crianças, das famílias, das práticas sociais e culturais, ou seja, é 
um currículo situado que encaminha para a experiência não na perspectiva 
do seu resultado, mas naquela que contenha referências para novas 
experiências, para a busca do sentido e do significado, que considera a 
dinâmica da sensibilidade do corpo, a observação, a constituição de 
relações de pertencimento, a imaginação, a ludicidade, a alegria, a beleza, 
o raciocínio, o cuidado consigo e com o mundo. 

Neste sentido, a Resolução n° 5/2009, que fixa as DCNEIs, o item 4, indica 
que as propostas pedagógicas de Educação Infantil devem respeitar os seguintes 
princípios: 

I - Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito 
ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e 
singularidades. 
II - Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do 
respeito à ordem democrática.  
III - Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade 
de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. 

No referido documento, no item 11, a orientação é a de que as práticas 
pedagógicas, que compõem a documento curricular da Educação Infantil, devem ter 
como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências 
que: 

Garantia de Experiências nos Eixos Interações e Brincadeira 

I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências 
sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da 
individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança; 

II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por 
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 elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical; 

III - possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a 
linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais e 
escritos; 

IV - recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, medidas, 
formas e orientações espaço temporais; 

V - ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas; 

VI - possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das 
crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar; 

VII - possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que 
alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e reconhecimento da 
diversidade; 

VIII - incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a 
indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à 
natureza; 

IX - promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas 
manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia 
e literatura; 

X - promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e 
da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais; 

XI - propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições 
culturais brasileiras; 

XII - possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas 
fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos; 

Parágrafo único. As creches e pré-escolas, na elaboração da documento curricular, de 
acordo com suas características, identidade institucional, escolhas coletivas e 
particularidades pedagógicas, estabelecerão modos de integração dessas experiências. 

Fonte: BRASIL, MEC, SEB, 2010 p.27 

Para tanto, os Campos de Experiência propostos pela BNCC (BRASIL, 2017) 
são: 

 O eu, o outro e o nós;  

 Corpo, gestos e movimentos;  

 Traços, sons, cores e formas;  

 Escuta, fala, pensamento e imaginação; 

 Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações.  

A organização do trabalho pedagógico com os Campos de Experiência tem 
como expectativa dar sentido à variedade de vivências das crianças na Escola, 
colocando-as no centro do processo educativo como sujeito histórico-cultural e de 
direito, considerando seu fazer e agir. Com base nesse pensamento, Bondioli e 
Mantovani (1998, apud FOCHI, 2016, p.6) afirmam que, para atender a esse modo 
de aprender, há três princípios da didática do fazer que consideram importantes: a 
ludicidade, a continuidade e a significatividade das experiências: 



 

 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
 
 

73 
 

 [...] 
 A ludicidade como maneira peculiar de as crianças descobrirem e 

construírem sentidos; 

 A continuidade, pois, como a realidade da criança ainda é bastante 
fragmentada, marcada pelo “aqui e agora”, a possibilidade de 
continuidade garante o crescimento e a qualidade das suas 
experiências; 

 A significatividade, dado que a produção de significado é vista como 
experiência do sujeito, e não como transmissão (FOCHI, 2016, p. 6). 

Portanto, compreender a ideia de currículo na Educação Infantil em um 
contexto fortemente educativo estimula a criança a significar, reorganizar e 
representar a própria experiência com base nas brincadeiras e interações entre 
pares e as pessoas adultas. 

Os primeiros anos de escolarização são momentos de intensas e rápidas 
aprendizagens para as crianças. Elas estão chegando ao mundo e aprendendo a 
compreender seu corpo e suas ações, a interagir com diferentes parceiros e 
gradualmente se integrando com e na complexidade de sua(s) cultura(s). 

Nesse processo, as experiências precisam ser organizadas de forma a 
garantir a participação das crianças, proporcionando-lhes momentos em que 
possam ser ouvidas e que possam criar, conforme as ideias de Barbosa (2009, p. 8-
9): 

[...] As crianças pequenas solicitam aos educadores uma pedagogia 
sustentada nas relações, nas interações e em práticas educativas 
intencionalmente voltadas para suas experiências cotidianas e seus 
processos de aprendizagem no espaço coletivo, diferente de uma 
intencionalidade pedagógica voltada para resultados individualizados nas 
diferentes áreas do conhecimento. Para evitar o risco de fazer da Educação 
Infantil uma escola “elementar” simplificada, torna-se necessário reunir 
forças e investir na proposição de outro tipo de estabelecimento 
educacional. Um estabelecimento que tenha como foco a criança e como 
opção pedagógica ofertar uma experiência de infância potente, 
diversificada, qualificada, aprofundada, complexificada, sistematizada, na 
qual a qualidade seja discutida e socialmente partilhada, ou seja, uma 
instituição aberta à família e à sociedade. 

Os eixos norteadores da Educação Infantil – interações e a brincadeira – 
oferecem às crianças a oportunidade de interagir com pessoas, com objetos, com 
situações, atribuindo-lhes um sentido pessoal com base nas observações, nos 
questionamentos, nas investigações e outras ações das crianças mediadas pelas/os 
próprias/os docentes, para qualificar e para aprofundar as aprendizagens realizadas. 

Segundo Wajskop (2001, p. 28): “[...] a brincadeira infantil é um fato social, 
espaço privilegiado de interação infantil e de constituição do sujeito-criança com o 
sujeito-humano, produto e produtor de história e cultura”. 

É imprescindível compreender que nesta lógica o papel da/do docente 
perpassa pela observação da criança e interpretação de suas ações e intenções 
comunicativas. A/O docente, como mediadora/r das aprendizagens, deve ter 
intencionalidade ao planejar e viabilizar propostas desafiadoras, respeitando a 
individualidade de cada criança. 
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 De acordo com as ideias de Placo e Souza (2015, p. 74) falando sobre a 
intencionalidade da/do docente, esta se compara a uma bússola, como podemos ler 
a seguir: 

[...] a bússola, em nosso caminho, é a intencionalidade. Enquanto conceito 
transversal ela não é cerceadora, é orientadora. No trabalho do professor, 
surge uma necessidade de fazer buscas para conferir os referenciais, para 
repensar os procedimentos que tenham sintonia com sua intencionalidade 
inicial. A intencionalidade dirige a caminhada. 

No texto de Santos et al. (2014, s/p apud RAMOS, 2012), os autores discutem 
a respeito das aprendizagens das crianças pequenas, referindo-se às mediações 
realizadas com intencionalidade pela/o docente: 

[...] A criança, no primeiro ano de vida, segundo Ramos (2012) é 
subestimada por ser imatura em diversos aspectos. Necessitamos romper 
com tal representação e rever nossas concepções de criança, infância e 
Educação Infantil, ou seja, assumir uma nova perspectiva, resultante de 
pesquisas, no campo da psicologia sócio-histórica (VYGOTSKY, 2007, 
WALLON, 1995), as quais afirmam que as crianças são seres que se 
constituem na cultura, são ativas, agem e promovem, com a mediação 
qualificada dos adultos e da cultura, o seu próprio desenvolvimento. 

Partindo deste princípio, os dispostos nos documentos legais já apontados 
anteriormente, a BNCC (BRASIL, 2017) prevê o conjunto de aprendizagens que são 
essenciais e de direito a todos os estudantes. Nesse contexto, aponta ainda dez 
competências para a Educação Básica que se relacionam, se inter-relacionam e se 
desdobram no âmbito pedagógico, a seguir descritas: 

COMPETÊNCIAS GERAIS DA BNCC 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 
investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive 
tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.  

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 
também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 
corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artísticas, 
matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.  

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos 
e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e 
fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 
autonomia, consciência crítica e responsabilidade.  

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e 
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 defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 
humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional 
e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do 
planeta.  

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na 
diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 
capacidade para lidar com elas.  

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.  

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 

Fonte: Brasil, 2017, p. 9-10. 

 
Vale ainda ressaltar que, de acordo com a BNCC, a definição de competência 

se dá por meio da: 

[...] mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades 
(práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver 
demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e 
do mundo do trabalho. (BRASIL, 2017, p. 8). 

Na Etapa da Educação Infantil, a BNCC (BRASIL, 2017) apresenta também 
seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento, os quais asseguram as 
condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam 
desempenhar um papel ativo, em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e 
a sentirem-se provocadas a resolvê-los e possam construir significados sobre si, os 
outros e o mundo social e natural, a saber: 

DIREITOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO  
NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando 
diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à 
cultura e às diferenças entre as pessoas.  

Brincar cotidianamente 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 criatividade, suas experiências 
emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais.  

Participar ativamente, com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da 
escola e das atividades propostas pelo educador, quanto da realização das atividades da 
vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, 
desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se 
posicionando.  

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.  

Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, 
sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de 
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 diferentes linguagens.  

Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem 
positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, 
interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto 
familiar e comunitário. 

Fonte: Brasil, 2017, p. 38 

 
Conforme descrito anteriormente, a BNCC (BRASIL, 2017) propõe a 

organização curricular para a Educação Infantil por meio de cinco Campos de 
Experiência que, embora estejam divididos nesta documento curricular, se inter-
relacionam ao longo de todo o processo de ensino-aprendizagem. 

A seguir serão explanadas as principais características de cada Campo de 
Experiência:  
 
1. O eu, o outro e o nós 

 
De acordo com a BNCC (BRASIL, 2017), nas suas primeiras experiências 

com a coletividade, as crianças elaboram perguntas sobre si e os outros, de 
diferentes idades, aprendendo a se perceberem e a se colocarem no ponto de vista 
do outro, a se oporem ou concordarem com seus pares, entendendo os sentimentos, 
os motivos, as ideias e o cotidiano dos demais parceiros, constituindo-se como 
alguém com um modo próprio de agir, de sentir e de pensar na interação com outras 
crianças e adultos. Conhecer outros grupos sociais, outros modos de vida, por meio 
de narrativas, de contatos com outras culturas, amplia o modo de perceber o outro e 
desfaz estereótipos e preconceitos. Ao mesmo tempo em que participam das 
relações sociais e dos cuidados pessoais, as crianças constroem sua autonomia e 
senso de autocuidado (BRASIL, 2017, p. 38). Essas interações ocorrem nas 
Instituições de Educação Infantil, que se constituem, por excelência, em espaços de 
socialização, pois propiciam o contato com adultos e crianças de várias origens 
socioculturais, de diferentes religiões, etnias, costumes, hábitos e valores, fazendo 
dessa diversidade um campo privilegiado da experiência educativa. 

Conforme afirmam Barbosa e Fochi (2015) apud Fochi (2016, p. 6), na ideia 
dos Campos de Experiência reside a articulação das dimensões do conhecimento, 
das práticas sociais e das linguagens. Sua organização deve considerar: 

[...] as experiências concretas da vida cotidiana, ou seja, no dia a dia nada é 
banal e nele residem situações importantes a serem consideradas e 
problematizadas para as crianças, tais como as atividades de higiene, 
alimentação, sono; o convívio no espaço da vida coletiva nas interações 
com outras crianças e com os adultos; a aprendizagem da cultura, na 
articulação dos saberes das crianças com aqueles que a humanidade já 
sistematizou, na apropriação de rituais e modos de funcionamento de cada 
cultura; a produção de narrativas individuais e coletivas através de 
diferentes linguagens, já que as crianças aprendem porque querem 
compreender o mundo em que vivem, dar sentido à sua vida. As crianças 
vivem suas brincadeiras de modo narrativo porque formulam e contam 
histórias ao mesmo tempo em que dramatizam. 
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 CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

Bebês (0 a 1 ano e 6 meses) 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 

 Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos 
adultos. 

 Vivenciar regras e combinados simples do convívio social, 
construindo vínculos afetivos com crianças e adultos. 

 Conviver com crianças de faixas etárias diferentes. 

 Conviver, respeitando o espaço do outro. 

 Participar de atividades de auto-organização, ajuda e colaboração. 

 Desenvolver e ampliar atitudes de autoconfiança nas próprias 
capacidades motoras.  

 Identificar-se e reconhecer-se gradativamente nos momentos de 
rotina. 

 Comunicar seus desejos, sentimentos, vontades e preferências 
por meio da fala, expressões faciais, balbucios, gestos, choro e 
aproximação física. 

 Reconhecer seu corpo e expressar suas sensações em momentos 
de alimentação, higiene, brincadeira e descanso. 

 Perceber as possibilidades e os limites do seu corpo nas 
brincadeiras e interações das quais participa. 

 Brincar sozinha/o e com o outro, compartilhando brinquedo e 
espaços. 

 Participar das brincadeiras de diferentes épocas e culturas. 

 Acolher as crianças nos momentos de choro, apatia, raiva, birra, 
ciúmes, ajudando-as a procurar outras formas de lidar com seus 
sentimentos. 

 Observar atentamente o andamento da atividade das crianças sem 
intervir diretamente, manifestando atenção e interesse por suas 
realizações, respondendo aos seus pedidos por meio da expressão 
facial e de uma atitude de disponibilidade que não impeça sua 
aproximação, agindo como uma presença tranquilizadora. 

 Promover situações a fim de fortalecer a autoestima e os vínculos 
afetivos entre adulto e criança e entre criança e criança, 
potencializando o aprendizado da partilha. 

 Estimular experiências que envolvam atitudes de respeito para com o 
outro, valorizando as falas e expressões das crianças (realizando a 
observação, a escuta e os registros). 

 Proporcionar às crianças o interesse em observar e aprender com o 
outro. 

 Favorecer a mediação de conflitos surgidos entre as crianças. 
 Orientar e incentivar as crianças, de forma lúdica, a realizarem com 

progressiva autonomia as atividades da rotina: trocar de roupa, escovar 
os dentes, pentear os cabelos, alimentar-se, lavar e enxugar as mãos, 
beber água. 

 Disponibilizar utensílios limpos e individuais para as crianças beberem 
água e se alimentarem. 

 Promover a degustação de diversos alimentos, nomeando-os para que 
as crianças percebam suas características e sabores. 

 Organizar os momentos de refeições em ambientes seguros e 
higiênicos, favorecendo a autonomia das crianças, respeitando seus 
ritmos e preferências. 
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  Participar de momentos voltados ao jogo simbólico. 

 Interagir com crianças da mesma faixa etária, e com adultos, ao 
explorar espaços, materiais, objetos e brinquedos. 

 Desenvolver gradativamente a confiança para explorar diferentes 
espaços, agindo com independência e autonomia. 

 Explorar fotos e outras imagens e ter curiosidade em manuseá-
las, a fim de estabelecer relações entre as imagens e seus 
significados. 

 Reconhecer a si mesma/o e às/aos colegas nas fotos. 

 Expressar-se nas brincadeiras e em outras situações de interação. 

 Explorar os diferentes alimentos, ampliando seu paladar, gostos e 
preferências. 

 Desenvolver a progressiva autonomia nos momentos de 
alimentação por meio de estímulos. 

 Conviver, expressar-se e reconhecer-se ao ser chamada/o pelo 
nome. 

 Conhecer e interagir com as diferentes manifestações culturais 
brasileiras. 

 

 Dispor o mobiliário de forma que possibilite a interação das crianças. 
 Propor rotineiramente brincadeiras que possibilitem a exploração dos 

espaços e diferentes materiais, estruturados ou não. 
 Incentivar as crianças a organizarem os brinquedos após a sua 

utilização nas experiências diárias. 
 Proporcionar às crianças a identificação de seu nome em diferentes 

situações, estimulando a compreensão social do seu nome e das/os 
colegas. 

 Identificar o local na sala com o nome das crianças e fotos onde 
possam guardar seus pertences pessoais com autonomia. 

 Orientar para a autonomia no reconhecimento dos pertences 
individuais. 

 Disponibilizar cantos de interesse, diversificando os materiais 
disponibilizados às crianças. 

 Ampliar as possibilidades de brincadeiras no parque, com interação 
entre as crianças de diferentes faixas etárias. 

 Conversar constantemente com a criança, mesmo que ela ainda não 
fale: elogiar, perguntar, provocar, instigar, entre outros. 

 Utilizar diferentes estratégias como momentos de leitura, música, 
imagens, livros, fantoches, objetos, adereços, que levem a criança a 
ampliar seus conhecimentos sobre saúde, bem-estar, natureza, 
diferentes culturas, entre outros. 

 Incentivar as crianças a observar sua própria imagem e de outras 
pessoas por meio de espelhos, fotografias, canções, vídeos, entre 
outros. 

 Oportunizar, respeitando os diferentes ritmos e necessidades, 
momentos de relaxamento e descanso. 

 Estimular o reconhecimento pelas crianças de sua composição familiar 
por meio de fotos e imagens. 

 Favorecer às crianças o uso de recursos midiáticos (capturas de fotos, 
gravação de vozes, filmagens e reproduções) em diferentes momentos 
da rotina. 
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  Oferecer às crianças bonecas que representem a diversidade étnico-
racial (negras, brancas e orientais) e cultural (de pano, artesanais). 

 Permitir que as crianças brinquem, de maneira que meninos e meninas 
tenham acesso a todos os brinquedos sem distinção de sexo, classe 
social ou etnia, favorecendo a livre escolha da criança. 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

Crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 

 Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação, 
percebendo que suas ações têm efeitos nas outras crianças e 
adultos. 

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade 
para enfrentar dificuldades e desafios. 

 Compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma 
faixa etária, de outras faixas etárias e adultos. 

 Comunicar-se com as/os colegas e os adultos, buscando 
compreendê-las/os e fazendo-se compreender, expressando suas 
preferências e o direito de escolha, percebendo-se como membro 
de um grupo. 

 Conviver com crianças e adultos, criando vínculos afetivos. 

 Ampliar o conhecimento do mundo, mediante experiências 
lúdicas, artísticas e socioculturais. 

 Perceber que as pessoas têm características físicas diferentes, 
respeitando essas diferenças. 

 Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e 
brincadeiras. 

 Acolher as crianças em momentos de choro, apatia, raiva, birra, 
ciúmes, ajudando-as a lidar com seus sentimentos. 

 Promover ações de socialização e afetividade, para que compreendam 
e respeitem o outro, favorecendo a convivência em grupo. 

 Proporcionar brincadeiras de faz de conta em que a criança possa 
assumir diferentes papéis. 

 Oferecer momentos em que as crianças possam compartilhar 
brincadeiras e brinquedos nas atividades coletivas. 

 Propiciar rodas de conversa, brincadeiras de faz de conta, cantos de 
interesse, rodas de música e conversas informais. 

 Proporcionar momentos de diálogos que promovam experiências de 
negociação e troca, no brincar e durante todos os momentos da rotina. 

 Orientar as crianças quanto a comportamentos arriscados, que devem 
ser evitados a fim de desenvolver atitudes de autoproteção. 

 Desenvolver momentos de brincadeiras, roda de histórias, atividades 
artísticas com crianças, mediante diferentes referências culturais. 

 Garantir momentos de convivência entre pequenos e grandes grupos, 
utilizando diferentes linguagens. 

 Construir coletivamente regras e combinados em diferentes momentos 
da rotina. 

 Intervir, fortalecendo cotidianamente as relações de amizade, 
solidariedade e cuidado entre as crianças. 
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  Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, com a orientação 
de um adulto. 

 Desenvolver hábitos saudáveis de alimentação, higiene e 
momentos de descanso. 

 Participar de situações de auto-organização em diferentes 
momentos da rotina. 

 Participar das ações de vestir-se e desnudar-se. 

 Expressar-se em diferentes linguagens em momentos diversos. 

 Participar do cuidado com o próprio corpo, realizando ações 
simples em relação a higiene corporal, alimentação e descanso. 

 Brincar com o outro, compartilhando brinquedos e espaços. 

 Explorar o mundo social e físico por meio de todos os sentidos. 

 Reconhecer a sua composição familiar e outras diferentes (pai, 
mãe, irmãos, tios, avós, entre outros). 

 Conhecer as características físicas e culturais das crianças e dos 
adultos ao interagir com eles. 

 Conhecer elementos da identidade cultural regional e familiar. 

 Brincar com jogos de regras simples. 

 Conhecer as brincadeiras de diferentes épocas e culturas. 

 Ampliar o conhecimento do próprio nome como elemento da sua 
identidade ao ser chamada/o e/ou identificando seus objetos 
pessoais. 

 Expressar dúvidas, sensações, preferências, vivências, ideias, 
vontades e sentimentos a diferentes parceiras/os. 

 Promover atividades de cuidados com o corpo. 
 Favorecer momentos de relaxamento e descanso às crianças. 
 Proporcionar às crianças momentos em que possam dialogar sobre 

diferentes estruturas familiares e relações de parentesco. 
 Propiciar os contatos das crianças com diversas manifestações 

culturais. 
 Promover situações de escuta, respeito, solidariedade, colaboração e 

compreensão entre crianças e adultos, valorizando atitudes éticas nas 
ações cotidianas. 

 Favorecer e incentivar as crianças, de forma lúdica, em realizar com 
progressiva autonomia as atividades da rotina como: escovar os 
dentes, se trocar, desnudar, pentear os cabelos, alimentar-se, lavar as 
mãos, entre outras. 

 Possibilitar às crianças momentos de livre escolha em relação a 
brincadeiras e escolhas de seus pares. 

 Favorecer os momentos de refeições em locais adequados para o 
aprendizado das crianças e oferecer utensílios limpos e adequados a 
elas. 

 Organizar os momentos de refeições para favorecer a autonomia das 
crianças, respeitando ritmos e preferências. Ex.: self-service. 

 Estimular o uso do sanitário, colaborando para as crianças 
desenvolverem gradativamente o controle dos esfíncteres.  

 Proporcionar experiências coletivas, em que as crianças possam 
expressar suas aprendizagens, com base no uso de diferentes 
artefatos tecnológicos como: microfone, câmeras digitais, celular, 
notebooks, tablets, entre outros. 

 Possibilitar, de forma lúdica, a valorização das diversidades pelas 
crianças (religiosas, étnicas, culturais e de gênero). 

 Favorecer brincadeiras diversificadas em ambientes em que meninos e 
meninas tenham acesso a todos os brinquedos sem distinção de sexo, 
classe social ou etnia. 

 Proporcionar situações em que as crianças possam identificar a escrita 
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 do seu nome e das outras crianças, em diferentes materiais e 
pertences pessoais. 

 Criar situações que favoreçam o sentimento de pertencimento das 
crianças: étnico-racial, social, cultural, dentre outros. 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: O EU, O OUTRO E O NÓS 

Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses ) 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 

 Demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação, 
percebendo que suas ações têm efeitos nas outras crianças e 
adultos. 

 Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas 
têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e 
agir. 

 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade 
para enfrentar dificuldades e desafios. 

 Conhecer sua identidade como indivíduo e membro de diferentes 
grupos. 

 Brincar em diferentes momentos da rotina escolar. 

 Explorar diferentes papéis sociais por meio do faz de conta. 

 Brincar com diferentes parceiras/os em variadas brincadeiras que 
envolvam a elaboração e o cumprimento de regras. 

 Participar de situações de jogos e brincadeiras com regras e 
combinados. 

 Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de 
participação e cooperação. 

 Fortalecer a autoestima e os vínculos afetivos entre adultos/criança e 
entre criança/criança.  

 Estimular a socialização e a afetividade, para que compreendam o 
respeito ao outro. 

 Privilegiar a roda de conversa e/ou as assembleias escolares com o 
intuito de ouvir as crianças, suas opiniões, suas necessidades etc. 

 Acolher as crianças em momentos de conflitos em sala de aula, 
ajudando-as a encontrar a melhor solução e favorecendo o 
estabelecimento de relações éticas de respeito, tolerância, cooperação, 
solidariedade e confiança. 

 Orientar as crianças, de forma clara, quanto a comportamentos 
arriscados que devem ser evitados. 

 Identificar, com o nome das crianças, o local na sala onde possam 
guardar seus pertences pessoais com autonomia. 

 Incentivar a organização da sala pelas crianças após a utilização dos 
materiais. 

 Envolver a participação das crianças na construção e no 
desenvolvimento da rotina, no planejamento e na avaliação, 
construindo com elas a rotina da sala de aula, por meio de músicas, 
imagens e linguagem escrita. 

 Propiciar brincadeiras de jogos simbólicos, possibilitando que a criança 
assuma diversos papéis, criando cenários e tramas diversas que 
permitam significar e ressignificar o mundo social.  
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  Valorizar as características de seu corpo e respeitar as 
características dos outros (crianças e adultos) com os quais 
convivem. 

 Compartilhar os objetos e os espaços com crianças também de 
outras faixas etárias e adultos. 

 Comunicar-se com as/os colegas e os adultos, buscando 
compreendê-las/os e fazendo-se compreender, expressando suas 
preferências e o direito de escolha, percebendo-se como membro 
de um grupo. 

 Ampliar o conhecimento do mundo mediante experiências lúdicas, 
artísticas e socioculturais, respeitando as diferenças. 

 Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e 
brincadeiras e utilização dos espaços. 

 Resolver conflitos nas interações e brincadeiras, com a orientação 
de um adulto. 

 Desenvolver hábitos saudáveis de alimentação, higiene e 
momentos de relaxamento. 

 Estabelecer contato com a natureza, explorando o ambiente. 

 Desenvolver noções de tempo. 

 Conquistar autonomia de forma progressiva em relação a si 
própria/o, aos outros e aos objetos. 

 Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de 
vida. 

 Participar de práticas culturais que envolvam as brincadeiras, os 
saberes e os conhecimentos. 

 Assumir personagens ligados ao seu cotidiano nas brincadeiras de faz 
de conta. 

 Proporcionar situações em que as crianças possam interagir com o 
meio ambiente de forma a organizá-lo e preservá-lo, aprendendo a não 
desperdiçar. 

 Incentivar a identificação de pertences pessoais pelas crianças, bem 
como dos pertences coletivos, por meio da língua escrita. 

 Realizar atividades de leitura, identificação e escrita do nome de forma 
espontânea com as crianças. 

 Realizar atividades que envolvam a pesquisa da origem do nome das 
crianças, sobre os membros de sua família, sobre sua história e de sua 
família, do seu bairro, utilizando diferentes recursos como: fotografias, 
vídeos, histórias orais relatadas por familiares e moradoras/es do 
bairro. 

 Respeitar as escolhas das crianças em participar ou não de 
brincadeiras e experiências propostas. 

 Favorecer a discussão, a construção e o cumprimento de regras 
simples pelas crianças em jogos e brincadeiras. 

 Orientar as crianças sobre os hábitos de higiene, antes e após as 
refeições. 

 Fortalecer o sentimento de pertencimento da criança: étnico-racial, 
social, cultural, dentre outros. 

 Desenvolver nas crianças atitudes de respeito que incidam sobre as 
diferentes formas de dominação etária, socioeconômica, étnica, racial e 
linguística. 

 Pesquisar o repertório de jogos e canções da tradição da comunidade 
em que as crianças estão inseridas. 

 Organizar o ambiente da sala em áreas diversificadas (cantinhos), 
possibilitando as escolhas das crianças. 

 Dialogar com parceiras/os, ao explorar materiais, objetos, brinquedos. 
 Possibilitar a livre criação da criança. 
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 2. Corpo, gestos e movimentos 

 
É por meio do corpo que a criança percebe o mundo desde sua concepção, 

sendo por ele que a criança aprende e se comunica muito antes de desenvolver a 
linguagem oral. É com base no movimento, durante o desenvolvimento, que ela 
adquire controle sobre seu próprio corpo e se apropria das possibilidades de 
interação com o mundo. 

[...] O movimento para a criança pequena significa muito mais do que 
mexer partes do corpo ou deslocar-se no espaço. A criança se expressa 
e se comunica por meio dos gestos e das mímicas faciais e interage 
utilizando fortemente o apoio do corpo. A dimensão corporal interage-se 
ao conjunto da atividade da criança. O ato motor faz-se presente em 
suas funções expressivas, instrumental ou de sustentação às posturas e 
aos gestos. (BRASIL, 1998, p. 18). 

As crianças chegam ao mundo aprendendo a compreender seu corpo e suas 
ações, interagindo com diferentes parceiros e gradualmente se integrando ao 
corporizá-las, que implica viver experiências motoras que trarão possibilidades de 
aprendizados, ora amplos, ora minuciosos. 

[...] O corpo no contato com o mundo é essencial na construção dos 
sentidos pelas crianças, inclusive para as que possuem algum tipo de 
deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas 
habilidades/superdotado, por meio do tato, do gesto, do deslocamento, 
do jogo, da marcha, dos saltos, as crianças expressam-se, percebem, 
interagem, emocionam-se, reconhecem situações, brincam, habitam 
espaços e neles se localizam, construindo conhecimento de si e do 
mundo. (CONTAGEM, 2012, p. 8). 

É partindo do movimento que a criança, por meio das diferentes linguagens 
como artes visuais, dança, música e o teatro, mobiliza-se internamente, 
desenvolvendo sua capacidade exploratória, além de conhecer a si e o outro. 
Quando pensamos nas crianças, o trabalho com este Campo de Experiência 
compreende a consciência do próprio corpo, por meio de gestos e brincadeiras 
estimuladoras, que irão proporcionar a liberdade de expressão. A criança explora o 
próprio corpo e o mundo à sua volta por meio das práticas ligadas à cultura corporal. 
Pelo uso criativo dos gestos, ela interage com os outros, ampliando o repertório de 
movimentos e avançando nas diferentes competências motoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
 
 

84 
 

 CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

Berçário (bebês) - 0 a 1 ano e 6 meses 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 

 Vivenciar as diferentes possibilidades de corpo, gesto e 
movimento, considerando os aspectos: físico, motor, cognitivo, 
social, afetivo e cultural. 

 Adquirir e ampliar atitudes de autoconfiança nas próprias 
capacidades motoras.  

 Experimentar movimentos de preensão, encaixe, abrir, fechar e 
empilhar. 

 Desenvolver e ampliar as percepções da imagem corporal (parte e 
todo). 

 Desenvolver e ampliar as percepções: visual, olfativa, gustativa, 
auditiva e termo tátil. 

 Explorar o movimento do próprio corpo em brincadeiras que 
envolvam a musicalidade, gestos e movimentos. 

 Explorar as possibilidades sensoriais, de gestos e ritmos corporais. 

 Participar e interagir nos momentos de brincadeiras em diferentes 
situações. 

 Participar de jogos simbólicos, vivenciando diversas possibilidades 
de criação.  

 Utilizar diferentes brinquedos e elementos para enriquecer seus 
jogos e brincadeiras. 

 Conviver e interagir com adultos e crianças, utilizando o corpo por 
meio de gestos e movimentos para se expressar. 

 Propiciar o acolhimento por meio da confiança, afetividade e 
reciprocidade.  

 Organizar espaços com situações desafiadoras. 
 Planejar momentos em que as crianças possam explorar diversas 

possibilidades de expressão corporal, sentimentos, sensações e 
pensamentos. 

 Oferecer materiais estruturados e não estruturados que possibilitem que 
as crianças explorem os movimentos de encaixar, abrir, fechar, empilhar, 
entre outros movimentos. 

 Proporcionar situações que estimulem as crianças a se comunicarem 
por meio de gestos, mímicas e expressões faciais. 

 Favorecer a manipulação de objetos e brinquedos que possibilitem 
ações diversas. 

 Proporcionar atividades que as crianças possam reconhecer objetos e 
fenômenos das culturas que as rodeiam. 

 Favorecer e ampliar o acesso das crianças ao acervo cultural que 
envolva as manifestações corporais. 

 Proporcionar situações em que as crianças participem de manifestações 
corporais e apresentem suas vivências de forma livre e espontânea. 

 Possibilitar a criação de gestos, mímicas, expressões corporais e ritmos 
espontâneos por meio de músicas, brincadeiras e jogos simbólicos. 

 Incentivar as conquistas das crianças nas experiências pessoais e 
coletivas. 

 Respeitar os tempos e as diferenças individuais de cada criança. 
 Mediar conflitos, frustrações, desafios e situações, para que as crianças 

tenham confiança e aprendam a lidar com suas próprias emoções e as 
do outro. 

 Proporcionar atividades nas quais as crianças possam conhecer, 
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  Descobrir diferentes maneiras de se locomover nos espaços, 
ampliando seu repertório motor. 

 Imitar e criar gestos, explorando o movimento do próprio corpo. 

 Vivenciar experiências com diferentes materiais e espaços que 
promovam o seu bem-estar integral, ampliando os movimentos do 
próprio corpo. 

 Vivenciar experiências que possibilitem o contato com o meio 
ambiente, de forma lúdica, por meio dos sentidos, despertando 
diferentes sensações, de modo a desenvolver habilidades corporais 
mediante a observação e ação. 

explorar e utilizar os diferentes espaços.  
 Organizar e adequar o ambiente de maneira que proporcione a 

ampliação do movimento motor, aguçando e estimulando as 
potencialidades individuais e coletivas (dispor caixas grandes para que a 
criança possa se apoiar e ficar em pé, túneis, cama de gato, entre ou-
tros.). 

 Criar situações significativas que estimulem o desenvolvimento 
progressivo das possibilidades corporais e da capacidade da criança e 
de controle do seu corpo. 

 Possibilitar jogos e brincadeiras que envolvam o corpo, gestos e 
movimentos. 

 Favorecer e estimular o processo de autonomia das crianças em relação 
ao autocuidado.  

 Estimular brincadeiras em frente ao espelho, com fotografias, vídeos da 
criança, propiciando o contato com a sua própria imagem. 

 Observar com olhar atento a todas as manifestações das crianças, 
estimulando as especificidades de cada uma e mediando de acordo com 
as suas necessidades. 

 Possibilitar à criança experiências de pesquisa e descobertas por meio 
da observação e exploração do meio ambiente, utilizando os sentidos 
nas diferentes vivências, considerando a preservação e a manutenção 
dos recursos naturais, visando à formação da criança como agente 
transformador. 

 Proporcionar experiências na Unidade Escolar, comunidade local e/ou 
visitações em áreas de plantio comunitárias, áreas arbóreas, áreas 
verdes e áreas de proteção ambiental e permanentes sob o 
monitoramento de agentes ligados à prática da preservação do meio 
ambiente. 
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 CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

Crianças bem pequenas – 1 ano e 7 meses a  3 anos e 11 meses 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 

 Conhecer e familiarizar-se com a imagem do próprio corpo, 
adquirindo noção do esquema corporal. 

 Explorar seu próprio corpo e suas partes, bem como as diversas 
sensações produzidas pelo mesmo. 

 Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo. 

 Demonstrar valorização das características do seu corpo. 

 Deslocar seu corpo no espaço, orientando-se por noções como: em 
frente, atrás, no alto, embaixo, dentro, fora, rastejar, saltar, pular, 
andar, correr, entre outros, ao se envolver em brincadeiras e 
atividades de diferentes naturezas. 

 Desenvolver progressivamente o equilíbrio do seu corpo. 

 Conhecer e brincar com diferentes sons, ritmos, formas, cores, 
texturas, materiais sem forma, imagens, indumentárias e adereços, 
construindo cenários para o faz de conta. 

 Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo 
controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 

 Explorar possibilidades por meio de diferentes gestos e ritmos 
corporais para se expressar nas brincadeiras e outras situações de 
interação e socialização. 

 Brincar, utilizando elementos que representem a diversidade 
cultural. 

 Apropriar-se de gestos e movimentos de sua cultura, no cuidado de 
si e nos jogos e brincadeiras. 

 Organizar situações diárias nas quais a criança possa vivenciar 
diferentes momentos de aprendizagens por meio de brincadeiras livres, 
dirigidas, jogos simbólicos e brincadeiras tradicionais. 

 Favorecer momentos lúdicos nos quais as crianças vivenciem a música, 
a dança, a dramatização e a imitação como possibilidades de 
socialização, interação e de expressão corporal. 

 Promover situações que resgatem diferentes culturas para que as 
crianças participem, como festas populares e tradicionais. 

 Proporcionar ambientes e situações utilizando espelhos, fotografias, 
filmagens nas quais favoreçam o reconhecimento da própria imagem 
como um ser único. 

 Criar situações que estimulem a exploração de diferentes ambientes, 
possibilitando desafios progressivos das capacidades corporais das 
crianças. 

 Promover atividades que envolvam diferentes circuitos, proporcionando 
desafios de acordo com a faixa etária, oportunizando às crianças 
explorarem suas potencialidades. 

 Proporcionar momentos de exploração de materiais diversos 
(estruturados, não estruturados, objetos da natureza, entre outros) que 
possibilitem às crianças explorarem movimentos amplos e restritos, 
como: encaixar, abrir, fechar, empilhar, pinçar, entre outros. 

 Oportunizar diferentes brincadeiras com o corpo, utilizando o faz de 
conta, contos e recontos, danças, imitações, mímicas, dramatizações, 
entre outros. 

 Organizar os espaços e objetos de forma desafiadora, estimulando a 
observação, manipulação e possibilidades corporais, utilizando pneus, 
arcos, bolas, bastões e cordas, em diversos ambientes, como: quadra, 
pátio, gramado, sala de aula, dentre outros.  
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  Criar brincadeiras com os seus pares ou individualmente. 

 Vivenciar a cultura brasileira, resgatando o conhecimento das 
cantigas de rodas, brincadeiras tradicionais, entre outras. 

 Vivenciar experiências que possibilitem o contato com o meio 
ambiente, de forma lúdica, por meio dos sentidos, despertando 
diferentes sensações, de modo a desenvolver habilidades corporais 
mediante a observação e ação. 

 Proporcionar situações em que a criança se comunique, utilizando o 
próprio corpo por meio das sensações, emoções e vontades. 

 Incentivar a criação de brincadeiras com base em seus conhecimentos. 
 Possibilitar às crianças a construção de uma identidade positiva de si e 

do grupo em que convive, respeitando as diversidades. Ex.: brincar com 
sua própria imagem de maneiras diversificadas, como pelo reflexo no 
espelho, através da sombra, de fotos, de filmes, utilizando diversas fon-
tes de conhecimento como: livros, CDs, DVDs, revistas, internet, entre 
outras fontes. 

 Possibilitar à criança experiências de pesquisa e descobertas por meio 
da observação e exploração do meio ambiente, utilizando os sentidos 
nas diferentes vivências, considerando a preservação e a manutenção 
dos recursos naturais, visando à formação da criança como agente 
transformador. 

 Proporcionar experiências na Unidade Escolar, comunidade local e/ou 
visitações em áreas de plantio comunitárias, áreas arbóreas, áreas 
verdes e áreas de proteção ambiental e permanentes sob o 
monitoramento de agentes ligados à prática da preservação do meio 
ambiente.  

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS. 

Crianças pequenas - 4 anos a 5 anos e 11 meses 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 

 Fazer uso da linguagem corporal para brincar, comunicar-se e 
expressar desejos, necessidades, opiniões, ideias, preferências e 
sentimentos nas diversas situações de interação. 

 Brincar com diferentes sons, ritmos, formas, cores, texturas, 
materiais sem forma, imagens, indumentárias e adereços, 
construindo cenários para o faz de conta. 

 Proporcionar situações de convivência entre crianças e adultos, entre 
crianças e crianças, em espaços diversos na UE, vivenciando 
experiências e descobertas que valorizem e ampliem o olhar para as 
diferentes culturas. 

 Oportunizar brincadeiras, utilizando o corpo com criatividade, por meio do 
lúdico e dos jogos, representando personagens de seu repertório dentro 
do contexto social, utilizando o faz de conta, contos e recontos, danças, 
imitações, mímicas, dramatizações, entre outros. 
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  Apreciar, perceber e expressar sensações, sentimentos e 
pensamentos, por meio de improvisações, composições e 
interpretações musicais. 

 Explorar as possibilidades de gestos e ritmos corporais para se 
expressar nas brincadeiras e nas demais situações de interação e 
socialização. 

 Brincar, utilizando elementos que representem a diversidade 
cultural. 

 Interagir com seus pares nas brincadeiras tradicionais, no jogo 
simbólico e nos jogos de regras. 

 Participar de situações que estimulem a concentração, a 
observação, a agilidade e a velocidade. 

 Criar brincadeiras com os seus pares ou individualmente. 

 Familiarizar-se com a imagem do próprio corpo, tendo noção do 
esquema corporal.  

 Adquirir consciência das limitações nos movimentos corporais. 

 Desenvolver a percepção de si e do outro. 

 Vivenciar diversos papéis no jogo simbólico. 

 Participar de jogos, vivências e atividades lúdicas que estimulem o 
desenvolvimento motor. 

 Aprimorar hábitos de higiene corporal, valorizando atitudes 
relacionadas com a saúde. 

 Adotar atitudes de autocuidado e cuidado com outras pessoas nas 
diferentes interações. 

 Experimentar diferentes alimentos, desenvolvendo hábitos 

 Planejar diferentes situações nas quais a participação aconteça de forma 
efetiva ou natural em diferentes propostas e orientações sobre o próprio 
corpo, suas sensações e necessidades, acerca da autonomia, cuidados 
pessoais e do outro, por meio das rodas de conversa, histórias, 
pesquisas coletivas, brincadeiras de roda, entre outras. 

 Organizar os espaços e objetos de forma desafiadora, estimulando a 
observação, manipulação e possibilidades corporais, utilizando pneus, 
arcos, bolas, bastões e cordas, em diversos ambientes, como: quadra, 
pátio, gramado, sala de aula, dentre outros. 

 Oportunizar situações em que a criança se comunique, utilizando o 
próprio corpo por meio das sensações, emoções, vontades e também por 
representações, nas situações de alimentação e de cuidados pessoais, 
entre outras situações do cotidiano. 

 Proporcionar situações que permitam à criança perceber-se por meio das 
vivências, valorizando suas próprias características, aptidões e desejos 
pessoais e corporais, assim como das demais crianças e adultos da UE, 
por meio de rodas de conversa, passeios pela escola e no entorno, 
atividades em amplos espaços, utilização de espelhos e/ou objetos que 
refletem a própria imagem. 

 Propiciar diferentes brincadeiras, explorando conceitos como, por 
exemplo: em cima/embaixo, fora/dentro, perto/longe, lado esquerdo/lado 
direito, para frente/para trás, dentre outros. 

 Incentivar a criação pelas crianças de jogos e brincadeiras com base em 
seus conhecimentos. 

 Possibilitar às crianças a construção de uma identidade positiva de si e 
do grupo em que convive, respeitando as diversidades e superando as 
visões racistas e discriminatórias. Ex.: brincar com sua própria imagem 
de maneiras diversificadas, como pelo reflexo no espelho, através da 
sombra, de fotos, de filmes, utilizando diversas fontes de conhecimento 
como: livros, CDs, DVDs, revistas, internet, entrevistas com pessoas da 
comunidade ou com pessoas mais experientes em determinados 
assuntos. 
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 saudáveis de alimentação. 

 Explorar variadas possibilidades de usos e combinações de 
materiais, recursos tecnológicos, instrumentos, entre outros. 

 Compartilhar experiências de jogos e brincadeiras com a/o 
docente, com as/os colegas da sala e no ambiente coletivo. 

 Vivenciar o prazer da descoberta em diversos jogos motores e 
brincadeiras. 

 Vivenciar a cultura brasileira, resgatando o conhecimento das 
cantigas de rodas, brincadeiras tradicionais, entre outras. 

 Explorar diferentes formas de movimentar-se pelo espaço, 
superando desafios motores, tais como rastejar, saltar, pular, 
andar, correr, entre outros. 

 Vivenciar experiências que possibilitem o contato com o meio 
ambiente, de forma lúdica, por meio dos sentidos, despertando 
diferentes sensações, de modo a desenvolver habilidades 
corporais mediante a observação e ação. 

 Possibilitar à criança experiências de pesquisa e descobertas por meio 
da observação e exploração do meio ambiente, utilizando os sentidos nas 
diferentes vivências, considerando a preservação e a manutenção dos 
recursos naturais, visando à formação da criança como agente 
transformador. 

 Proporcionar experiências na UE, comunidade local e/ou visitações em 
áreas de plantio comunitárias, áreas arbóreas, áreas verdes e áreas de 
proteção ambiental e permanentes sob o monitoramento de agentes 
ligados à prática da preservação do meio ambiente. 
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 3. Traços, sons, cores e formas 

 
Este Campo de Experiência abarca a promoção de situações relacionais e 

explorativas de diferentes materiais, linguagens, recursos e repertórios artísticos, 
como “[...] vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes 
visuais, a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras.” (BRASIL, 2017, p. 
37). Enriquecendo a discussão, Zuccoli (2015, p. 213) afirma: 

[...] Durante seu crescimento e desenvolvimento as crianças, ainda que 
muito pequenas, descobrem, comparam e usam uma pluralidade de formas 
de comunicação, que são aqui definidas como linguagens. Eis o porquê das 
investigações sobre sua própria voz, ou sobre as vozes ouvidas, jogos com 
os sons produzidos e escutando, ouvir músicas diferentes, ou mesmo seus 
gestos e aqueles dos outros experimentados ou observados, e adentrando 
na parte dedicada à arte: o símbolo, o desenho, a pintura, bem como a 
manipulação de materiais e a utilização da mídia propiciam oportunidades 
também para explorar e compreender o mundo.  

Segundo a BNCC (BRASIL, 2017), as crianças constituem sua identidade 
pessoal e social nas interações com diversos fatores sociais, aprendendo a se 
expressar por meio de múltiplas linguagens no contato com manifestações culturais 
locais e de outros países. 

Compreendendo que cada criança possui o seu ritmo, suas preferências e o 
seu tempo de fruição, imaginação e criatividade, Oliveira (2014, p. 214), ao 
reproduzir a teoria vygotskiana, afirma que ela tem dimensão social e não apenas 
individual. [...] “As crianças devem ser envolvidas em processos de criação nas 
diferentes linguagens, a fim de que possam não reproduzir, mas inventar [...]”. 

O educar como vivência possibilita às crianças o convívio com diferentes 
expressões artísticas, culturais, científicas e estéticas, e permite que produzam e 
desenvolvam o sentimento de autoria, além de senso crítico. Nesse sentido, o 
brincar representa um condutor das aprendizagens, pois será primordialmente por 
meio dele que se darão as experiências. Nas palavras de Webster (2018, p. 40): “[...] 
A criança desenha para se divertir e é para ela uma brincadeira como outra 
qualquer[...]”.  
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 CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

Bebês (0 a 1 ano e 6 meses) 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 

 Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do 
ambiente, desenvolvendo a atenção e a concentração. 

 Explorar sons do ambiente, da natureza, dos instrumentos musicais 
e contemplar o silêncio. 

 Utilizar diferentes materiais, suportes e procedimentos para traçar, 
explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes, 
individual e coletivamente, vivenciando diferentes manifestações 
culturais, expressando sua criatividade. 

 Explorar materiais variados com possibilidades de manipulação 
como argila, massa de modelar, entre outros materiais. 

 Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar 
brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias, ampliando o 
repertório. 

 Ter contato com diferentes obras artísticas.  

 Participar de diversas situações de produções artísticas. 

 Desenvolver a emissão de sons e expressão verbal e não verbal. 

 Perceber e discriminar sons diversos, timbres e o silêncio. 

 Participar de diferentes linguagens, musicais e teatrais, em 
diferentes situações. 

 Expressar-se, utilizando diferentes linguagens. 

 Explorar o grafismo em diversos momentos. 

 Vivenciar a arte como expressão da sua individualidade, 

 Propiciar atividades com cantigas de roda e de ninar, parlendas, 
músicas, dentro e fora do seu cotidiano. 

 Promover a movimentação do corpo, por meio das cantigas, parlendas e 
brincadeiras cantadas (bater palmas, o pé, sons emitidos com a boca...). 

 Possibilitar o manuseio de objetos que emitam sons, acompanhando ou 
não ritmos musicais. 

 Viabilizar o manuseio e a exploração de instrumentos musicais. 
 Favorecer a apreciação de sons produzidos pela própria voz (balbucios, 

gritinhos, sopro etc.) e pelo corpo, utilizando microfones e gravadores. 
 Promover situações em que as crianças apreciem os sons da natureza e 

contemplem o silêncio em espaços ao ar livre. 
 Favorecer a utilização de recursos midiáticos, como: CDs, DVDs, rádios, 

computadores, dentre outros, nos diferentes tempos da rotina. 
 Promover o resgate de cantigas tradicionais que fazem parte da nossa 

cultura, configurando o conhecimento sociocultural. 
 Ampliar as percepções indicadas pelas crianças relativas aos sons dos 

ambientes (barulho de avião, de carro, de moto, buzinas, motores de 
liquidificador, animais). 

 Proporcionar audição de histórias cantadas. 
 Proporcionar vivências em brincadeiras, danças, cantigas de roda e 

outras manifestações da cultura popular. 
 Propiciar atividades com a utilização de músicas com ritmos variados. 
 Propiciar apreciação de diferentes tipos de música e a expressão por 

meio de gestos, ritmos e cantos. 
 Estimular a expressão, a comunicação e a criatividade, desenvolvendo 

os aspectos cognitivos, motrizes, afetivos, sociais e culturais. 
 Promover o desenvolvimento da atenção, da memória, do raciocínio, da 

curiosidade, da observação, da criatividade, da exploração e da 
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 aprendendo a respeitar, conviver e aceitar variadas formas de 
manifestação artística. 

 Explorar e conhecer diferentes instrumentos musicais. 

 Ouvir músicas de diferentes estilos (infantis, clássicas, populares e 
instrumentalizadas). 

 Desenvolver a memória musical. 

 Adquirir e ampliar o repertório musical. 

 Participar de atividades de danças com ritmos variados. 

 Conhecer-se quanto às preferências rítmicas e suas possibilidades 
de movimentos, apropriando-se de sua consciência corporal. 

 Observar e identificar imagens diversas. 

 Explorar recursos midiáticos que possibilitem apreciação de 
imagens. 

 Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos 
cotidianos. 

 Expressar-se por meio de pequenos sons e balbucios. 

 Desenvolver a capacidade de percepção e diferenciação de sons. 

 Desenvolver a emissão de sons. 

 Explorar e manipular diferentes objetos com diversas formas, 
tamanhos e cores em situações lúdicas. 

 Brincar com diferentes materiais que permitam as expressões 
artísticas. 

criticidade. 
 Estimular situações em que as crianças criem gestos, façam mímicas, 

realizem expressões corporais e sigam ritmos espontâneos, ao som de 
músicas e brincadeiras. 

 Possibilitar às crianças o dançar sozinhas ou acompanhadas, seguindo 
o ritmo da música. 

 Favorecer o faz de conta e a imitação com base em sons, gestos e 
movimentos. 

 Promover a utilização de recursos para teatralizar (dedoches, fantoches, 
teatro de sombras, marionetes, mímica, imitação, máscaras). 

 Promover situações nas quais as crianças participem de manifestações 
culturais e apresentem suas vivências de forma livre e espontânea. 

 Promover situações em que as crianças apreciem espetáculos artísticos 
dentro e fora da instituição. 

 Favorecer, de forma progressiva, as possibilidades de apreciação e 
dramatização de histórias, apresentações e jogos teatrais. 

 Estimular o desenvolvimento da percepção visual, da imaginação, da 
expressão e da comunicação. 

 Oferecer materiais apropriados para experiências com artes plásticas: 
esculturas (utilizando massa de modelar, argila, areia molhada, dentre 
outros); desenho (lápis de cor e de cera, giz, carvão, bem como 
diversidade de suportes); pintura (pincéis, esponjas, tintas de cores 
variadas); recorte e colagem (materiais diversos como: papéis variados, 
EVA, fitas, tecidos). 

 Propiciar atividades com a utilização de recursos tecnológicos como 
filmes/vídeos/musicais apropriados à idade delas. 

 Valorizar as produções individuais e coletivas das crianças (desenho, 
pinturas, esculturas). 

 Possibilitar que as crianças sejam protagonistas do seu fazer artístico. 
 Promover apreciação de obras de arte. 
 Favorecer, durante a brincadeira livre e em outros momentos da rotina, o 

contato com tintas, experimentando as sensações (pintar com as mãos, 
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 pintar o corpo, o papel, misturar tintas) e utilizando diferentes tipos de 
papéis, texturas, superfícies e objetos. 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS. 

Crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 

 Expressar, criar e apreciar produções artísticas e culturais. 

 Exercitar autoria (individual e coletiva). 

 Respeitar e cuidar das produções individuais e de grupo. 

 Conhecer e utilizar diferentes suportes materiais, meios e 
instrumentos que apoiam e viabilizam o fazer artístico. 

 Criar, explorar e diferenciar sons e suas fontes sonoras. 

 Traçar, explorando diversos materiais e suportes. 

 Utilizar materiais com possibilidades transformadoras. 

 Descobrir, ampliar e recriar suas capacidades expressivas e 
rítmicas. 

 Brincar com a sonoridade das palavras, dos objetos e do corpo. 

 Participar das brincadeiras que envolvam os diferentes gêneros 
musicais. 

 Conhecer a diversidade musical pertinente às variadas culturas. 

 Brincar com movimentos corporais, seguindo ritmos musicais e 
coreografias. 

 Brincar com indumentárias e adereços, imitando cenas do 
cotidiano. 

 Promover a movimentação do corpo com base em cantigas, parlendas e 
brincadeiras cantadas (bater palmas, bater o pé, sons emitidos com a 
boca...). 

 Possibilitar o manuseio de objetos que emitam sons (latas, chocalho, 
madeiras, quengas de coco, plásticos, cones feitos com papel etc.), 
acompanhando ou não ritmos musicais. 

 Viabilizar o manuseio de instrumentos musicais diversos. 
 Promover situações em que as crianças apreciem os sons produzidos 

pela própria voz e também pelo corpo. 
 Promover o resgate de cantigas tradicionais que fazem parte da nossa 

cultura, configurando o conhecimento sociocultural. 
 Proporcionar situações em que as crianças apreciem os sons da 

natureza e contemplem o silêncio em espaços ao ar livre. 
 Utilizar recursos midiáticos nos diferentes tempos da rotina (CDs, DVDs, 

rádios, computadores, dentre outros). 
 Proporcionar a audição de histórias cantadas. 
 Propiciar a escuta e a valorização de músicas da cultura local e de 

outras regiões, ampliando o repertório musical próprio de sua cultura. 
 Promover o desenvolvimento da atenção, memória, raciocínio, 

curiosidade, observação, criatividade, exploração e criticidade. 
 Possibilitar a ampla movimentação pelo espaço escolar (correr, girar, 

rolar no chão, pular com os dois pés, com um pé só, andar na ponta dos 
pés, andar de costas etc.). 

 Estimular situações em que as crianças criem gestos, façam mímicas, 
realizem expressões corporais e sigam ritmos espontâneos ao som de 
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  Participar das decisões quanto à escolha de filmes a serem 
apreciados. 

 

 

músicas e brincadeiras (“seu mestre mandou”, “cadê o bolinho que 
estava aqui?” etc.). 

 Favorecer a brincadeira de faz de conta e os jogos de imitação. 
 Promover a utilização de recursos para teatralizar (dedoches, fantoches, 

teatro de sombras, mamulengos, marionetes, mímica, imitação). 
 Promover situações em que as crianças apreciem espetáculos artísticos 

dentro e fora da UE.  
 Orientar, intervir, mediar e conversar com as crianças, a fim de 

sensibilizar o olhar para a própria produção e a produção coletiva. 
 Promover situações para que as crianças possam expressar-se por meio 

de desenhos, pinturas, colagens, dobraduras, esculturas, modelagens, 
criando produções. 

 Oferecer diferentes suportes e recursos materiais para a produção 
artística das crianças (papéis, lixas, telas, lápis, pincéis, canetas 
hidrográficas e outros). 

 Promover sessões de fotografias pelas crianças e propiciar a apreciação 
das imagens captadas por elas. 

 Promover a apreciação de obras de arte. 
 Possibilitar visitas ao cinema e a apreciação de filmes diversos. 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses) 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 

 Expressar suas emoções, sentimentos e conhecimentos por meio 
das diferentes linguagens artísticas. 

 Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, 
dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e 
tridimensionais. 

 Ampliar suas competências grafo-pictóricas (traçados e desenhos) 
na exploração de diferentes materiais gráficos e em diferentes 

 Promover visitas assistidas a exposições de fotografia, de artes 
plásticas, espetáculos de música, teatro e dança. 

 Planejar a realização de oficina de percurso regular organizadas em 
espaços adequados, cantos permanentes de desenho, sequência de 
intervenção no desenho, na pintura e na colagem, projeto de 
organização de mostra de desenho, pintura, colagem. 

 Possibilitar a sequência de estudos artísticos, conciliando momentos de 
conhecer e de produzir com base nos referenciais conhecidos. 
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 suportes.  

 Aprofundar a vivência de situações com diferentes expressões 
manipulativo-visuais, sonoro-visuais, dramático-teatrais, 
audiovisuais e à mídia, e o seu contínuo entrelaçamento. 

 Interessar-se, respeitar e ampliar seu olhar sobre as próprias 
produções, a de outras crianças e a de várias/os artistas. 

 Manipular e criar com base em materiais não estruturados. 

 Brincar com o corpo, com elementos da natureza e com jogos 
simbólicos. 

 Explorar sons da natureza e contemplar o silêncio. 

 Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos 
musicais durante brincadeira de faz de conta, encenações, criações 
musicais, festas. 

 Reconhecer as qualidades do som (intensidade, duração, altura e 
timbre), utilizando-as em suas produções sonoras e ao ouvir 
músicas e sons. 

 Ampliar repertório musical e de canções, considerando 
diversidades culturais e rítmicas. 

 Participar de práticas culturais que envolvam as brincadeiras, os 
saberes e os conhecimentos relacionados com a oralidade, a 
afetividade, a participação coletiva, as linguagens corporais e 
artísticas. 

 Apreciar, perceber e expressar sensações, sentimentos e 
pensamentos por meio de interpretações musicais (adaptação 
curricular para deficientes auditivos). 

 Desenvolver memória musical, considerando afetos, linguagens e 

 Organizar saraus, teatros, brincadeiras de faz de conta com cenários 
lúdicos e objetos variados, brincadeiras de apresentações de teatro e 
danças. 

 Promover sessões regulares de apreciação musical. 
 Apresentar e explorar as famílias dos instrumentos musicais. 
 Promover a utilização de instrumentos musicais diversos. 
 Proporcionar momentos em que as crianças apreciem e cantem obras 

musicais de diversos gêneros. 
 Promover a criação e a produção de instrumentos musicais, por meio de 

materiais reutilizáveis e alternativos (canos, garrafas plásticas, latas, 
tampas, pedações de madeiras, grãos etc.). 

 Elaborar coletâneas de músicas com as letras das canções apreciadas 
pelo grupo. 

 Possibilitar às crianças criarem movimentos com base em ritmos 
variados, coreografias e danças. 

 Promover situações em que as crianças apreciem os sons da natureza e 
contemplem o silêncio em espaços ao ar livre. 

 Valorizar as produções individuais e coletivas. 
 Propiciar vivências coletivas que valorizem as brincadeiras de roda e as 

brincadeiras tradicionais. 
 Possibilitar diferentes jogos verbais, utilizando rimas com o nome das 

crianças e objetos, por meio da sonoridade das poesias, quadrinhas, 
parlendas, paródias e músicas. 

 Proporcionar a audição de histórias cantadas. 
 Possibilitar a exploração dos sons produzidos pelos diferentes objetos e 

pelo corpo. 
 Possibilitar que as crianças se expressem livremente, por meio dos 

movimentos e posturas, respeitando seus ritmos. Ex.: dançar conforme a 
música, dançar ao som de vários estilos musicais etc. 

 Respeitar as escolhas das crianças em participar ou não das danças. 
 Possibilitar a participação das crianças em danças e manifestações da 

cultura popular. Ex.: reisado, festas juninas, rodas de capoeira, entre 
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 ampliação de repertório.  

 Comunicar seus sentimentos, necessidades e ideias por meio das 
linguagens artísticas. 

 Progredir no desenvolvimento do desenho, com mudanças 
significativas, da passagem dos primeiros rabiscos para 
construções simbólicas mais elaboradas. 

 Representar a figura humana de maneira mais completa. 

 Perceber as diferenças de tonalidades entre as cores. 

 Apropriar-se das propriedades e procedimentos no uso dos 
materiais e equipamentos relativos à produção em artes visuais. 

 Explorar variadas possibilidades de usos e combinações de 
materiais, recursos tecnológicos, instrumentos, entre outros. 

 Respeitar e cuidar das produções individuais e de grupo. 

 Exercitar sua liberdade de criação. 

 Ampliar seu olhar na leitura de suas produções. 

 Brincar com diferentes sons, ritmos, formas, cores, texturas, 
materiais sem forma, imagens, indumentárias e adereços, 
construindo cenários para o faz de conta. 

 Conhecer alguns instrumentos musicais. 

 Apreciar dramatizações. 

 Conhecer algumas danças. 

 Participar de jogos de atenção, observação, improvisação. 

 Expressar-se por meio da linguagem teatral. 

outros. 
 Favorecer a exploração de ritmos e movimentos por meio de 

coreografias. 
 Proporcionar às crianças dançar ao som de ritmos variados. 
 Favorecer a brincadeira de faz de conta e a representação de papéis 

(médico, escritório, mercadinho, salão de beleza, pet shop). 
 Favorecer a vivência de jogos de imitação (circo, palhaço, malabaristas, 

equilibristas, mágicos). 
 Possibilitar momentos em que as crianças dramatizem histórias. 
 Valorizar os enredos criados pelas crianças, utilizando o reconto, a 

contação oral e o faz de conta. 
 Promover a utilização de recursos para teatralizar (dedoches, fantoches, 

marionetes, mamulengos, teatros de sombras). 
 Possibilitar que as crianças desenhem livremente. 
 Favorecer que as crianças desenhem e pintem em diferentes suportes e 

com diferentes materiais. 
 Possibilitar a construção de esculturas com diferentes materiais. 
 Possibilitar a livre criação. 
 Viabilizar passeios e visitações a museus e exposições que valorizem as 

diferentes culturas. 
 Possibilitar visitas ao cinema e apreciação de filmes diversos. 
 Promover a organização da sala em áreas diversificadas (cantinhos), 

possibilitando escolhas às crianças. 
 Estimular a produção de brinquedos tradicionais (bilboquê, peteca, 

cavalo de pau, balangandã etc.) pelas crianças. 
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 4. Escuta, fala, pensamento e imaginação 

 
Pensar nas relações desse Campo de Experiência com as práticas cotidianas 

da Educação Infantil representa buscar diferentes caminhos e olhares para entender 
o processo de aprendizagem da criança. Desde o nascimento, os bebês participam 
de situações de comunicação, interagindo com o mundo que os cerca. Suas 
primeiras interações com o mundo acontecem por meio do corpo, olhar, postura, 
sorriso, choro e outros recursos vocais, que ganham significado com base na 
interpretação do outro. Gradativamente ampliam e enriquecem seu vocabulário, sua 
forma de expressão e compreensão, apropriando-se da língua materna e sua 
cultura, por meio das brincadeiras, experiências, vivências e interação com pessoas 
de diferentes faixas etárias em diversificadas situações. Desta forma, a prática 
pedagógica precisa ter uma organização de espaços, tempos e materiais, que 
facilite as interações, por meio das quais as crianças possam se expressar, 
imaginar, criar, comunicar, organizar pensamentos e ideias, bem como trabalhar e 
brincar em grupo.  

Segundo a BNCC (BRASIL, 2017, p. 40): 

[...] Na Educação Infantil, é importante promover experiências nas 
quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua 
participação na cultura oral, pois é na escuta de histórias, na 
participação de conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas 
individualmente ou em grupo, e nas implicações com as múltiplas 
linguagens que a criança se constitui ativamente como sujeito 
singular e pertencente a um grupo social. 

Assim, acolher a criança em um contexto de escuta, valorizando a sua fala, 
interpretando-a, é tratar sua oralidade como um ato de pesquisa. 

De acordo com a pedagogia malaguziana, escutar a criança é uma forma 
ética de relacionar-se com ela. Assim, afirma Hoyuelos (2006, p. 131): 

[...] se não aprendermos a escutar as crianças, será difícil aprender a 
arte de estar e conversar com elas (de conversar em um sentido físico, 
formal, ético e simbólico). Será também difícil, acaso impossível, 
compreender como e porque pensam e falam as crianças; compreender 
o que fazem, pedem, planejam, teorizam ou desejam; compreender qual 
mensagem preferem, quais procedimentos exploram ou elegem para 
influenciar seu entorno ou obter conhecimento. 

Em referência à linguagem escrita, não se trata de alfabetizar de maneira 
antecipada, mas de oferecer experiências em que, como descreve a BNCC (BRASIL, 
2017), a criança possa manifestar, desde cedo, a: 

[...] curiosidade com relação à cultura escrita: ao ouvir e acompanhar a 
leitura de textos, ao observar os muitos textos que circulam no contexto 
familiar, comunitário e escolar, ela vai construindo sua concepção de língua 
escrita, reconhecendo diferentes usos sociais da escrita, dos gêneros, 
suportes e portadores. Na Educação Infantil, a imersão na cultura escrita 
deve partir do que as crianças conhecem e das curiosidades que deixam 
transparecer. As experiências com a literatura infantil, propostas pelo 
educador, mediador entre os textos e as crianças, contribuem para o 
desenvolvimento do gosto pela Leitura, do estímulo à imaginação e da 
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 ampliação do conhecimento de mundo. Além disso, o contato com histórias, 
contos, fábulas, poemas, cordéis etc. propicia a familiaridade com livros, 
com diferentes gêneros literários, a diferenciação entre ilustrações e escrita, 
a aprendizagem da direção da escrita e as formas corretas de manipulação 
de livros. Nesse convívio com textos escritos, as crianças vão construindo 
hipóteses sobre a escrita que se revelam, inicialmente, em rabiscos e 
garatujas e, à medida que vão conhecendo letras, em escritas espontâneas, 
não convencionais, mas já indicativas da compreensão da escrita como 
sistema de representação da língua. (BRASIL, 2017, p. 40). 
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 CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

Bebês (0 a 1 ano e 6 meses) 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 

 Brincar, utilizando diferentes formas de se comunicar (bater 
palmas, sorrir, apontar). 

 Expressar-se corporalmente por gestos, pequenos sons e 
balbucios, nas atividades da rotina. 

 Expressar desejos, necessidades e sentimentos por meio da 
comunicação verbal e não verbal. 

 Participar de situações de escuta de diferentes gêneros textuais. 

 Reconhecer quando é chamada/o por seu nome e reconhecer os 
nomes de pessoas com quem convive. 

 Entender comanda simples dada verbalmente. 

 Conhecer narrativas, poemas, cantigas e músicas, ampliando o seu 
repertório.  

 Manusear diferentes materiais impressos. 

 Participar de momentos e espaços voltados ao jogo simbólico. 

 Estabelecer relações entre imagens e seus significados. 

 Expressar-se, utilizando a fala e a dicção (balbucios, monólogos, 
articulação das palavras). 

 Compreender a resolução de conflitos por meio do diálogo com 
outras crianças e adultos. 

 Vivenciar e valorizar a contação oral de histórias das culturas 
Afrobrasileira e Indígena. 

 Demonstrar interesse ao ouvir histórias lidas ou contadas, 
observando ilustrações e os movimentos de leitura do adulto-leitor 
(modo de segurar o portador e de virar as páginas). 

 Reconhecer elementos das ilustrações de histórias, apontando-os, 
a pedido do adulto-leitor, estabelecendo relações entre as imagens 
e seus significados. 

 Propiciar às crianças contextos comunicativos, ricos em interações, nos 
quais elas possam, progressivamente, aprender a expressar seus 
desejos, sentimentos e necessidades por meio de gestos e balbucios, 
participando assim de situações coletivas de comunicação. 

 Utilizar diferentes materiais concretos, tais como: figuras, imagens, fotos, 
entre outros, estimulando a relação imagem e seus significados. 

 Organizar brincadeiras e atividades em diferentes momentos da rotina, 
possibilitando à criança expressar-se de diversas formas. 

 Estimular o manuseio e exploração de revistas, livros e outros materiais 
impressos. 

 Promover momentos de rodas de história e conversa, utilizando recursos 
variados, ainda que não seja uma roda propriamente dita, mas uma 
maneira de a criança ter oportunidade de manter contato com outros 
falantes, podendo assim observá-los e imitá-los.  

 Proporcionar momentos de música, cantigas e parlendas nos quais as 
crianças possam ser apoiadas a acompanhar as atividades de cantoria 
de parlendas, cantigas ou brincadeiras cantadas, expressando-se cor-
poralmente, emitindo sonorizações, vocalizando com apoio docente, 
entre outras. 

 Organizar situações que estimulem a brincadeira com base nos jogos 
simbólicos. 

 Utilizar equipamentos de mídia como recurso audiovisual no processo de 
ampliação do repertório da criança. 

 Apresentar a rotina, estimulando a capacidade da criança em 
compreender comandas, regras e combinados (claros e objetivos). 

 Propiciar experiências de interação e socialização entre criança/criança 
e criança/adulto. 

 Oferecer situações nas quais a criança possa manipular diferentes 
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  Expressar desejos, necessidades e sentimentos por meio da 
comunicação verbal e não verbal. 

 Explorar a imaginação em diferentes contextos da sua rotina. 

 Demonstrar interesse por narrativas, poemas, cantigas e músicas, 
ampliando o seu repertório. 

 Manusear e conhecer diferentes materiais audiovisuais e textuais 
em diferentes portadores. 

 Imitar as variações de entonação e gestos realizados por crianças e 
adultos ao ler histórias e ao cantar. 

elementos relacionados às culturas Afrobrasileira e Indígena.  
 Utilizar diferentes portadores textuais que tragam as culturas 

Afrobrasileira e Indígena, permitindo a valorização dessas culturas e 
ampliando o repertório das crianças. 

 Proporcionar roda de música de diferentes estilos musicais (infantis, 
clássicas, populares, cantigas, parlendas e instrumentalizadas). 

 Possibilitar momentos de interação entre as crianças, em diferentes 
espaços. 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

Crianças bem pequenas (1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 

 Conversar com adultos e crianças, expressando seus sentimentos 
e opiniões, usando a linguagem oral, gestos e expressões faciais e 
corporais. 

 Participar efetivamente da roda de conversa, expressando sua 
opinião, desejos e escolhas, decidindo e se posicionando. 

 Participar e explorar situações e atividades da rotina com base em 
determinados sinais (pessoas/objetos) que simbolizem o momento. 

 Brincar, criando e imitando sons, rimas e gestos, explorando 
diferentes fontes sonoras. 

 Participar de momentos e espaços voltados ao jogo simbólico. 

 Explorar a imaginação em diferentes contextos da sua rotina. 

 Participar de diferentes situações de leitura feita pelo adulto, 
envolvendo diversos gêneros textuais. 

 Explorar leituras de imagens e escrita em diversos portadores, 

 Promover momentos diários de conversa, com diferentes objetivos, 
adequando o espaço e a duração.  

 Possibilitar situações em que as crianças sejam chamadas pelo próprio 
nome. 

 Mediar situações de conversa, estimulando a participação de todas/os. 
 Propiciar às crianças contextos comunicativos, ricos em interações, nos 

quais elas possam progressivamente ampliar a expressão de seus 
desejos, sentimentos e necessidades em diferentes situações coletivas 
de comunicação e interação. 

 Incentivar as crianças a utilizarem a fala para expressarem seus 
desejos, conhecimentos, necessidades, opiniões, preferências, 
sentimentos e emoções. 

 Promover momentos de recontos e criação de histórias pela criança, 
podendo utilizar diferentes materiais concretos, tais como: figuras, 
imagens, fotos, entre outros, estimulando e valorizando sua criação e 
incentivando a relação de imagens e seus significados. 

 Possibilitar momentos em que as crianças possam vivenciar a 
brincadeira simbólica, proporcionando materiais e ambientes que 
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 diferenciando a escrita de outras representações gráficas. 

 Conviver, partilhando práticas de leitura, reconhecendo-a como 
forma de prazer e entretenimento. 

 Demonstrar interesse e atenção ao ouvir a leitura de histórias e 
outros textos, diferenciando escrita de ilustrações, e 
acompanhando, com orientação do adulto-leitor, a direção da 
leitura (de cima para baixo, da esquerda para a direita). 

 Elaborar e responder perguntas das historias narradas, bem como 
sobre diferentes situações do cotidiano, identificando os principais 
acontecimentos. 

 Relatar experiências e fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes 
ou peças teatrais assistidos, entre outros. 

 Recontar histórias de livros, filmes ou peças teatrais. 

 Criar histórias com base em vivências e situações cotidianas. 

 Manusear diferentes portadores textuais, demonstrando reconhecer 
seus usos sociais. 

 Vivenciar diferentes situações nas quais seja necessário o uso da 
linguagem escrita.  

 Participar de narrativas envolvendo cantigas e jogos de linguagem, 
como parlendas e quadrinhas. 

 Manusear diferentes instrumentos e suportes de escrita para 
desenhar, traçar letras e outros sinais gráficos. 

 Participar de brincadeiras e rodas (história, música, conversa etc.) 
que valorizem as culturas Afrobrasileira e Indígena, permitindo a 
ampliação de vocabulário, estimulando o pensamento e imaginação 

estimulem a fantasia, a oralidade e a linguagem corporal. 
 Organizar situações de contação de histórias que envolvam as culturas 

Afrobrasileira e Indígena. 
 Organizar situações de aprendizagem em que as crianças tenham de 

resolver questões do cotidiano por meio de votação, escolhas e outros 
meios de participação. 

 Proporcionar situações que as crianças se apropriem de palavras 
usadas na organização da rotina escolar, verbalizando e apresentando 
algumas imagens que se refiram a esses momentos. 

 Organizar situações nas quais as crianças possam argumentar e expor 
seu ponto de vista, valorizando o que dizem. 

 Favorecer o acesso e a manipulação de diversos materiais escritos. 
 Promover situações reais do uso de leitura e escrita, como exemplo a 

identificação pela criança de seu nome nos objetos individuais, fichas, 
cartazes e outros materiais escritos. 

 Possibilitar momentos de interação em que as crianças sejam 
incentivadas a criar e propor às/aos colegas jogos e brincadeiras. 

 Organizar momentos e espaços nos quais as crianças possam vivenciar 
diferentes manifestações culturais como jogos, brincadeiras e danças. 

 Utilizar diferentes recursos, como fotografias, vídeos, gravação de voz 
em diferentes momentos da rotina. 

 Possibilitar a leitura imagética (gravuras ou fotografias) em meio físico 
ou virtual pelas crianças. 

 Organizar situações nas quais a criança possa manipular instrumentos 
tecnológicos como celulares, máquinas fotográficas e filmadoras, 
fazendo uso de diferentes linguagens para registrar, criar e se expressar. 

 Promover e incentivar a participação das crianças nos diferentes 
diálogos por meio de temáticas significativas que partam do interesse do 
grupo. 

 Possibilitar às crianças experiências de desenho como forma de 
expressão livre (espontânea) e, também, relacionada com as temáticas 
abordadas em sala. 
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 da criança.  

 Manusear diferentes portadores textuais que tragam as culturas 
Afrobrasileira e Indígena, permitindo a valorização dessas culturas 
e ampliando o repertório de imagens. 

 Vivenciar contação de histórias que valorizem as culturas 
Afrobrasileira e Indígena.   

 Expressar representações do pensamento com base em garatujas. 

 Proporcionar escritas significativas para a visualização das crianças, 
como, por exemplo: parlendas, receitas, quadrinhas, entre outras. 

 Possibilitar às crianças momentos em que realizem diferentes formas de 
grafias espontâneas. 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses) 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 

 Manifestar oralmente desejos, sentimentos, necessidades, 
experiências e ideias. 

 Participar de situações comunicativas, organizando o discurso de 
forma coerente, alternando momentos de escuta e de fala. 

 Participar efetivamente de momentos de conversa, expressando 
sua opinião, desejos, conhecimentos prévios e experiências 
vivenciadas, permitindo escolhas, decisões e posicionamento. 

 Expressar-se oralmente, fazendo pedidos, perguntas, respondendo 
às/aos parceiras/os e adultos ou transmitindo recados. 

 Ampliar a capacidade de argumentação e narração de fatos. 

 Expressar fatos e experiências do seu meio físico e social. 

 Falar sobre suas produções e as de suas/seus colegas. 

 Conhecer as regras e combinados da rotina da turma. 

 Participar das regras e combinados da sua rotina. 

 Propiciar às crianças contextos comunicativos, ricos em interações com 
outras crianças durante a rotina (roda de conversa, parque, alimentação, 
higiene, entre outros), nos quais elas possam progressivamente ampliar 
a expressão de seus desejos, sentimentos e necessidades. 

 Possibilitar às crianças a compreensão das mensagens emitidas pelos 
adultos e pelas/os colegas (pedidos, perguntas, explicações e 
informações).  

 Construir oralmente e registrar com as crianças as regras de convivência 
da turma, explicitando a importância de respeitar os combinados e 
regras sociais para a harmonia do ambiente e entre as pessoas. 

 Favorecer o acesso e a manipulação de diversos materiais escritos. 
 Possibilitar às crianças vivenciarem e imitarem ações como leitoras em 

diferentes contextos. 
 Propiciar momentos em que haja produção oral de pequenos textos 

pelas crianças com ajuda das/os colegas e adultos. 
 Promover e incentivar momentos em que as crianças possam realizar e 

formular perguntas e respostas, narrar, explicar fatos relativos ao mundo 
social e de sua rotina, favorecendo a ampliação de vocabulário e ideias. 
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  Explorar a imaginação em diferentes contextos da sua rotina. 

 Socializar as descobertas e saberes adquiridos. 

 Ampliar sua capacidade comunicativa (atenção, concentração, 
articulação das palavras, repertório, aprender a ouvir, organizar e 
expressar ideias e hipóteses). 

 Brincar com os jogos de linguagem (parlendas, cantigas de roda, 
quadrinhas). 

 Expressar oralmente pequenos textos de memória como canções, 
parlendas, poemas, quadrinhas, entre outros. 

 Ativar conhecimentos prévios relativos ao texto a ser lido pela/pelo 
docente. 

 Participar de diferentes situações de leitura. 

 Explorar imagens dos livros trabalhados, descrevendo e incluindo 
outras informações. 

 Manusear diferentes portadores textuais (revistas, jornais, livros, 
fichas, rótulos, panfletos, bula etc.). 

 Socializar leituras realizadas, ampliando o comportamento leitor (ler 
sem saber ler). 

 Demonstrar interesse pela leitura. 

 Conhecer seu primeiro nome e das/os colegas. 

 Expressar oralmente os fatos principais dos textos lidos, trazendo a 
sequência (começo, meio e fim). 

 Expressar-se espontaneamente, utilizando diferentes símbolos 
(serrilhados, bolinhas, pseudoletras e letras, tracinhos, numerais, 

 Proporcionar situações de leituras de textos conhecidos de memória 
(parlendas, versos, quadrinhas etc.), nas quais a criança possa fazer o 
ajuste entre o oral e o escrito. 

 Organizar na rotina momentos em que a criança identifique o próprio 
nome e o das/os colegas. 

 Possibilitar situações reais para que as crianças escrevam seus nomes e 
identifiquem as letras que os compõem. 

 Organizar, dispor em local acessível e explorar a lista de nomes da 
turma para que seja consultada sempre que precisar escrever outras 
palavras. 

 Promover situações em que as crianças possam nomear as letras do 
alfabeto, estabelecendo relações entre as letras de seu nome e outras 
palavras. 

 Organizar situações de aprendizagem em que as crianças utilizem 
estratégias de leitura (seleção, antecipação, decodificação, inferência, 
verificação). 

 Promover atividades em que as crianças possam escrever de forma 
espontânea. 

 Possibilitar que as crianças escrevam, utilizando diferentes materiais 
(tinta, lápis, giz, lixa, areia, carvão, papel, canetinha, pincel, entre 
outros). 

 Promover situações em que as crianças utilizem o conhecimento de que 
dispõem sobre o Sistema Alfabético de Escrita (SAE) para escrever. 

 Favorecer a utilização de estratégias próprias de leitura.  
 Criar bons contextos para que as crianças possam refletir/pensar sobre 

o SAE. 
 Assegurar que todas as crianças possam pensar sobre o SAE. 
 Considerar as necessidades das crianças e o tempo que elas 

necessitam para pensar, evitando intervenções desnecessárias que, 
muitas vezes, se sobrepõem às iniciativas delas. 

 Considerar o conhecimento das crianças para que possam selecionar o 
que é necessário e desafiador para seu grupo. 
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 entre outros), diferenciando a escrita do desenho. 

 Escrever o próprio nome como elemento de sua identidade. 

 Conhecer letras e números na função social. 

 Perceber que seu nome e o das/os colegas podem ser fontes de 
pesquisa para a escrita de novas palavras. 

 Explorar as letras que compõem seu primeiro nome. 

 Conviver com práticas reais de escrita, percebendo sua função 
social. 

 Produzir textos coletivos nas situações que se fizerem necessárias 
em sala de aula, tendo a/o docente como escriba. 

 Familiarizar-se com a escrita por meio do manuseio de diversos 
portadores textuais.  

 Avaliar os avanços das crianças, possibilitando assim o replanejamento 
das atividades seguintes, respeitando o tempo de cada uma. 

 Diversificar as Modalidades Organizativas no planejamento. 
 Registrar suas observações sobre o desenvolvimento da criança. 
 Propor situações-problema e desafios para que as crianças possam 

resolvê-las, respeitando o tempo de todas, observando e registrando 
como elas as resolvem. 

 Facilitar as trocas de estratégias desenvolvidas pelas próprias crianças, 
confrontando-as e auxiliando-as a solucionarem os problemas por meio 
de seus próprios recursos. 

 Promover a utilização de diferentes gêneros (listas, rótulos, parlendas, 
receitas, convites, bilhetes) e portadores textuais (calendário, jornal, 
livros, placas, panfletos) para que as crianças possam identificar as 
letras, numerais e símbolos e brinquem com diferentes jogos (alfabeto 
móvel, quebra-cabeça, bingo) e objetos (régua, relógios, teclados de 
computador, controle remoto, calculadora, telefone, entre outros).  

 Favorecer o uso dos recursos midiáticos em diferentes momentos da 
rotina escolar. 
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 5. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

 
A criança, desde muito cedo, constrói ideias e conceitos com base em suas 

brincadeiras e interações com diferentes grupos sociais: família, escola, amigos etc. 
Procura situar-se em diversos espaços e tempos, demonstra curiosidade sobre o 
mundo natural, físico e social e se depara frequentemente com conhecimentos 
lógicos. Com base em sua curiosidade, busca compreender o ambiente em que vive, 
entrando em contato com os fenômenos da natureza e as dinâmicas sociais. 

Em suas práticas cotidianas, aprende a observar, orientar-se no espaço e no 
tempo, medir, quantificar, estabelecer comparações, formular hipóteses, registrar, 
solucionar problemas, articular os conhecimentos com a mediação dos adultos, 
estabelecer relação com o meio ambiente e a sustentabilidade do planeta, indagar 
sobre o mundo físico e social, conhecer o patrimônio científico, ambiental e 
tecnológico. 

Neste Campo de Experiência constam inúmeras situações de aprendizagem 
que englobam várias e antigas áreas do conhecimento a serem trabalhadas de 
forma lúdica e integradas, com foco na autoria infantil nos processos de ensino-
aprendizagem. 

[...] O caráter lúdico e contínuo das experiências das crianças abre espaço 
para a produção de significados pessoais, seja por propiciar prazer do já 
vivido característico da atividade lúdica, seja por germinar algo que está 
embrionário na criança na continuidade de suas experiências. Por isso, não 
podemos confundir os campos de experiência com a tradição de 
organização do currículo por disciplinas, tal como estamos acostumados. 
Não se trata de dar novo nome à velha forma de fragmentar o 
conhecimento. (BONDIOLI; MANTOVANI, 1998, p.6). 

Neste Campo de Experiência é importante que as atividades planejadas 
também contemplem as situações da rotina, nas quais as crianças se deparam com 
dinâmicas individuais e coletivas, de forma espontânea, conforme destaca Horn 
(2004, p.85-86): 

[...] A respeito desse aspecto, Zabalza (1987) diz que o espaço na 
educação é formado por uma estrutura de oportunidades, um fator externo 
que favorecerá ou dificultará o processo de crescimento pessoal e o 
desenvolvimento das atividades de ensino. Salienta, ainda, que a 
organização do espaço na Educação Infantil deverá facilitar a transformação 
desta organização. Assim, o tapete, que serve para fazer a roda e ouvir 
histórias poderá se transformar na sala de uma casa montada pelas 
crianças; as mesas, em uma escola, e assim por diante. Isso confirma as 
afirmações de Rosseti-Ferreira (1997) quando considera o espaço coletivo 
da pré-escola como lugar de interações e aprendizagens entre pessoas e os 
saberes construídos, tendo em vista a matriz sócio-histórica em que se 
inserem. 

Além disso, conforme descreve a BNCC (BRASIL, 2017, p. 41):  

[...] nessas experiências e em muitas outras, as crianças também se 
deparam, frequentemente, com conhecimentos matemáticos (contagem, 
ordenação, relações entre quantidades, dimensões, medidas, comparação 
de pesos e de comprimentos, avaliação de distâncias, reconhecimento de 
formas geométricas, conhecimento e reconhecimento de numerais cardinais 
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 e ordinais etc.) que igualmente aguçam a curiosidade.  

Em linhas gerais o trabalho na perspectiva dos Campos de Experiência 
sugere a mediação entre os saberes da/do docente e das crianças, na qual o 
conhecimento é produzido na interação entre a criança e o mundo, entre os adultos 
e as crianças, entre as crianças e as outras crianças. Este trabalho suscita uma 
nova postura de educadora/r, que as percebe e acolhe suas propostas, planejando 
com intencionalidade e ressignificando as práticas pedagógicas no processo de 
ensino-aprendizagem.  

Ao trabalhar na perspectiva dos Campos de Experiência, a/o docente deverá 
considerar, no planejamento de seu trabalho, o compromisso pedagógico, político e 
social, respaldado em documentos oficiais como o RCNEI, as DCNEI, os Indicadores 
de Qualidade da Educação Infantil e o recente apoio da BNCC ao trabalho 
educativo, a fim de oferecer uma educação de qualidade e equidade a todas as 
crianças que estudam nas Instituições de Educação Infantil do Município de Santo 
André, estejam elas matriculadas nas Creches Municipais ou nas Escolas Municipais 
de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF). 
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 CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. 

Bebês (0 a 1 ano e 6 meses) 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 

 Explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais. 

 Explorar relações de causa e efeito na interação com o mundo 
físico (transbordar, tingir, misturar, mover, remover etc.). 

 Vivenciar situações nas quais possa explorar e conhecer o meio 
que a/o cerca. 

 Explorar o movimento do próprio corpo, objetos e brinquedos, 
atribuindo significados. 

 Manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de 
experiências de deslocamentos de si e dos objetos. 

 Expressar seus desejos, sentimentos e vontades, agindo com 
progressiva autonomia. 

 Explorar diferentes caminhos e enfrentar obstáculos num espaço. 

 Familiarizar-se com os termos: em cima, embaixo, dentro, fora, 
grande, pequeno, à frente, atrás, entre outros. 

 Vivenciar sensações e ritmos por meio das brincadeiras e 
interações. 

 Explorar suas habilidades físicas, motoras e perceptivas. 

 Situar-se no tempo a partir da rotina. 

 Explorar o ambiente pela ação e observação, manipulando, 
experimentando, fazendo descobertas e realizando agrupamentos. 

 Vivenciar diferentes ritmos, velocidades e fluxos nas interações e 

 Explorar, manipular diferentes objetos com diferentes formas, tamanhos, 
texturas, cores, temperaturas. 

 Proporcionar a criação de misturas, pelas crianças, com diferentes 
consistências.  

 Visitar diversos espaços internos e externos da UE. 
 Apresentar os recursos naturais. 
 Propor atividades em que as crianças possam interagir com os adultos, 

com as outras crianças e com os objetos. 
 Planejar atividades coletivas. 
 Propor e articular experiências com jogos simbólicos, oferecendo 

diversos tipos de materiais, entre eles: dado, telefone, relógio, 
calculadora, entre outros que estimulem o conhecimento dos números. 

 Oferecer diversos objetos e brinquedos com tamanhos diferentes, e 
materiais não estruturados. 

 Propor circuitos sensoriais. 
 Planejar experiências em que as crianças sejam estimuladas a resolver 

problemas e desafios cotidianos. 
 Favorecer experiências com músicas, danças, ritmos e atividades 

psicomotoras de maneira geral, que trabalhem a consciência e 
orientações corporais. 

 Propor a antecipação da rotina por meio de materiais concretos, 
músicas, fotos, desenhos e outros. 

 Possibilitar situações em que as crianças possam explorar objetos 
(pegar, largar, levar à boca, chutar, empilhar, encaixar peças grandes, 
jogar em várias direções e de diferentes modos, abrir e fechar e outros). 

 Promover a organização dos espaços, objetos e brinquedos para livre 
escolha das crianças. 

 Promover a participação das crianças em brincadeiras de esconder e 
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 brincadeiras (em danças, balanços, escorregadores etc.). 

 Brincar, manuseando materiais de diferentes texturas para 
comparar as diferenças entre si. 

 Conviver, compartilhando brinquedos e espaços. 

 Participar de situações de contemplação da natureza. 

 Conhecer características físicas de objetos e pessoas. 

 Explorar o mundo físico e natural por meio de todos os sentidos. 

 Participar da resolução de situações-problema do cotidiano. 

 Expressar-se por meio de músicas, noções de contagem. 

 Participar de atividades que envolvam diferentes grandezas. 

 Brincar com objetos de diferentes massas e volumes. 

 Expressar sensações com base no reconhecimento de diferentes 
temperaturas. 

achar pessoas e objetos. 
 Promover situações em que as crianças explorem os espaços da UE. 
 Propiciar vivências que envolvam noções de contagem, orientada ou de 

forma espontânea, incentivando a ideia de contar (apontando, 
nomeando, imitando). 

 Promover situações em que as crianças possam encher, esvaziar, 
transpor elementos de um recipiente para outro. 

 Proporcionar a criação de misturas pelas crianças, em diferentes 
momentos, trabalhando as consistências (duro/mole), temperatura 
(gelada/natural). 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. 

Crianças bem pequenas ( 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses) 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 

 Explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as 
características e propriedades dos objetos (textura, tamanho). 

 Ampliar o conhecimento de mundo mediante experiências lúdicas, 
artísticas e socioculturais. 

 Observar, relatar e descrever incidentes do cotidiano e fenômenos 
naturais (luz solar, vento, chuva etc.). 

 Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas 

 Planejar situações em que as crianças possam manipular e explorar 
objetos e brinquedos, a fim de descobrirem as suas características e 
funções: empilhar, rolar, transvasar, encaixar, fechar, entre outros. 

 Proporcionar situações que possibilitem a organização de objetos, 
utilizando alguns atributos, como: cor, tamanho, textura, sabor e outros, 
ampliando as experiências sensoriais das crianças. 

 Propor experiências em que as crianças possam explorar o ambiente e 
os diferentes materiais, a fim de ampliarem o repertório artístico, social e 
cultural. 
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 e animais nos espaços da UE e fora dela. 

 Identificar relações espaciais (dentro e fora, acima, abaixo, entre e 
do lado) e temporais (agora, antes, durante, depois, rápido, 
depressa, devagar). 

 Entender a rotina diária.  

 Classificar objetos, considerando determinado atributo (tamanho, 
peso, cor, forma etc.). 

 Utilizar conceitos básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, 
rápido, depressa, devagar). 

 Contar oralmente objetos, pessoas, livros etc., em contextos 
diversos. 

 Familiarizar-se com registros numéricos quanto à contagem de 
objetos da mesma natureza (bonecas, bolas, livros etc.), 
estabelecendo correspondência entre eles. 

 Auxiliar na organização dos espaços. 

 Construir vínculos afetivos com todas/os os envolvidas/os no 
processo educativo. 

 Brincar de faz de conta, utilizando materiais que convidem a pensar 
sobre figuras geométricas e blocos. 

 Participar de atividades culinárias e de construção, com elementos 
da natureza. 

 Expressar observações acerca de experiências sensoriais (visuais, 
táteis, auditivas, gustativas e olfativas). 

 Brincar, reproduzindo trajetos predeterminados. 

 Recriar, em contextos significativos para as crianças, relações 
quantitativas, medidas, formas e orientações espaçotemporais. 

 Promover o relacionamento e a interação das crianças com 
diversificadas manifestações de músicas, artes plásticas e gráficas, 
cinema, fotografia, danças, teatro, poesia e literatura. 

 Promover vivências de contato com materiais diversos (estruturados ou 
não estruturados) em contextos significativos (pedras, borra de café, 
água, areia, esponjas e outros). 

 Possibilitar a ampliação do conhecimento de mundo, mediante 
experiências lúdicas.  

 Proporcionar contato com a natureza. 
 Oportunizar momentos em que as crianças relatem e/ou narrem 

transformações observadas no clima. 
 Promover momentos com as crianças em que elas possam cuidar de 

plantas e animais nos espaços da instituição. 
 Oferecer momentos para que as crianças possam circular e explorar 

diversos espaços da UE. 
 Utilizar a rotina diária para que a criança possa localizar-se 

temporalmente. 
 Propor situações que envolvam relações espaciais de comprimento, 

distância e largura (dentro, fora, em cima, embaixo, ao lado, aberto, 
fechado, perto, longe, direita, esquerda, gordo, magro) e temporais 
(sempre, nunca, dia, noite, novo, velho). 

 Promover experiências de exploração, ampliação de conceitos e 
relações cotidianas e lógicas. 

 Planejar experiências de deslocamento motor para compreensão de 
relações espaciais. 

 Incentivar a curiosidade, a exploração, o encantamento, o 
questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação 
ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza. 

 Disponibilizar materiais diversos (caixa, baú) que auxiliem as crianças na 
ampliação de suas experiências sensoriais, propondo que observem as 
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  Conviver em diferentes espaços. 

 Brincar de faz de conta, utilizando materiais que convidem a pensar 
sobre as propriedades dos objetos. 

 Conhecer-se por meio dos números que fazem parte da vida (idade, 
aniversário, telefone, número de irmãos e membros da casa). 

 Explorar instrumentos não convencionais de medidas e 
gradativamente os convencionais. 

 Explorar medidas (altura das/os colegas, altura do mobiliário da 
sala, peso dos objetos). 

 Brincar com objetos de diferentes massas, temperaturas e volumes. 

 Expressar ideias e hipóteses para encontrar resultados em 
situações-problema. 

 Participar de situações de contemplação e investigação da 
natureza. 

 Expressar a compreensão sobre as relações quantitativas. 

 Participar de atividades que envolvam diferentes grandezas. 

 Expressar a compreensão sobre as diferentes noções espaciais e 
temporais. 

 Conviver, compartilhando situações que envolvam ações de 
corresponder, comparar, classificar e ordenar. 

 

 

diferentes características, para que assim, possam classificá-los de 
acordo com o atributo escolhido. 

 Possibilitar situações de contagem em diferentes momentos da rotina 
com materiais concretos. 

 Promover jogos, músicas, cantigas e brincadeiras em que as crianças 
realizem a contagem oral. 

 Registrar datas significativas no calendário, bem como marcação de dia, 
semana, mês, ano e condições climáticas. 

 Organizar situações em que as crianças sejam estimuladas a pensar nas 
relações matemáticas com a presença de algoritmos não formais. 

 Promover situações de registros coletivos com numerais, números, em 
que a/o docente seja escriba. 

 Planejar experiências em que as crianças sejam estimuladas a colaborar 
com a organização dos diferentes espaços e materiais após a realização 
das atividades. 

 Planejar experiências que facilitem a interação entre adultos/crianças e 
crianças/crianças para o favorecimento da construção de vínculos 
afetivos. 

 Possibilitar a percepção das figuras geométricas planas nas variadas 
edificações e objetos (círculo, triângulo, quadrado e retângulo). 

 Promover situações que estimulem as crianças a utilizarem objetos 
variados que tenham números em brincadeiras e situações do cotidiano 
(dado, telefone, relógio, calculadora, computador). 

 Promover situações que envolvam as crianças nas ações de comparar, 
classificar, seriar e ordenar nas relações com os objetos. 

 Promover a confecção de murais que contemplem dados pessoais das 
crianças (calçado, altura, peso, endereço, telefone). 

 Promover a exploração de diversos instrumentos não convencionais de 
medidas (barbante, palmo, passo, pé) e, gradativamente, os 
instrumentos convencionais (régua, calendário, relógio, fita métrica e 
balança). 

 Possibilitar a organização do espaço, pelas crianças, com brinquedos e 
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 objetos diversos que favoreçam o brincar de faz de conta como: 
mercadinho, posto de saúde, posto de gasolina e outros, utilizando 
dinheiro de brincadeira que represente as cédulas originais (excursão no 
comércio local para pequenas experiências com compras). 

 Proporcionar a manipulação de objetos de diferentes temperaturas 
(morno/frio) pelas crianças, bem como a elaboração e a apreciação de 
receitas diversas. 

 Proporcionar a criação de misturas com diferentes consistências 
(duro/mole), temperatura (quente/fria), a exemplo dos momentos de 
culinária. 

 Favorecer situações em que as crianças possam identificar os 
momentos de início das atividades internas e externas previstas na 
rotina. 

 Proporcionar o uso de lupa e binóculo pelas crianças, bem como o 
registro das explorações realizadas com esses objetos. 

 Favorecer a brincadeira por meio da utilização de diversos materiais 
(bolas, bambolês, brinquedos diversos da sala, latas, garrafas, cordas). 

 Proporcionar situações que incentivem a observação das características 
de objetos, pessoas, situações, imagens, lugares, para que as crianças 
sejam capazes de nomeá-los e descrevê-los. 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES. 

Crianças Pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses) 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 

 Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando 
suas propriedades. 

 Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, 
resultantes de ações sobre eles, em experimentos envolvendo 
fenômenos naturais e artificiais. 

 Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a 

 Incentivar a participação em atividades que utilizem medições, por meio 
de medidas não padronizadas. 

 Oferecer materiais e organizar espaços diversos para serem observados 
e explorados. 

 Criar e oportunizar situações experimentais. 
 Proporcionar e oportunizar situações para que a criança inicie o 

processo de autonomia na busca de informações. 
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 questões sobre a natureza, seus fenômenos, sua conservação. 

 Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas 
linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), 
em diferentes suportes. 

 Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e 
diferenças. 

 Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, 
a história dos seus familiares e da sua comunidade. 

 Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o 
antes, o depois e o entre, em uma sequência. 

 Expressar medidas (peso, altura etc.), construindo gráficos 
básicos. 

 Participar de atividades que ampliem a percepção sensorial. 

 Conviver em diferentes espaços, compartilhando materiais, jogos, 
espaços e criações. 

 Explorar o ambiente por meio de deslocamentos. 

 Brincar com figuras geométricas de maneira criativa. 

 Participar de situações de contemplação e investigação da 
natureza. 

 Expressar ideias que ampliem suas hipóteses na resolução de 
situações-problema, cooperando com o coletivo para resolvê-las. 

 Participar de situações-problema que envolvam as noções de 
separar, juntar e repartir. 

 Explorar diferentes estratégias para situações de contagem. 

 Organizar e oportunizar situações em que as crianças percebam que 
podem aprender com base na elaboração de perguntas, desenvolvendo 
o pensamento e a ação investigativos. 

 Proporcionar momentos de registro das diversas etapas da pesquisa. 
 Oferecer materiais e organizar espaços diversos para serem observados 

e explorados. 
 Proporcionar situações em que a criança tenha contato com a sua 

história e origem. 
 Utilizar determinados instrumentos como calendário, relógio, datas de 

aniversários na organização da rotina. 
 Promover situações de contagem oral nas brincadeiras e em situações 

nas quais as crianças reconheçam sua necessidade. 
 Proporcionar, com base no contexto real, desafios em que as crianças 

possam juntar, tirar, repartir e registrar quantidades de forma não 
convencional e gradativamente de maneira convencional. 

 Disponibilizar materiais para apoio na resolução de operações. 
 Propor situações em que as crianças, com base no contexto real, 

registrem gradativamente as quantidades de forma convencional. 
 Chamar a atenção das crianças para situações do uso social dos 

números. 
 Possibilitar a elaboração de gráficos com medidas de diferentes 

grandezas. 
 Propor situações que envolvam relações espaciais de comprimento, 

distância e largura (dentro, fora, em cima, embaixo, ao lado, aberto, 
fechado, perto, longe, direita, esquerda, gordo, magro) e temporais 
(sempre, nunca, dia, noite, novo, velho). 

 Estimular brincadeiras com o traçado das figuras geométricas no chão e 
construção com figuras geométricas planas e tridimensionais. 

 Promover situações que incentivem a observação das características de: 
objetos, pessoas, situações, imagens, para que as crianças sejam 
capazes de nomeá-los e descrevê-los. 

 Disponibilizar materiais diversos (caixa, baú) que auxiliem as crianças na 
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  Explorar as operações numéricas de juntar, separar e repartir. 

 Brincar de faz de conta, utilizando materiais que possibilitem 
pensar em números. 

 Brincar, realizando ações que explorem contagens, agrupamentos e 
comparações. 

 Expressar, inclusive com registro, a compreensão sobre relações 
quantitativas. 

 Expressar a passagem de tempo e sequência de acontecimentos. 

 Conhecer e utilizar instrumentos de medidas convencionais e não 
convencionais. 

 Explorar a representação verbal ou gráfica de trajetos, de pessoas e 
de objetos em espaços diferenciados. 

 Participar de atividades que envolvam unidades de medidas e de 
grandezas. 

 Participar de situações relacionadas a quantidades, geometria e/ou 
diferentes grandezas para corresponder, comparar, classificar, 
seriar e ordenar. 

 Brincar com diferentes objetos para comparar grandezas. 

 Construir gráficos e tabelas para expressar medidas e outras 
situações quantitativas. 

 Explorar as posições dos objetos com base na sua referência 
corporal. 

 Conhecer a função social dos números, identificando-os nas 
diferentes situações. 

ampliação de suas experiências sensoriais, propondo que observem as 
diferentes características, para que assim, possam classificá-los de 
acordo com o atributo escolhido. 

 Favorecer atividades com dobraduras e mosaicos que ressaltem as 
figuras geométricas planas (círculo, triângulo, quadrado e retângulo). 

 Promover a contação de histórias, ou atividades com músicas 
relacionadas a contextos com noções aritméticas e noções geométricas. 

 Oferecer diferentes tipos de jogos: dominó, memória, quebra-cabeça, 
jogo dos sete erros, ludo, trilha. 

 Possibilitar a composição e decomposição de figuras e objetos, 
utilizando as figuras geométricas planas. 

 Promover situações de registros coletivos e/ou individuais com material 
concreto, desenho com numerais e/ou números, em que a/o docente 
seja escriba. 

 Propor situações em que as crianças possam contar, comparar 
quantidades e escritas numéricas, por meio de material concreto. 

 Promover situações que estimulem as crianças a utilizarem objetos 
variados, que tenham números, em brincadeiras e situações do cotidiano 
(dado, telefone, relógio, calculadora, computador). 

 Promover a confecção de murais que contemplem dados pessoais das 
crianças (calçado, altura, peso, endereço, telefone). 

 Estimular as crianças a cantarem e a representarem músicas que 
trabalhem conceitos aritméticos, utilizando microfone e outros recursos 
tecnológicos. 

 Propiciar atividades que envolvam a lista de chamada (quantidade de 
meninos e meninas, quantidade de crianças que faltaram, se há mais 
meninos ou meninas). 

 Promover a utilização de jogos que remetam ao cálculo simples (futebol, 
boliche, basquete). 

 Promover situações-problema relacionadas ao cotidiano das crianças. 
 Promover situações que envolvam as crianças nas ações de comparar, 

classificar, seriar e ordenar nas relações quantitativas com os objetos. 
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  Propor situações que envolvam relações espaciais de comprimento, 
distância e largura (dentro, fora, em cima, embaixo, ao lado, aberto, 
fechado, perto, longe, direita, esquerda, gordo, magro, grosso, fino, 
maior, menor) e temporais (sempre, nunca, dia, noite, novo, velho, 
começo, meio, fim, antes, durante, depois, cedo, manhã, tarde, noite, 
ontem, hoje e amanhã). 

 Registrar datas significativas no calendário, bem como marcação de dia, 
semana, mês, ano e condições climáticas. 

 Promover a exploração de diversos instrumentos não convencionais de 
medidas (barbante, palmo, passo, pé) e, gradativamente, os 
instrumentos convencionais (régua, calendário, relógio, fita métrica e 
balança). 

 Possibilitar a verificação e visualização das medidas das crianças (peso 
e altura). 

 Incentivar a realização de atividades com massinha de modelar para 
comparação de comprimento e massa. 

 Proporcionar a manipulação, por parte das crianças, de objetos de 
diferentes temperaturas (morno/frio/quente/natural/gelado), volumes 
(cheio/vazio), a criação de misturas com diferentes consistências 
(duro/mole), bem como a elaboração e a apreciação de receitas 
diversas. 

 Proporcionar brincadeiras e atividades, para que as crianças utilizem 
noções de velocidade (depressa/devagar, rápido/lento). 

 Possibilitar a organização do espaço, pelas crianças, com brinquedos e 
objetos diversos que favoreçam o brincar de faz de conta como: 
mercadinho, posto de saúde, posto de gasolina e outros, utilizando 
dinheiro de brincadeira que represente as cédulas originais (excursão no 
comércio local para pequenas experiências com compras). 

 Promover circuitos diversos. 
 Possibilitar a reflexão sobre as relações de igualdade ou desigualdade 

(mais que/menos que, maior que/menor que, igual a/diferente de). 
 Incentivar a participação em atividades que utilizem relógio digital e 
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 analógico. 
 Utilizar lupa, termômetro, binóculo e outros artefatos que incentivem a 

investigação, a observação e o registro pelas crianças. 
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 EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR – EDUCAÇÃO INFANTIL / PRÉ-ESCOLA 

Crianças pequenas (4 anos a 5 anos e 11 meses) 

Orientações Didáticas (De maneira mais ampla) 

 Valorizar o simbolismo característico da faixa etária por meio de atividades lúdicas. 

 Realizar trabalhos em grupos que necessitem de cooperação. 

 Garantir que as crianças participem das aulas sendo incluídas, respeitadas e valorizadas em suas individualidades. 

 Construir regras e combinados visando ao desenvolvimento da autonomia da criança. 

 Utilizar durante as aulas agrupamentos diversos, possibilitando o trabalho de socialização. 

 Valorizar os saberes das crianças por meio do planejamento participativo, de modo a respeitar, ressignificar e ampliar esses saberes. 

 Proporcionar situações para que as crianças participem de manifestações corporais, circenses, teatrais, musicais, apresentando suas 
vivências em aulas historiadas, e também, de forma livre e espontânea. 

 Proporcionar atividades em que as crianças possam reconhecer objetos e fenômenos da cultura que as rodeiam. 

O EU, O OUTRO E O NÓS 

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento 

(Objetivos da BNCC) 

 Demonstrar empatia e confiança, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 

 Atuar de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. 

 Adotar hábitos de autocuidado com o corpo, valorizando atitudes relacionadas à higiene, alimentação, conforto e cuidados com a aparência. 

 Manifestar oposição a qualquer tipo de discriminação, reconhecendo e respeitando as diferenças. 

 Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação. 

 Compreender a necessidade das regras no convívio social, nas brincadeiras e nos jogos com outras crianças. 

 Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos. 

 Comunicar as suas ideias e sentimentos com desenvoltura às pessoas e grupos diversos. 
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 CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento 

(Objetivos da BNCC) 

 Explorar o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, estabelecendo relações, expressando-se e produzindo conhecimentos sobre si, 
sobre o outro e sobre o universo social e cultural, desenvolvendo a sua corporeidade, e assim, identificando suas potencialidades e seus 
limites. 

 Explorar movimentos que favoreçam o desenvolvimento de habilidades motoras básicas. 

 Movimentar-se de forma adequada ao interagir com as/os colegas e adultos em brincadeiras e atividades.  

 Criar movimentos, gestos, olhares, mímicas e sons com o corpo em brincadeiras e jogos e atividades artísticas.  

 Demonstrar controle e adequação do uso do seu corpo em momentos de cuidado, brincadeiras e jogos. 

 Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções. 

 Demonstrar valorização das características de seu corpo, nas diversas atividades das quais participa e em momentos de cuidado de si e do 
outro. 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento 

(Objetivos da BNCC) 

 Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações 
musicais, festas. 

 Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

 Reconhecer as qualidades das formas, cores e som (intensidade, duração, altura e timbre), utilizando-as em suas produções sonoras e ao 
ouvir músicas e sons. 

 Reconhecer e ampliar possibilidades expressivas do seu corpo, sensações e pensamentos por meio de elementos da dança, expressões 
faciais e desenhos. 

 Explorar e criar ritmos, sons, formas e imagens variadas, explorando possibilidades sonoras por meio do próprio corpo, de instrumentos 
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 musicais e de outros materiais sonoros, por intermédio de brincadeiras e ações. 

 Apreciar e participar de apresentações e manifestações artísticas, como dança e circo. 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento 

(Objetivos da BNCC) 

 Criar e contar histórias oralmente com base em imagens ou temas sugeridos. 

 Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por oralidade e/ou outras formas de expressão. 

 Produzir suas próprias histórias orais em situações com função social significativa. 

 Relatar experiências, fatos acontecidos, histórias ouvidas, filmes ou peças teatrais assistidos. 

 Recontar histórias ouvidas e planejadas coletivamente, roteiros de brincadeiras e encenações, definindo contextos, personagens, estrutura 
da história. 

 Inventar e recriar brincadeiras cantadas e canções com diversas alterações, ritmos e movimentos. 

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 

Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento  
(Objetivos da BNCC) 

 Registrar observações, manipulações e medidas usando múltiplas linguagens, em diferentes suportes. 

 Relacionar números, as suas respectivas quantidades e identificar o antes e o depois e o “entre”, em uma sequência. 

 Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades. 

 Expressar medidas (peso, altura etc.), construindo gráficos básicos. 

 Resolver situações-problema, formulando questões, levantando hipóteses, organizando dados, testando possibilidades de solução. 

 Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo relações entre eles para a formulação, o 
raciocínio e a resolução de problemas. 

 Conhecer, reconhecer e interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou artificiais, demonstrando atitudes de investigação, 
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 respeito e preservação. 

 Utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza, espaço, medidas como meio de comunicação de suas experiências. 

 Relatar fatos importantes sobre o seu nascimento e desenvolvimento, a história dos seus familiares e da sua comunidade. 
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 “O senhor me escute, me escute mais do que eu estou dizendo; e escute 
desarmado.” (ROSA, João Guimarães, 2006) 

 
Com base na Resolução nº 5, que fixa as DCNEIs, realizaram-se discussões 

embasadas na concepção da Rede Municipal de Santo André, ou seja, sócio-
histórico-cultural, reconhecendo que na atividade educativa é imprescindível a 
importância do respeito aos saberes e articulação com as experiências, repensando 
e instituindo a criança, a família e as/os docentes como participantes ativas/os do 
processo educativo, sempre atendendo à necessidade da criança, valorizando os 
aspectos históricos, culturais, sociais de sua formação.  

Os eixos norteadores do desenvolvimento do trabalho na Educação Infantil 
estão estabelecidos em Brasil (2009, p. 4): 

[...] Art. 9º As práticas pedagógicas que compõem o documento curricular 
da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a 
brincadeira [...]. (grifo nosso). 

Fortaleza (2016) discute a importância da interação, contribuindo com esta 
questão: 

[...] O aporte teórico de Piaget, Vygotsky e Wallon tem colaborado na 
compreensão de que a condição humana não é inata, tampouco fruto das 
experiências sociais, mas o resultado da interação de fatores endógenos e 
exógenos12. É a partir de um processo contínuo, complexo e integrado, que 
o homem assume a sua condição de humano (PIAGET, 1986; VYGOTSKY, 
1989; WALLON, 1981). (p.17) 
[...] 
Piaget, Vygotsky e Wallon cujas pesquisas e elaborações teóricas 
subsidiam grande parte da atual compreensão sobre o desenvolvimento do 
indivíduo, evidenciam a importância das interações no desenvolvimento 
humano ao constatarem, através de suas pesquisas, que conhecimento é 
uma construção do próprio sujeito por meio das interações estabelecidas 
por este nas diversas experiências com seu meio físico sócio cultural. (p. 
121). 

Assim como a interação, a importância do brincar como um dos eixos a ser 
considerado em todo o trabalho da Educação Infantil é imensurável. A seguir, 
apresentam-se contribuições de Pedroso et al. (2018, n.p.) em quadro abaixo para 
compor tal discussão: 

A importância da brincadeira no processo de desenvolvimento da criança pré-escolar 
 

Para Vygotsky (1998) e Leontiev (1998), o brinquedo tem intrínseca relação com o 
desenvolvimento infantil, especialmente na idade pré-escolar. Embora os autores não o 
considerem como o único aspecto predominante na infância, é o brinquedo que proporciona o 
maior avanço na capacidade cognitiva da criança. É por meio do brinquedo que a criança se 
apropria do mundo real, domina conhecimentos, se relaciona e se integra culturalmente. Ao 
brincar e criar uma situação imaginária, a criança pode assumir diferentes papéis [...] 

                                                
12 Endógeno: Do interior para o exterior; que se origina no interior de um organismo, de um sistema 
ou se desenvolve pela influência de fatores externos. 

Exógeno: De proveniência exterior; que vem de fora. Por causas externas; que provém do exterior, do 
meio externo. (cf.https://www.dicio.com.br). 
 

https://www.dicio.com.br/
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  No entender de Vygotsky, é no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera 
cognitiva que depende de motivações internas. Para uma criança muito pequena os objetos 
têm força motivadora, determinando o curso de sua ação, já na situação de brinquedo os 
objetos perdem essa força motivadora e a criança, quando vê o objeto, consegue agir de 
forma diferente em relação ao que vê, pois ocorre uma diferenciação entre os campos do 
significado e da visão, e o pensamento que antes era determinado pelos objetos do exterior, 
passa a ser determinado pelas ideias. [...] 

A contradição existente entre a necessidade de a criança agir com os objetos do 
mundo adulto e a impossibilidade de operar de acordo com tais ações, vem a ser solucionada 
pela criança através de suas brincadeiras. É na atividade e, sobretudo, no brinquedo que a 
criança supera os limites da manipulação dos objetos que a cercam e se insere num mundo 
mais amplo.   

O brinquedo é a atividade principal da criança, aquela em conexão com a qual 
ocorrem as mais significativas mudanças no desenvolvimento psíquico do sujeito e na 
qual se desenvolvem os processos psicológicos que preparam o caminho da transição 
da criança em direção a um novo e mais elevado nível de desenvolvimento.  
(LEONTIEV, 1998b).   

É, portanto, na fase pré-escolar que o brinquedo torna-se a atividade principal na 
criança, a qual se caracteriza como uma atividade cujo motivo reside no próprio processo e 
não no resultado da ação. [...] 

Numa situação de brinquedo, a imaginação da criança é, segundo Vygotsky (1998), 
uma atividade especificamente humana e consciente, que surge da ação. Em suas ações, a 
criança representa situações às quais já foram de alguma forma vivenciadas por ela em seu 
meio sociocultural, ou seja, a sua representação no brinquedo está muito mais próxima de 
uma lembrança de algo que já tenha acontecido do que da pura imaginação. Do mesmo 
modo, Leontiev (1998b) reitera que a ação numa situação de brinquedo não provém da 
situação imaginária, e sim da discrepância existente entre a operação e a ação, explicando: 
“não é a imaginação que determina a ação, mas são as condições da ação que tornam 
necessária a imaginação e dão origem a ela”. (p. 127)  

Outro aspecto importante a ser examinado na brincadeira infantil e sua função no 
desenvolvimento da criança é o conceito de “zona de desenvolvimento proximal”, ou “zona de 
desenvolvimento imediato”, em Vygotsky (2001).    

O brinquedo cria na criança uma zona de desenvolvimento proximal, que é por ele 
definida como a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob a 
orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. 
(VYGOTSKY, 1998, p.112). 

Fonte: PEDROSO et al., 2018, s/p. 
 

Vygotsky (1930-33/1998, p.111) contribui científica e metodologicamente com 
a questão mencionada anteriormente, quando fala das zonas de desenvolvimento. O 
autor determinou dois níveis de desenvolvimento:  

[...] O nível de desenvolvimento real – que se refere ao “nível de desenvolvimento das 
funções mentais da criança que se estabeleceram como resultado de certos ciclos de 
desenvolvimentos já completados”. Está relacionado com o que as crianças podem 
fazer por si mesmas, pela solução independente de problemas, caracterizando aqui o 
desenvolvimento mental retrospectivamente; 
O nível de desenvolvimento potencial – é relativo ao que a criança consegue fazer 
com a ajuda dos outros, através da solução de problemas sob orientação de alguém 
mais capaz. Assim relaciona-se com os processos mentais em formação, que estão 
em maturação e desenvolvimento. (VYGOTSKY, 1930-33/1998, p. 111, apud BERNI, 
2007). 

O conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) está entre os níveis 
de desenvolvimento acima citados, apontando as funções ainda não amadurecidas, 
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 em processo de desenvolvimento, caracterizando assim o desenvolvimento mental 
prospectivamente. 

É fundamental neste contexto de compreensão reconhecer e valorizar o papel 
do outro, pois na ZDP a aprendizagem e o desenvolvimento de alguém serão fruto 
do trabalho desenvolvido nesta zona por outra pessoa. 

O que uma pessoa pode realizar sozinha (Zona de Desenvolvimento Real – 
ZDR) e o que exige ajuda para realizar são uma constatação fundamental para a 
realização de um trabalho produtivo, pois a realização de algo feito na ZDP objetiva, 
na sequência, ser feito na ZDR, procurando alcançar autonomia pelas 
aprendizagens alcançadas e, consequentemente, o desenvolvimento. 

Vygotsky (1930-33/1998, p. 75) explica: 

[...] Toda função no desenvolvimento cultural da criança aparece duas 
vezes: primeiro no nível social e, mais tarde, no nível individual; primeiro 
entre pessoas (interpsicológica), e então dentro da criança 
(intrapsicológica). Isso se aplica igualmente à atenção voluntária, à memória 
lógica e à formação de conceitos. Todas as funções superiores se originam 
como relações efetivas entre indivíduos humanos.  

Outra contribuição advém de Magalhães (1996, p. 3-4): 

[...] Em uma abordagem sócio-histórico-cultural, a aprendizagem de 
qualquer conhecimento novo parte do OUTRO, de padrões interacionais 
interpessoais. Assim, a aprendizagem é entendida, independentemente da 
idade, como social e contextualmente situada, como um processo de 
reconstrução interna de atividades externas, em que a relação social tem o 
papel primário em determinar o funcionamento intrapsicológico ou 
intramental... A instrução efetiva, isto é, a que resulta em aprendizagem, 
pressupõe que o professor tenha avaliado os dois níveis de 
desenvolvimento de seus alunos, isto é, as atividades em que agem 
independentemente e as em que necessitam da participação do outro para 
agir e que é onde deve situar a instrução.  

  A concepção de infância, expressa no presente documento curricular, deve 
ser norteadora das ações pedagógicas, desdobrando-se no PPP para refletir nos 
planejamentos e formação continuada das/dos docentes, a qual deve levar em conta 
a realidade e as experiências das diferentes Unidades Escolares.  

Assim, indica-se que as Instituições de Educação Infantil devem utilizar 
procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do 
desenvolvimento das crianças de acordo com a legislação vigente, sem objetivo de 
seleção, promoção ou classificação. Avaliar constitui-se num processo reflexivo, e 
não um fim em si mesmo, devendo ocorrer sem a comparação de uma criança com 
outras, considerando o desenvolvimento infantil no percurso individual.  

Observando o que diz a legislação vigente sobre a avaliação na Educação 
Infantil, vemos que em âmbito nacional temos a LDBEN (Lei nº 9.394/96), na qual 
consta: 

[...] Art. 31. A Educação Infantil será organizada de acordo com as 
seguintes regras comuns: 
I - avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das 
crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino 
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 Fundamental; 
[...] 
V - expedição de documentação que permita atestar os processos de 
desenvolvimento e aprendizagem da criança. (grifo nosso). 

Ainda de abrangência nacional, temos as DCNEIs (BRASIL, 2009), nas quais 
encontramos: 

[...] Art. 10. As instituições de Educação Infantil devem criar procedimentos 
para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do 
desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou 
classificação, garantindo: 
I - a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e 
interações das crianças no cotidiano; 
II - utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças 
(relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.); 
[...] 
IV - documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho 
da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e 
aprendizagem da criança na Educação Infantil; [...] (p. 4-5). 

De abrangência somente de caráter municipal, de acordo com o Regimento 
Comum das Escolas Públicas Municipais de Santo André (SANTO ANDRÉ, 1998, p. 
28), observamos o seguinte princípio para a Educação Básica:  

[...] Art. 66 A avaliação do ensino e aprendizagem é um processo contínuo, 
cumulativo e sistemático, tendo por objetivo a obtenção de informações, 
análise e interpretação do desenvolvimento do educando e dos envolvidos 
nas ações educacionais, visando o aprimoramento do trabalho pedagógico. 
[...] 

Planejar formas de avaliação, respeitando as legislações supracitadas, que 
contemplem o acompanhamento do trabalho pedagógico, reflexão sobre a prática e 
do desenvolvimento da criança em relação a si mesma, na perspectiva do que é 
oferecido a ela e nas experiências que vivencia, serão objetivos primordiais nesta 
proposta.  

Portanto, a avaliação se constitui num processo de investigação. Sendo 
assim, a/o docente deverá ter um olhar observador, em todos os momentos do 
cotidiano da criança e suas linguagens, marcado pela subjetividade, crenças, 
valores e vivências, respeitando e conhecendo o meio em que está inserida.  

Avaliação é parte do processo de reflexão sobre a prática, bem como é parte 
do processo educacional e pedagógico. Exige um olhar investigativo, sensível, de 
observação e escuta entre adulto/criança, criança/criança e criança consigo mesma, 
no respeito da trajetória que é construída neste coletivo em que todas/os são 
corresponsáveis. Nesta construção faz-se necessário proporcionar desafios e 
estímulos, sem julgá-la, compará-la, mas considerando as expectativas de 
aprendizagem para a faixa etária. 

Hoffmann (2012, p. 13) conceitua avaliação como “[...] um conjunto de 
procedimentos didáticos que se estendem por um longo tempo e em vários espaços 
escolares, de caráter processual e visando, sempre, a melhoria do objeto avaliado”. 

O foco da avaliação é acompanhar a trajetória percorrida durante todo o 
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 processo de ensino-aprendizagem13, apresentando diferentes enfoques para os 
envolvidos: 

1º) À/Ao docente: para auxiliar seu trabalho de reflexão/ação. 
2º) À criança: para conhecer/ refletir / desenvolver. 
3º) À família: entender, acompanhar, sugerir e cooperar. 
4º) À gestão: para verificar, analisar, acompanhar, inferir.  

É fundamental o planejamento de estratégias diferenciadas que permitam 
atender às especificidades e necessidades de cada uma/um e de todas/os, 
valorizando a perspectiva inclusiva da educação. Esta forma de avaliação é 
comprometida com os objetivos de aprendizagem para o desenvolvimento.   

É imprescindível que a/o docente tenha consciência do processo de 
desenvolvimento e aprendizagem, para (re)direcionar a sua prática pedagógica de 
forma significativa com as crianças, para que elas possam manifestar seus desejos e 
necessidades. Respeitando seu desenvolvimento, proporcionando desafios e 
estímulos.  

Segundo Gardner (1994, apud HOFFMANN, 1996, p. 17), é importante 
oferecer oportunidades às crianças desde pequenas, para que seu desenvolvimento 
seja pleno, pois naturalmente, “[...] escolarizadas ou não, adquirem um grande 
conhecimento sobre o mundo através de sua exploração regular e ativa [...]”. 

De acordo com Hoffmann (1996, p. 18): 

[...] Piaget e Vygotsky (...) apontam para a importância das oportunidades 
oferecidas às crianças até os seis anos em termos de atendimento 
educacional (...), considerando que o conhecimento deve ser tratado como 
(...) uma totalidade, englobando múltiplos aspectos na formação de uma 
criança (...), valorizando a Educação Infantil. 

  Para tanto, requer observação das crianças em sua exploração permanente 
do mundo. Não se tratando de um “diagnóstico” de capacidades, mas uma 
apreciação de variedade de ideias e estratégias de ação que leva em conta as 
possibilidades de interesses e de exploração do mundo pela criança. 

O trabalho da/do docente deve estar pautado num processo avaliativo 
permanente de observação, registro e reflexão acerca da ação e do pensamento das 
crianças, de suas diferenças culturais e de desenvolvimento, considerando o 
repensar da/o educadora/r sobre o seu fazer pedagógico, coerente com a 
concepção sócio-histórico-cultural. 

Segundo Fernandes e Freitas (2008, p. 17):  
                                                
13 O termo ensino-aprendizagem é a tradução da palavra russa obouchenie, utilizada por Vygotsky no 
sentido de representar “tanto os processos de ensino como os de aprendizagem” (Dolz & Schneuwly, 
2004, p. 45). Daniels (2003, p. 20) também faz um esclarecimento a este respeito, dizendo: “O 
tradutor de Davydov (1995) diz que ensino ou ensino-aprendizagem é mais apropriado como 
tradução de obuchenie, na medida em que o termo se refere a todas as ações do professor que 
geram desenvolvimento e crescimento cognitivos. Sutton (1980) também lembra que a palavra não 
admite uma tradução inglesa direta. O autor argumenta que ela significa tanto ensino como 
aprendizagem e se refere a ambos os lados do processo de duas vias, sendo, portanto apropriada 
uma visão dialética de um fenômeno composto de opostos que se interpenetram”. (BERNI, 2007, p. 
33). 
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 [...] o professor deve estabelecer e respeitar princípios e critérios refletidos 
coletivamente, referenciados no projeto político-pedagógico, no documento 
curricular e em suas convicções acerca do papel social que desempenha a 
educação escolar. 

A avaliação envolve legitimidade política: o avaliar não se dá numa ação 
única, de um indivíduo isoladamente, mas, sim, com base em uma concepção 
construída pela coletividade, e esta avaliação também está envolvida pela 
legitimidade técnica, em que devemos ser especialistas no assunto, distanciando-
nos do senso comum (FERNANDES; FREITAS, 2008).   

Tendo a avaliação três níveis diferentes (FERNANDES; FREITAS, 2008; 
BRASIL, 2013), a saber: (1) A avaliação da aprendizagem do estudante: docente 
protagonista central; (2) A avaliação da instituição: protagonista é o coletivo de 
profissionais que trabalham e conduzem um processo complexo de formação na 
escola, direcionados pelo PPP coletivo; (3) Avaliação do sistema escolar: 
protagonista é o conjunto das escolas de uma rede escolar que é de 
responsabilidade principal do Poder Público; faz-se necessário que para que tais 
níveis se efetivem, haja formação continuada, qualificação do trabalho docente e 
das/dos profissionais envolvidas/os, efetivamente, na prática educativa, sendo 
garantidos recursos e infraestrutura adequada por parte do poder público. 

Assim, a/o docente mediadora/r14 deve ter oportunidades de aprendizagem 
com momentos de compartilhamento de experiências e saberes, que desenvolvam 
autonomia e iniciativa no que se refere à sua prática, de forma dialética (ação-
reflexão-ação). 

É importante lembrar que a transição da Educação Infantil para o Ensino 
Fundamental deve ser pensada pelas duas Etapas, a fim de preparar a criança e 
famílias para essa mudança de equipamentos com propostas pedagógicas que 
garantam a continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento, sem a 
antecipação dos conteúdos que serão trabalhados na próxima Etapa, valorizando a 
concepção de infância definida neste documento, para que esse momento seja 
natural, garantindo seus direitos. 

A participação efetiva da família, que contribui com a qualificação do trabalho 
pedagógico, é muito desejável, considerando o contexto social da criança, o cuidar e 
o educar, valorizando o diálogo no processo de construção do conhecimento e sua 
avaliação. A reflexão sobre a prática inclui a participação das famílias e das próprias 
crianças, garantindo momento de convivência produtiva e um processo dialógico.  

Considerando a etapa de desenvolvimento da criança, será necessário 
contextualizar as ações formativas de acordo com a concepção de educação já 
discutida anteriormente. Isso implica que todas as ações pedagógicas, desde o 
acolhimento até as experiências que lhe são oportunizadas na rotina, nortearão o 
processo educativo. 

Diante de toda discussão feita, faz-se necessária a sistematização dos 

                                                
14 Considerando aqui o conceito de mediação na perspectiva vygotskyana, ou seja, há mediação 
quando se trabalha na ZDP, proporcionando que o sujeito avance em suas funções psicológicas 
superiores. 
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 instrumentos de avaliação, para uma padronização dos registros em prol da 
organização da Rede Municipal. Será necessário considerar o Quadro (que virá na 
sequência), para verificar os documentos normatizados para todas as Unidades 
Escolares em relação à Educação Infantil.  

Foi acordado que, em relação a um dos documentos elencados no referido 
quadro, com o objetivo de registrar o processo de aprendizagem, em respeito às 
diversas formas já realizadas pela/pelo docente de nossa Rede, poderão ser usadas 
diferentes maneiras de garantir este registro (portfólio, fotos, vídeos, relatório, diário 
de bordo, entre outros), desde que sejam cumpridas as prescrições legais e 
princípios deste documento curricular. 

  A decisão tomada encontra respaldo em Fernandes e Freitas (2008, p. 31): 

[...] O professor deve encontrar uma forma de documentar os dados que for 
coletando ao longo do processo. (...) O importante não é a forma, mas a 
prática de uma concepção de avaliação que privilegia a aprendizagem. Em 
uma prática de avaliação formativa, o instrumento de registro do professor 
deve ter o propósito de acompanhar o processo de aprendizagem de seus 
estudantes. 

A documentação pedagógica precisa, considerando a LDBEN (BRASIL, 
1996), como já citado, assumir e garantir a reflexão da própria prática e ser focada 
nas crianças, sujeitos e coautoras de seu desenvolvimento, constituindo-se em um 
fazer investigativo. Essa documentação assume diversas modalidades e linguagens, 
devendo ter como aspecto fundamental a intencionalidade do registro, pois é preciso 
garantir o acompanhamento individual por meio do registro do processo de 
aprendizagem e não só o registro das aprendizagens alcançadas no final de cada 
semestre.  
 
Dimensão Avaliação de Aprendizagem na Educação Infantil  

 
Observando os elementos constitutivos para a organização das DCNEBs 

(BRASIL, 2013, p. 51), na discussão sobre avaliação encontramos: 

[...] Do ponto de vista teórico, muitas são as formulações que tratam da 
avaliação. No ambiente educacional, ela compreende três dimensões 
básicas: 
I – avaliação da aprendizagem; 
II – avaliação institucional interna e externa; 
III – avaliação de redes de Educação Básica. 
(...) Essas três dimensões devem estar previstas no projeto político-
pedagógico para nortearem a relação pertinente que estabelece o elo entre 
a gestão escolar, o professor, o estudante, o conhecimento e a sociedade 
em que a escola se situa.  
No nível operacional, a avaliação das aprendizagens tem como referência o 
conjunto de habilidades, conhecimentos, princípios e valores que os sujeitos 
do processo educativo projetam para si de modo integrado e articulado com 
aqueles princípios e valores definidos para a Educação Básica, 
redimensionados para cada uma de suas etapas. 

Atendendo ao disposto no documento acima para tratar da dimensão da 
avaliação da aprendizagem, sistematizamos a organização da documentação 
pedagógica a ser utilizada em todas as Unidades Escolares de Educação Infantil. 
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 Hoffmann (1996, p. 15) nos questiona, fazendo-nos refletir: 

[...] Como uma criança descobre e conquista o seu mundo? De que forma 
domina uma língua de tamanha complexidade em termos de vocabulário, 
entonações, estrutura gramatical? (...) Compreendendo a criança, o 
professor redimensiona o seu fazer a partir do mundo infantil descoberto e 
ressignificado. E dessa significação decorre diretamente a qualidade de sua 
interação com a criança. É essa a complexidade própria da avaliação em 
Educação Infantil. 

Ainda contribui Hoffmann (1996, p. 18), quando postula que: 

[...] O tema da avaliação é por demais complexo, justamente, porque é 
diretamente dependente da observação das crianças em sua exploração 
permanente do mundo, e da aproximação dos educadores com a realidade 
sociocultural dessas crianças, à luz de suas próprias  representações, 
teorias, sentimentos. (...) Exige um olhar atento do professor, um olhar 
curioso que as observa, estuda suas reações e confia nas suas 
possibilidades.  
 
 

1. Planejamento, Avaliação Diagnóstica e Registro do processo de 
aprendizagem 

 
A avaliação na Educação Infantil tem o objetivo de acompanhar o 

desenvolvimento global da criança, sem o objetivo da promoção, julgamentos, notas 
ou rótulos. “[...] Não se trata de um ‘diagnóstico’ de capacidades, mas uma 
apreciação da variedade de ideias e estratégias de ação que as crianças 
apresentam para mediar ações educativas que favoreçam o desenvolvimento” 
(HOFFMANN, 1996, p. 18). 

Diante dessa proposta de avaliação, a/o docente precisa ter uma postura 
crítica e criativa para fazer as intervenções necessárias mediante a forma de 
organização do planejamento de ensino, considerando o que foi avaliado e o 
percurso trilhado pelas crianças. 

A construção do plano pode ocorrer coletivamente com a participação de 
todas/os as/os docentes. Os objetivos devem ser pautados nos Campos de 
Experiências com uma proposta de trabalho que assegure os Direitos de 
Aprendizagem. Deve ser um instrumento norteador no qual a/o docente realizará 
visitas periódicas para pensar e repensar suas ações. 

O plano deverá ser embasado em consonância com as propostas do PPP, 
sendo avaliado no início, no meio e final do ano letivo, com o levantamento de metas 
e ações que possam garantir a sua efetividade.  

Seu objetivo é organizar as propostas que serão desenvolvidas durante o ano 
letivo, lembrando que estas podem ser reorganizadas a todo e qualquer momento, 
de acordo com as necessidades. 

A caracterização da turma deve ser primeira no processo, observando como 
as crianças chegaram ao início do ano. Verificando sua participação nas atividades, 
suas relações interpessoais, considerando seus conhecimentos prévios e suas 
experiências. Importante para saber como essa turma estava no início e como 
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 estará no final desse processo, o que será relatado nos Relatórios de 
Caracterização dos saberes e da realidade histórica do grupo. 

Dessa forma a/o docente precisa ter clareza que cada criança tem o seu ritmo 
de desenvolvimento, atentando-se ao que as crianças já conhecem e são capazes, 
ou seja, cada uma tem suas especificidades e a aprendizagem ocorre em tempos 
diferentes para cada criança.  

A avaliação como um processo, além de ser uma ferramenta para 
acompanhar o desenvolvimento da criança, serve para a/o docente repensar a sua 
prática pedagógica. 

Como afirmam Fernandes e Freitas (2008, p. 31): 

[...] A finalidade é registrar este acompanhamento, os avanços e recuos dos 
estudantes, a fim de informar o professor acerca do processo, para que, 
assim, possa mediar e traçar estratégias de ação adequadas a cada 
estudante e às suas potencialidades. 

 
2. Semanário e o registro reflexivo docente 

 
  Alguns documentos são imprescindíveis como instrumentos no processo 

avaliativo e auxiliam a/o docente em suas observações, bem como organizam o 
trabalho da Rede, permitindo o acompanhamento das crianças. 

  A qualidade desses registros não equivale à quantidade e sim ao 
comprometimento das/dos docentes na prática do avaliar e observar as crianças 
com olhar sensível e reflexivo, mediando suas relações para favorecer as 
aprendizagens, atenta/o às dificuldades e avanços. 

  O semanário é uma ferramenta pedagógica da/do docente que deve ser 
construído semanalmente e constituído com o quadro de atividades, reflexão de 
ação e devolutivas pontuais por parte da/do Assistente Pedagógica/o, no intuito de 
compor o olhar atento e investigativo à prática pedagógica. 

  O semanário deve ser realizado com base em um planejamento pautado na 
avaliação/observação efetiva, vinculando o que a criança constrói nas suas 
vivências/experiências e conhecimentos prévios ao que a/o docente deve 
proporcionar de acordo com os Campos de Experiência e Objetivos de 
Aprendizagem. O registro especifica as atividades e a intencionalidade, garantindo o 
Direito de Aprendizagem. 

  No semanário também é fundamental o Registro Reflexivo, no qual a/o 
docente “[...] anota o que fez, o que foi produtivo, como poderia ser melhorado [...]” 
(FERNANDES; FREITAS, 2008, p. 31). O Registro Reflexivo, que compõe o 
semanário, permite que a/o docente reflita sobre suas práticas, suas observações, 
se os objetivos foram alcançados, como foi a participação da criança e o 
desenvolvimento das experiências. Dessa forma qualifica sua prática, norteia e 
registra o processo, permitindo a práxis15.  

                                                
15 Utilização de uma teoria ou conhecimento de maneira prática (cf.https://www.dicio.com.br). 
Esse termo também se refere a uma metodologia conhecida como “instrumento-e-resultado”, que 

https://www.dicio.com.br/
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 3. O Conselho de Ciclos e o Registro de Resultados da avaliação dos períodos 
letivos 

 
A avaliação é responsabilidade de toda a Equipe Escolar: docentes, equipe 

gestora e famílias, pois tem como foco o processo de aprendizagem da criança, 
assim como a prática pedagógica dos grupos de profissionais envolvidos. 

Mediante este processo de avaliação, deparamo-nos com o Conselho de 
Ciclos, instrumento responsável por pontuar o desenvolvimento das nossas crianças 
e norteiam o trabalho das/dos docentes. 

Uma etapa importante do Conselho de Ciclos é o Pré-Conselho, momento em 
que a Equipe Gestora faz (considerando pelo menos um dos componentes da 
equipe, normalmente a/o Assistente Pedagógica/o) uma discussão pontual com a/o 
docente para identificar as necessidades da criança ao final de um semestre letivo. 

Segundo Fernandes e Freitas (2008, p. 36): 

[...] Existiria espaço mais rico para a discussão dos avanços, progressos, 
necessidades dos estudantes e dos grupos? Existiria espaço mais 
privilegiado de troca entre professores que trabalham com os mesmos 
estudantes para traçar estratégias de atuação em conjunto que favoreçam 
os processos de aprender? Não seria o conselho de classe, o momento no 
qual deveríamos estudar os desafios decorrentes da prática? Por fim, o 
conselho de classe também ajudaria a resgatar a dimensão coletiva do 
trabalho docente.  

  O espaço do Conselho de Ciclos deve ser organizado garantindo que as 
formações façam parte do contexto daquela Equipe Escolar. As formações devem 
ser pertinentes às dificuldades e necessidades elencadas no Pré-Conselho, sendo 
assim possível enriquecer o trabalho pedagógico. 

  Corroboram ainda com tal discussão Fernandes e Freitas (2008, p. 37): 

[...] O espaço do conselho de classe poderia estar destinado a traçar 
estratégias para as intervenções pedagógicas com os estudantes, com os 
grupos. Poderia também se constituir em espaço de estudo e discussão 
acerca de questões teóricas que ajudariam na reflexão docente sobre os 
desafios que o cotidiano escolar nos impõe. 

 

4. Documentação pedagógica na prática cotidiana escolar 

 
  Vários documentos como registro das reuniões pedagógicas, registro das 

reuniões com as famílias, registro de ocorrências diversas envolvendo crianças, 
docentes e familiares, registros das/dos Professoras/es Assessoras/es de Educação 
Inclusiva (PAEIs), atas e autoavaliação, vinculam-se com a avaliação, de forma a ter 
como foco a criança, a aprendizagem, a instituição, as famílias e as/os docentes 

                                                                                                                                                   
trata sobre a psicologia revolucionária proposta por Vygotsky em suas obras, mas observando o 
propósito deste documento, não será aprofundado aqui; contudo, há que se considerar que na 
concepção que embasa esta proposta, há relação íntima desse conceito de práxis, já que se trata de 
um compromisso prático-crítico com o contexto sócio-histórico. Como se observa: “(...) A distinção 
entre mudar particularidades e mudar totalidades é vital para se entender a metodologia instrumento-
e-resultado e, portanto, a atividade revolucionária” (NEWMAN; HOLZMAN, 2002, p. 55). 
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 para o acompanhamento e ressignificação do trabalho realizado e do seu percurso 
pedagógico. 

  Como lembram Fernandes e Freitas (2008, p. 36): “[...] a autoavaliação 
quando realizada no grupo significa verificar e avaliar, no coletivo, se os propósitos 
estabelecidos com o grupo estão sendo contemplados”. 

  Sendo assim, a produção de tais registros deve ser realizada com lisura e 
seriedade, sendo estes lidos logo ao final da escrita para serem legitimados pelas/os 
envolvidas/os, representando a memória do grupo e ao mesmo tempo recurso para 
autoavaliação. 

 
5. Parceria do trabalho com Assistentes Pedagógicas/os 

 
  A/O Assistente Pedagógica/o realiza uma organização para orientar a/o 

docente, sendo assim estabelece estratégias para auxiliar com suas contribuições 
fazendo apontamentos no próprio semanário, culminando com uma devolutiva 
escrita periodicamente. Importante ressaltar que este documento não deve ser 
meramente burocrático ou de caráter avaliativo. 

  Ressaltamos a importância de refletir em parceria com a/o docente sobre sua 
atuação, para aprimorá-la, avaliá-la, permitindo também a autoavaliação da/do 
docente, aproximando mais a realidade de sua turma e contribuindo de maneira 
mais eficaz com o ensino-aprendizagem das crianças. 

  A observação em sala de aula por parte da/do Assistente Pedagógica/o deve 
ser uma prática adotada por todas/os. O foco deve ser tanto para o coletivo como 
também combinado previamente com a/o docente, para observar a sua prática, sem 
o caráter fiscalizador, mas para acompanhar a trajetória dessa/e profissional. A/O 
Assistente Pedagógica/o pode ter um roteiro, no qual devem ser registradas as 
observações para que não se percam e possam ser compartilhadas. A devolutiva 
para a/o docente deve proporcionar subsídios para que ela/ele reflita e aprimore sua 
prática. 

  A/O Assistente Pedagógica/o, que acompanha uma determinada proposta, 
tem por função auxiliar a/o docente a refletir sobre o seu desenrolar, lançando luz 
principalmente sobre as intervenções didáticas e as aprendizagens das crianças.  

  Segundo Bruno e Cristov (2013, p. 86-87), a/o Assistente Pedagógica/o é um 
educadora/r, pesquisadora/r, gestora/r do currículo escolar. Nesta perspectiva, são 
sugeridos alguns pressupostos, procedimentos e instrumentos que possam  
contribuir com a efetivação do compromisso que possuem: 
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 Pressupostos, procedimentos e instrumentos para contribuir  
com o trabalho da/do Assistente Pedagógica/o  

Pressupostos Procedimentos Instrumentos 

Todas as pessoas da escola 
merecem viver processos de 

aprender e ensinar. 

Ouvir os professores e os 
alunos. 

Registros sobre experiências, 
sobre narrativas selecionadas 

pelos professores, com 
destaque de problemas 

identificados e de conquistas. 

Todos criam palavras sobre o 
que vivem na escola. 

Intervir, criticando e corrigindo 
eticamente. 

Mapeamento de 
representações/ opiniões 

saberes de alunos e 
professores e de diagnósticos 

de contextos. 

Na escola da experiência, agir, 
pensar e sentir se integram. 

Planejar coletivamente o 
processo de formação, 

contemplando escutas e 
necessidades identificadas 

além da escuta. 

Análises dos mapeamentos e 
das escutas das experiências. 

O fazer/saber educacional não 
está dado em manuais. 

 

Construir rotina de crescimento 
intelectual, afetivo e cidadão. 

Estudos de caso para 
problematização de processos. 

Todo ser humano tem direito a 
ser corrigido. 

Construir autonomia em 
processos negociados. 

Elaborar registros identificando/ 
explicitando objetivos a serem 

conquistados pessoal e 
coletivamente. 

A vida está cada vez mais 
difícil: precisamos nos ajudar. 

Avaliar coletiva e 
individualmente o processo de 

formação. 

Elaborar levantamentos e 
análises de cada contribuição e 
de cada avanço para compor o 

projeto de todos. 

Fonte: Bruno e Cristov, 2013, p. 86-87. 
 

    Tais contribuições podem inspirar metodologicamente o fazer da/do Assistente 
Pedagógica/o na sua imprescindível função educativa. 
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 Instrumentos para registro do processo pedagógico e avaliativo – Educação Infantil 

 
O QUÊ? 

 
AUTOR 

 
PERIODICIDADE 

 
POR QUÊ? 

 
PARA QUEM? 

 

 
Plano de Ensino 
 
Plano Diferenciado 

Docentes16, Equipe Gestora 
e PAEIs 

Semestral (sendo flexível, 
podendo ser retomado de 
acordo com as 
necessidades) 

 
Nortear o trabalho realizado 
na Unidade Escolar para 
atender à necessidade de 
“todas” as crianças 

Para as/os docentes e 
crianças  

Relatório de 
Caracterização dos 
saberes e da realidade 
histórica do grupo 

Docentes 
Início / Meio / Fim  
de cada ano letivo 

 
Identificar os saberes, 
características e percurso 
de desenvolvimento do 
grupo 

Docentes, crianças, Equipe 
Gestora e famílias 

 
Observáveis  
(com base nos Campos de 
Experiência) 

Docentes e Equipe Gestora Semestral 
Subsídios para o relatório 
individual e do grupo 

Docentes 

 
Registro do processo de 
aprendizagem 

Docentes e crianças Contínuo 
Para o acompanhamento do 
processo de aprendizagem 
individual  

Docentes, crianças e família 

Relatório individual Docentes Término de cada semestre 

 
Identificar os saberes, 
características e percurso 
de desenvolvimento 
individual 

Docentes, famílias, crianças 
e Assistente Pedagógica/o 
 

 
 
 
 

                                                
16Todas/os as/os docentes que atuam com crianças, sejam polivalentes ou especialistas. 
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 O QUÊ? AUTOR PERIODICIDADE POR QUÊ? 
 

PARA QUEM? 

Semanário parte I - Planilha 
da organização semanal 

Docentes Semanal Organizar e nortear o trabalho 
pedagógico 

Docentes, Assistentes 
Pedagógicas/os 
e outras pessoas envolvidas 
diretamente no processo 

Semanário parte II - 
Observações docentes 
acerca dos processos de 
aprendizagem de forma 
reflexiva 

Docentes 
 

Semanal Acompanhamento do 
processo ensino- 
aprendizagem 

Docentes, Assistentes 
Pedagógicas/os 

Planilha de 
Pré-Conselho 

Docentes podendo ter 
contribuições de PAEIs e 
Equipe Gestora 
 

Semestral  Identificar as dificuldades 

 Planejar e realizar 
intervenções 

Docentes e  
Equipe Gestora 

Planilha de 
Conselho de Ciclos 

Docentes podendo ter 
contribuições de PAEIs e 
Equipe Gestora 

Semestral  Socializar as informações 

 Realizar 
encaminhamentos e 
formações 

Docentes e  
Equipe Gestora 

Ata de registro da Reunião 
de Conselho de Ciclos 

Equipe Gestora Semestral Documentar Docentes,  
Equipe Gestora e 
Coordenadoras/es de 
Serviços Educacionais 

Registro de Reuniões 
Pedagógicas 

Docentes e Equipe Gestora  Semanal e/ou de acordo com 
o calendário 

Como documento para 
retomada do percurso e 
registro das ações e tomada 
de decisão 

Equipe Escolar 

Registro de Reuniões com 
as Famílias 

Docentes, PAEIs ou Equipe 
Gestora 

De acordo com calendário 
escolar ou em caso de 
necessidade 

Documentar, registrar, 
acompanhar, refletir sobre as 
ações, orientando-as e 
qualificando-as 

Comunidade Escolar 

Registro de Ocorrências 
diversas envolvendo 
crianças, docentes, 

Equipe Gestora, docentes e 
PAEIs 

Em todas as ocorrências  Registrar os fatos e 
encaminhamentos 

 Documentar 

Para as/os envolvidas/os na 
ocorrência 



 

 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
 
 

137 
 

 familiares  Respaldar as ações 
tomadas 

 Cumprir as ações e 
deveres 

Atas diversas Participantes A cada reunião Respaldar, registrar as 
reuniões, ações e decisões 

Comunidade Escolar  

Autoavaliação Envolvidas/os no processo 
educativo 

Semestral e nas devolutivas/ 
Constante de acordo com as 
devolutivas 

 Refletir sobre a prática 

 Superar as dificuldades 

 Alinhar 

 Qualificar o trabalho 

Para as/os envolvidas/os no 
processo educativo, visando o 
alinhamento coletivo, 
institucional e da prática 

Devolutiva de Leitura de 
plano de ensino 

Assistentes Pedagógicas/os Semestral Contribuir com a ação 
pedagógica 

Docente 

Devolutiva de Leitura de 
semanário 

Assistentes Pedagógicas/os Semanal Acompanhar e auxiliar no 
processo de ensino-
aprendizagem 

Docente 

Observação da prática 
pedagógica 

Assistentes Pedagógicas/os Contínua Auxiliar o processo de ensino-
aprendizagem 

Todas/os as/os envolvidas/os 
no processo educativo 

Fonte: Organizado pelos membros do Grupo de Trabalho de Avaliação e documentação pedagógica, 2018. 
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 ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGENS 

 
COMPONENTE CURRICULAR DE ARTE 

 
Princípios norteadores da ação educativa 

Em seu artigo sobre Mudanças na Arte/Educação (2010, p.4-5) Ana Mae Barbosa 

afirma que:  
 

[...] Aqueles que defendem a arte na escola meramente para libertar a 
emoção devem lembrar que podemos aprender muito pouco sobre nossas 
emoções se não formos capazes de refletir sobre elas. Na educação, o 
subjetivo, a vida interior e a vida emocional devem progredir, mas não ao 
acaso. Se a arte não é tratada como um conhecimento, mas somente como 
um "grito da alma", não estamos oferecendo nem educação cognitiva, nem 
educação emocional. Foi Wordsworth que, apesar de seu romantismo, 
disse: A arte tem que ver com emoção, mas não tão profundamente para 
nos reduzirmos a lágrimas. [...] (BARBOSA, 2010, p. 4-5). 

A Arte é o anseio primitivo, uma necessidade primeira do ser humano em 
desvendar seu mundo, suas relações, buscar entender o que vê e tentar entender o 
que sente, em constante dialética entre o ser e o existir, expressos historicamente 
pela cultura, por meio de suas tradições, histórias, registros, que contam seu 
percurso (BRASIL, 2015). 

Esses elementos permanecem como uma herança genética: a comunicação 
nas relações humanas existindo em suas diversas formas, atribuindo valores e 
sentidos, tornando-nos seres essencialmente simbólicos e que atuam em sua 
realidade, objetiva e subjetivamente. A esse respeito Barbosa (2016) postula que: 

[...] existe a arte como expressão e a arte como cultura. A arte como 
expressão, como já disse, é a capacidade de os indivíduos interpretarem 
suas ideias através das diferentes linguagens e formas. A arte como cultura 
trabalha o conhecimento da história, dos artistas que contribuem para a 
transformação da arte. É muito importante que o aluno tenha um leque de 
conhecimento acerca do seu próprio país e do mundo. Não se conhece um 
país sem conhecer a sua história e a sua arte. 
Além disso, as artes alargam a possibilidade de interculturalidade, ou seja, 
de trabalhar diferentes códigos culturais. A escola deve trabalhar com 
diversos códigos, não só com o europeu e o norte-americano branco, mas 
com o indígena, o africano e o asiático. Ao tomar contato com essas 
diferenças, o aluno flexibiliza suas percepções visuais e quebra 
preconceitos. (BARBOSA, 2016, s/p). 

Acredita-se que a exploração do mundo pela criança, mediante seus sentidos, 
deve estar presente em suas atividades desde a mais tenra idade. É preciso atenção 
para que se fomente esse processo, na Escola, por meio da apreciação da natureza, 
dos sons, dos cheiros, permeando conceitos, procedimentos e atitudes em um olhar 
global, para além do apreciativo, para que a criança conheça e se aproprie daquilo 
que Cassar e Garcia (2006) chamaram de produtos artísticos de todas as épocas. 
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 Assim, é indispensável interpretar a presença da Arte no processo formativo 
de todos os sujeitos envolvidos, crianças, docentes e comunidade local, em seus 
respectivos conhecimentos de mundo. Essa premissa aparece como um 
denominador comum, fundamentando que a construção do presente documento 
curricular seja norteada pela visão de um sujeito histórico e social, cuja importância 
do meio e da cultura, como concepção para o desenvolvimento humano, seja 
garantida pela ação educativa, sistematicamente ofertada em seu processo de 
aprendizado. 

A partir dessa concepção pode-se considerar que o ensino da Arte 
possibilita o conhecimento de diferentes linguagens dentro dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental, não obstante o ponto a ser observado, nesta discussão, seria 
o “lugar” ocupado por este Componente Curricular ao longo das discussões 
curriculares existentes na realidade educacional brasileira. 

A compreensão de Arte, como Componente Curricular, aparece a partir da 
LDBEN nº 9.394/96, tornando-se obrigatória na Educação Básica, reconhecendo sua 
importância na formação e desenvolvimento de crianças e jovens. Desde então, há 
uma constante ampliação e abordagens legais, tendo perpassado pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs) (BRASIL, 1997) e as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove Anos (DCNEF, Lei nº 11.274/2006), 
incorporando a Resolução CNE/CEB nº 07/2010 e na Lei nº 13.278/2016, e esta 
historicidade legal serviu de embasamento para a proposta contida na BNCC 
(BRASIL, 2017, p. 191-201). 

Esse percurso veio reforçando uma concepção, que visa à sistematização 
que garanta a autonomia do referido Componente Curricular, deixando de estar 
presente nas demais áreas como tão somente uma estratégia, na apresentação de 
produtos ou mediante produções que complementem a compreensão de outros 
Componentes. Com isso, a Arte passa a ser compreendida e incluída no fazer 
pedagógico, ganhando essencial relevância para o desenvolvimento ético, estético e 
político, na garantia dos direitos em conhecer e produzir sentidos nas diversas 
linguagens artísticas. Assim, entende-se que este processo de construção curricular 
revela a importância em abordar o ensino de Arte de forma sistematizada, para 
garantir competências e habilidades em suas bases.  

Orientar o currículo em Arte, considerando os princípios da interculturalidade 
e interdisciplinaridade, se faz necessário, contemplando a Lei afirmativa, nº 
11.645/08 (BRASIL, 2008), que garante a obrigatoriedade do ensino específico 
desse Componente Curricular, a fim de assegurar e valorizar a História e Cultura 
Afrobrasileira e Indígena. 

[...] A educação intercultural pretende promover o reconhecimento e a 
valorização da diversidade como oportunidade e como fonte de 
aprendizagem para todos, no respeito pela multiculturalidade das 
sociedades atuais, bem como desenvolver a capacidade de comunicar e 
incentivar a interação social, criadora de identidades e de sentido de 
pertença comum à humanidade. (PORTUGAL, 2018). 

Indica-se que tais ideias venham associadas à Abordagem Triangular do 
Ensino da Arte, proposta pela professora Ana Mae Barbosa e suas/seus 
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 colaboradoras/es, na década de 1980. A referida abordagem postula que os 
conhecimentos artísticos “[...] partem da inter-relação entre o fazer, o ler e o 
contextualizar arte [...]” (BRASIL, 2015, p. 22), além de considerar os conhecimentos 
prévios das crianças como norteadores da prática. 

De acordo com Costa (2008, s.p.) “[...] A Arte não é algo natural: é um produto 
cultural que envolve motivação e interesse (...). A tarefa da Educação em Arte hoje é 
oferecer condições para que ela se integre à vida e ao cotidiano das pessoas [...]”. 
Para isso é necessário que haja uma construção do conhecimento dentro do saber 
artístico.  

Para Ana Mae Barbosa, a metodologia triangular busca colaborar para uma 
alfabetização visual. Tal como na escrita, para compreendermos o significado das 
palavras é necessário sermos alfabetizados, também para entender as imagens 
visuais é preciso uma “alfabetização visual”.  A metodologia triangular propõe: (i) o 
Fazer Artístico: é somente por meio do fazer que a criança pode descobrir as 
possibilidades e limitações das linguagens expressivas, de seus diferentes materiais 
e instrumentos. O fazer é uma das atividades que estimulam a aprendizagem da 
história da arte e a leitura de imagens. Por outro lado, a produção associada às 
imagens pode colaborar para a construção de formas com a maior força expressiva, 
ao mesmo tempo em que estimula o pensar sobre a criação visual; (ii) Leitura de 
imagem (ler): desenvolve as habilidades de ver, julgar e interpretar as qualidades 
das obras, compreendendo os elementos e as relações estabelecidas no todo do 
trabalho. Trata-se de construir uma metalinguagem da imagem. A leitura tanto de 
uma obra de arte como de um trabalho de um estudante ou de uma imagem 
qualquer não deve se tornar um exercício mecânico, um questionário sobre as 
características do que é observado. Ler uma imagem é saboreá-la em seus diversos 
significados, criando distintas interpretações, prazerosamente; (iii) História da Arte 
(contextualização): mostrar que a Arte não está isolada de nosso cotidiano, de nossa 
história pessoal. A autora explica que: 

[...] Apesar de ser um produto da fantasia e da imaginação, a arte não está 
separada da economia, política e dos padrões sociais que operam na 
sociedade. Ideias, emoções, linguagens diferem de tempos em tempos e de 
lugar para lugar e não existe visão desinfluenciada e isolada.Construímos a 
História a partir de cada obra de arte examinada pelas crianças, 
estabelecendo conexões e relações entre outras obras de arte e outras 
manifestações culturais. (BARBOSA, 1987, p. 8). 

Barbosa (1991, p.19) também suscita à reflexão acerca da importância de se 
diminuir a distância entre o trabalho realizado pela/o artista e a compreensão das 
pessoas. Para tanto, se faz necessário que os sujeitos constituam sentidos a partir 
de uma linguagem icônica, permitindo-lhes compreender a gramática visual e suas 
relações com a produção artística e a interpretação de obras, tendo como contexto o 
ambiente sóciocultural. Sendo assim, é necessário que se contextualize 
culturalmente as imagens históricas, mediante uma leitura crítica e interpretativa. 
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Abordagem Triangular para o Ensino da Arte por Ana Mae Barbosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fonte: GRANDE, 2017, s/p 

 

Portanto, ofertar e promover práticas que visem ampliar o repertório e a 
autonomia das crianças com base em uma perspectiva que considere os 
procedimentos de pesquisa, leitura, contextualização e circulação de ideias, 
possibilita que a criança compreenda e construa sentidos individuais e significados 
coletivos. 

Mediante a articulação dos aspectos próprios das Artes Visuais, da Dança, 
da Música e do Teatro e, com o conhecimento das dimensões de Criação, Crítica, 
Estesia, Expressão, Fruição e Reflexão, os processos de ensino-aprendizagem em 
Arte, desde o planejamento até a sua efetivação nas aulas, potencialmente, 
favorecem que o sujeito se desenvolva de maneira criativa e crítica. 

Tais dimensões citadas acima são propostas pela BNCC (BRASIL, 2017) e 
visam facilitar e integrar os conhecimentos do Componente Curricular ao qual se 
referem: 

 
Dimensões do conhecimento das linguagens em Arte 

Dimensão Do que trata 

 
Criação 

 
Aborda o fazer artístico: criação, produção e construção pelo sujeito. 

 
Crítica 

 
Trata das impressões e compreensões mediante a leitura do sujeito acerca de 
sua realidade. 

 
Estesia 

 
Considera a experiência sensível em relação ao espaço, tempo, som, ação, 
imagens, próprio corpo e os diferentes materiais. 
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Expressão 

 
Propõe exteriorizar e manifestar subjetividades pelos procedimentos e 
produções artísticas, individuais e coletivas. 

 
Fruição 

 
Propõe sensibilizar por meio do deleite, prazer e estranhamento de práticas 
artísticas e culturais. 

 
Reflexão 

 
Visa à construção de argumentos e ponderações sobre as fruições, 
experiências e processos criativos, artísticos e culturais. 

Fonte: BRASIL, 2017, p. 192-193. 

Desta forma, este documento propõe que o trabalho pedagógico com o 
Componente Curricular de Arte busque efetivar processos de ensino-aprendizagem 
que levem a criança “[...] a pensar a partir das artes e exercite a capacidade de criar 
e recriar o mundo” (MÖDINGER et al., 2012, p. 33), bem como que traga 
especificidades e considere o fazer planejado e intencional, em que a pesquisa, a 
interdisciplinaridade e as discussões favoreçam a construção da identidade com 
base na relação de si com o outro, para que essa mesma criança possa ressignificar 
suas vivências, como sujeito histórico. 

Foram propostas cinco Unidades Temáticas para melhor organizar o pensar 
curricular em Arte ao longo de cada ano do Ensino Fundamental, a saber: Música, 
Teatro, Artes Integradas, Artes Visuais e Dança, que, apesar de apresentadas 
separadamente por questões didáticas, devem ser tratadas de forma articulada nos 
processos de ensino-aprendizagem, objetivando o desenvolvimento das habilidades 
necessárias ao saber artístico. Tais Unidades são elencadas a seguir: 

 
Unidades temáticas para o Componente Curricular de Arte nos  

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Unidade Temática Do que trata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artes Visuais 

 
Aborda as Artes Visuais como representação do mundo real e do 
imaginário, estando intimamente ligadas ao sentido da visão. 
Constituem-se em uma das linguagens da Arte, que despertam 
sensibilidade estética, estimulam a criatividade e agregam valor a 
outras linguagens. 
Vistas como uma manifestação humana essencial que estiveram 
sempre presentes nas culturas desde a Antiguidade, vieram 
contribuindo para a compreensão do novo, inédito, irracional, 
propondo mudanças nas bases teóricas do conhecimento e nas 
técnicas pedagógicas aplicadas (BRASIL, 2017, p. 191-201). 
Por meio das Artes Visuais, as crianças aprendem a criar, produzir e 
construir, podendo desenvolver a tomada de decisão, a resolução de 
conflitos e as inquietações, fazendo com que toda a vivência humana 
seja objeto de articulação entre a ação e a reflexão, para a 
compreensão do espaço em que vive.  
Segundo Barbosa (2000), essas linguagens proporcionam o 
desenvolvimento da sensibilidade a tudo o que existe, oportunizando 
a expressão por meio de procedimentos artísticos de forma individual 
e coletiva, uma vez que “[...] o fazer é muito importante para 
despertar a capacidade perceptiva para as nuances da construção 
artística. [...]” (BARBOSA, 2000, s/p).  
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Dança 

 
Enfoca o ensino da dança como uma prática educativa que permite à 
criança o desenvolvimento de sua expressão corporal, emocional e 
social, por meio de movimentos livres e articulados, favorecendo a 
socialização dos saberes, a consciência de si e do outro, bem como 
a relação dos aspectos cognitivos da aprendizagem, constituindo-se 
em uma manifestação integradora entre o fazer artístico e o da mente 
(BRASIL, 2015, p. 21-33). 
Segundo Mödinger et al. (2012, p. 34): 

[...] produzir dança é fazer movimentos, sequencias ou 
coreografias completas. Envolve movimentos já codificados 
pelos estilos ou gêneros de dança, assim como a mistura entre 
eles e o estímulo à criação de movimentos inéditos [...]”. 

Neste contexto, o ensino da dança se estende a um processo de 
criação, expressão e apreciação, que permite o desenvolvimento 
corporal e afetivo da criança, pois “[...] enredos de intrincadas 
histórias ou os mistérios insondáveis da alma humana são expressos 
corporalmente em ritmo dançante [...]” (DEHEINZELIN, 1994, p. 133). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Música 

 
Contempla o trabalho com a música, uma das quatro linguagens da 
Arte, como uma forte aliada do trabalho pedagógico, visto que 
favorece o desenvolvimento cognitivo, linguístico, psicomotor e 
socioafetivo da criança, potencializando a aprendizagem dos demais 
componentes curriculares.  
O autor Rubem Alves, em seus escritos, refletiu a respeito da música 
com as seguintes palavras: 

[...] Se fosse ensinar uma criança a beleza da música não 
começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntos 
melodias mais gostosas e lhe contaria sobre os instrumentos 
que fazem a música. Aí, encantada com a beleza da música 
ela me pediria que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas 
pretas escritas sobre cinco linhas. Porque as bolinhas pretas e 
as cinco linhas são apenas ferramentas para a produção da 
beleza musical. A experiência da beleza tem de vir antes [...]. 
(Cf.https://www.pensador.com/cronicas_de_rubem_alves/). 

Assim, a alfabetização musical no Ensino Fundamental visa valorizar 
a herança cultural, artística e estética, por meio da linguagem 
musical, mediante a soma das experiências sensoriais e as 
bagagens musicais das crianças, permitindo uma construção de 
repertório baseado em opções e na autonomia de escolha.  
Portanto, acredita-se que, mediante a percepção, a experimentação, 
a reprodução, a manipulação e a criação de materiais sonoros 
diversos “ensinando música musicalmente” (SWANWICH, 2003 apud 
BRASIL, 2015, p. 54), ocorra à inserção e participação ativa e crítica 
da criança na sociedade, abrindo-lhe espaço para outras formas de 
ler e compreender o mundo, a si mesma e aos outros. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Abordar teatro como uma forma de expressão dentro do conteúdo de 
arte é refletir sobre o ponto de vista da “[...] gênese da arte que se 
encontra no pensamento infantil, sobretudo em sua característica 
principal que é o jogo simbólico: a capacidade de criar símbolos em 
lugar dos objetos da realidade imediata [...]” (DEHEINZELIN, 1994, p. 
123-124). 
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 Teatro É por meio do teatro como uma das linguagens componentes do 
currículo, que a/o docente poderá articular saberes, desenvolver a 
sensibilidade, as emoções, as diferentes formas de expressão, 
contribuindo para ampliar a visão crítica e respeito às diferenças, 
explorando o protagonismo e o processo de criação, apresentado 
pelas crianças. 
Essa unidade temática propicia a expansão de aspectos relevantes 
para compreender os tempos e contextos sociais em interação com 
arte e cultura, proporcionando processos de criação coletiva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artes Integradas 

 
A unidade temática de Artes Integradasse apresenta como uma nova 
proposta de trabalho que visa articular todas as formas de arte 
(música, dança, teatro e artes visuais), uma vez que todas essas 
linguagens partem da criação humana, possuem a mesma origem e 
se complementam. 
Segundo a BNCC (BRASIL, 2017, p. 195), as Artes Integradas visam 
contribuir para o processo cultural humano partindo de uma base em 
que a criatividade, a interatividade, a contextualização e a integração 
objetivam um desenvolvimento abrangente, pois vem ao encontro 
das necessidades da atualidade, que é a busca por diferentes 
conhecimentos.  
Por se tratar de uma modalidade recente no universo do ensino de 
Arte, pensou-se que a proposta de trabalho com Artes Integradas se 
caracterizaria com base na construção de conhecimentos pautados 
em diferentes culturas, tanto regionais quanto mundiais, em um 
movimento de integração das demais unidades. São enfocados aqui 
os processos de utilização das mídias e da tecnologia como meios de 
produção e fruição estéticas, ressignificando-os. 
Considerando-se o exposto na BNCC (BRASIL, 2017, p. 198-201) 
como norte para o trabalho com essas linguagens, foi possível 
perceber que os objetos de conhecimento passam: (a) pelo processo 
de criação, por meio do reconhecimento e experimentação das 
diversas linguagens artísticas; (b) pelas matrizes estéticas e culturais, 
por meio da caracterização e experimentação de diversos 
componentes das culturas trabalhadas; (c) pelo conhecimento e 
valorização do patrimônio cultural, incluindo as matrizes indígenas, 
africanas e europeias; e (d) pela exploração de diferentes tecnologias 
e recursos digitais dos processos de criação artística. 
 

Fonte: Organizado pelos membros do Grupo de Trabalho de Arte, 2018. 

O desenvolvimento do currículo de Arte segue com a apresentação dos Objetos do 
Conhecimento e das Habilidades que descrevem as aprendizagens essenciais, em cada 
ano, consideradas como direito das crianças, dentro de uma continuidade, a serem 
desenvolvidas no contexto escolar. 
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 COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

1º ANO – 1º CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Unidade Temática: Artes Integradas 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Processos de criação 

 Reconhecer a vida e a obra de artistas atuais, experimentando as diferentes características das obras em 
projetos temáticos, estabelecendo relações processuais entre diversas linguagens artísticas. 

 Apreciar e valorizar o processo de criação de si e do grupo, respeitando-o. 

Matrizes estéticas e patrimônio 
cultural 

 Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de diferentes matri-
zes estéticas e culturais. 

 Conhecer jogos advindos de diversas fontes culturais brasileiras, em especial a indígena. 

 Conhecer diferentes culturas por meio de brincadeiras regionais. 

Unidade Temática: Artes Visuais 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Contextos e práticas  Identificar, apreciar e produzir formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, cultivando a 
percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

Elementos e sistemas da linguagem 
 Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor e espaço) em 

diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, 
modelagem, fotografia etc.). 

Matrizes estéticas e culturais  Conhecer a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das artes visuais africanas e indígenas nas 
manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais. 

Processos de criação  Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes es-
paços da escola e da comunidade. 

Unidade Temática: Dança 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Contextos e práticas 
 Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança presentes em diferentes contextos, culti-

vando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal. 
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Elementos da linguagem 

 Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o todo corporal na construção do movimento dan-
çado, trabalhando em sinergia os aspectos motores, cognitivos, afetivos e sociais. 

Processos de criação 
 Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, coletivo e colaborativo. 

 Vivenciar de forma lúdica o processo de descoberta do próprio corpo com sua possibilidade de movimentos. 

Unidade Temática: Música 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Contexto e práticas 
 Identificar e apreciar diversas formas e gêneros de expressão musical, reconhecendo onde está a música na 

sua vida, dentro e fora da escola e suas funções em diversos contextos (históricos e culturais) de circulação, 
em especial, aqueles da vida cotidiana. 

Elementos da linguagem 

 Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.) por 
meio de jogos, brincadeiras e canções.  

 Explorar o silêncio e os sons (objetos, ambiente, instrumentos musicais e corpo). 

 Perceber onde há ritmo dentro do corpo (batimentos cardíacos, respiração, piscar dos olhos, caminhada etc.) e 
fora dele (no movimento do relógio, das máquinas, na passagem do tempo, nas estações do ano, nas ondas 
do mar, no motor de automóveis, no deslocamento das pessoas, entre outros). 

Materialidades 

 Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo (palmas, voz, percussão corporal), na 
natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os elementos constitutivos da música e as características de 
instrumentos musicais variados. 

 Construir instrumentos musicais com base em materiais diversos e explorar seus sons. 

Notação e registro musical 
 Explorar diferentes formas de registro musical formal e não formal (representação gráfica de sons, partituras 

criativas etc.), bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual, reconhecendo a 
notação musical convencional. 

Processos de criação 
 Conhecer e realizar registros diversos dos processos artísticos, tais como: partituras formais e informais, 

desenhos, textos diversos (instrucionais, listas, canções), entre outros. 

Unidade Temática: Teatro 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Contextos e práticas 
 Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro presentes em diferentes contextos, 

apreciando histórias dramatizadas e cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
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 repertório ficcional. 

Elementos da linguagem 
 Descobrir diferentes formas do fazer teatral, identificando elementos teatrais (variadas entonações, diversidade 

de personagens e narrativas etc.). 

Processos de criação 
 Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e experimentando-se no lugar do outro. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

2º ANO – 1º CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Unidade Temática: Artes Integradas 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Processos de criação 

 Reconhecer a vida e a obra de artistas atuais, experimentando as diferentes características das obras em 
projetos temáticos, estabelecendo relações processuais entre diversas linguagens artísticas. 

 Apreciar e valorizar o processo de criação de si e do grupo, respeitando-o. 

Matrizes estéticas e patrimônio 
cultural 

 Caracterizar e experimentar brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias de diferentes matri-
zes estéticas e culturais. 

 Conhecer e elaborar jogos oriundos da cultura brasileira, em especial a africana. 

 Conhecer e perceber as diferenças culturais por meio de brincadeiras regionais. 

Unidade Temática: Artes visuais 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Contextos e práticas 
 Identificar, apreciar e produzir formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, cultivando a 

percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

Elementos e sistemas da linguagem 
 Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor e espaço e textura) e 

suas articulações em diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobra-
dura, escultura, modelagem, fotografia etc.). 

Matrizes estéticas e culturais 
 Reconhecer a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das artes visuais africanas e indígenas nas 

manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais. 

Processos de criação 
 Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes es-

paços da escola e da comunidade. 
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 Unidade Temática: Dança 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Contextos e práticas 
 Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança presentes em diferentes contextos, culti-

vando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal. 

Elementos da linguagem 
 Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o todo corporal na construção do movimento dan-

çado, trabalhando em sinergia os aspectos motores, cognitivos afetivos e sociais. 

Processos de criação 
 Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, coletivo e colaborativo. 

 Vivenciar de forma lúdica o processo de descoberta do próprio corpo com sua possibilidade de movimentos. 

Unidade Temática: Música 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Contexto e práticas 
 Identificar e apreciar diversas formas e gêneros de expressão musical, reconhecendo onde está a música na 

sua vida, dentro e fora da escola e suas funções em diversos contextos (históricos e culturais) de circulação, 
em especial, aqueles da vida cotidiana. 

Elementos da linguagem 

 Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.) por 
meio de jogos, brincadeiras e canções.  

 Explorar o silêncio e os sons (objetos, ambiente, instrumentos musicais e corpo). 

 Perceber onde há ritmo dentro do corpo (batimentos cardíacos, respiração, piscar dos olhos, caminhada etc.) e 
fora dele (no movimento do relógio, das máquinas, na passagem do tempo, nas estações do ano, nas ondas 
do mar, no motor de automóveis, no deslocamento das pessoas, entre outros). 

Materialidades 

 Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo (palmas, voz, percussão corporal), na 
natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os elementos constitutivos da música e as características de 
instrumentos musicais variados. 

 Construir instrumentos musicais com base em materiais diversos e explorar seus sons. 

Notação e registro musical 
 Explorar diferentes formas de registro musical formal e não formal (representação gráfica de sons, partituras 

criativas etc.), bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual, e reconhecer a notação 
musical convencional. 
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Processos de criação 

 Experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, entre outros, utilizando vozes, sons 
corporais e/ou instrumentos musicais convencionais ou não convencionais, de modo individual, coletivo e cola-
borativo. 

 Conhecer e realizar registros diversos dos processos artísticos, tais como: partituras formais e informais, de-
senhos, textos diversos (instrucionais, listas, canções), entre outros. 

Unidade Temática: Teatro 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Contextos e práticas 
 Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro presentes em diferentes contextos, apre-

ciando histórias dramatizadas e cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório 
ficcional. 

Elementos da linguagem 
 Descobrir diferentes formas do fazer teatral, identificando elementos teatrais (variadas entonações, diversidade 

de personagens e narrativas etc.). 

Processos de criação  Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e experimentando-se no lugar do outro. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

3º ANO – 1º CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Unidade Temática: Artes integradas 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Processos de criação 

 Reconhecer a vida e a obra de artistas atuais, experimentando as diferentes características das obras em 
projetos temáticos, analisando o contexto histórico, político e social no qual estão inseridos, estabelecendo 
relações processuais entre diversas linguagens artísticas. 

 Apreciar e valorizar o processo de criação de si e do grupo, respeitando-o. 

Matrizes estéticas e patrimônio 
cultural 

 Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em especial a brasileira, 
incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção 
de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 

 Conhecer e vivenciar o folclore brasileiro por meio da música e da dança. 
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 Unidade Temática: Artes Visuais 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Contextos e práticas 
 Identificar, apreciar e produzir formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, cultivando a 

percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

Elementos e sistemas da linguagem 
 Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais: ponto, linha, forma, cor, espaço, figura/fundo, 

movimento, textura e luz, em diferentes formas de expressão artística (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, 
dobradura, escultura, modelagem, fotografia etc.). 

Matrizes estéticas e culturais 
 Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das artes visuais africanas e indí-

genas nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais. 

Processos de criação 
 Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes es-

paços da escola e da comunidade. 

Unidade Temática: Dança 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Contextos e práticas 
 Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança presentes em diferentes contextos, culti-

vando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal. 

Elementos da linguagem 

 Estabelecer relações entre as partes do corpo e destas com o todo corporal na construção do movimento dan-
çado. 

 Experimentar diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.) e 
ritmos de movimento (lento, moderado e rápido) na construção do movimento dançado.  

Processos de criação 

 Criar e improvisar movimentos dançados de modo individual, coletivo e colaborativo. 

 Vivenciar e se apropriar das danças populares nas diversas manifestações culturais que envolvem memórias e 
tradições étnico-raciais (matrizes africanas, Afrobrasileiras, regionais, indígenas etc.). 

Unidade Temática: Música 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Contexto e práticas 

 Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão musical, reconhecendo onde está a 
música na sua vida, dentro e fora da escola e suas funções em diversos contextos (históricos e culturais) de 
circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana. 
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Elementos da linguagem 

 Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.) por 
meio de jogos, brincadeiras, canções.  

 Reconhecer sons naturais e sons produzidos pelo homem. 

 Interagir com o outro em situações musicais lúdicas e ampliar seu repertório de jogos e brincadeiras (jogos de 
mãos, de copos, quadrinhas, versinhos, brincadeiras de roda, de danã, como a catira, o maculelê, o maracatu, 
o jongo, entre outros). 

Materialidades 

 Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo (palmas, voz, percussão corporal), na 
natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os elementos constitutivos da música e as características de 
instrumentos musicais variados. 

 Construir instrumentos musicais com base em materiais diversos e explorar seus sons. 

Notação e registro musical 
 Explorar diferentes formas de registro musical formal e não formal (representação gráfica de sons, partituras 

criativas etc.), bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual, e reconhecer a notação 
musical convencional. 

Processos de criação 

 Experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, entre outros, utilizando vozes, sons 
corporais e/ou instrumentos musicais convencionais ou não convencionais, de modo individual, coletivo e cola-
borativo. 

 Conhecer e realizar registros diversos dos processos artísticos, tais como: partituras formais e informais, de-
senhos, textos diversos (instrucionais, listas, canções), entre outros. 

Unidade Temática: Teatro 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Contextos e práticas 

 Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro presentes em diferentes contextos, apre-
ciando histórias dramatizadas e cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o 
repertório ficcional. 

Elementos da linguagem 
 Descobrir diferentes formas do fazer teatral, identificando elementos teatrais (variadas entonações, diversidade 

de personagens e narrativas etc.). 

Processos de criação  Exercitar a imitação e o faz de conta, ressignificando objetos e fatos e experimentando-se no lugar do outro. 
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 COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

4º ANO – 2º CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Unidade Temática: Artes Integradas 
Objetos do Conhecimento Habilidades  

Processos de criação 

 Reconhecer a vida e a obra de artistas atuais, experimentando as diferentes características das obras em 
projetos temáticos, analisando o contexto histórico, político e social no qual estão inseridos, estabelecendo 
relações processuais entre diversas linguagens artísticas. 

 Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, animações, jogos eletrônicos, gravações em 
áudio e vídeo, fotografia, softwares, ferramentas de pesquisa etc.) nos processos de criação artística. 

 Apreciar, valorizar e refletir sobre o processo de criação de si e do grupo. 

Matrizes estéticas e patrimônio 
cultural 

 Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em especial a brasileira, 
incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção 
de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 

 Conhecer e vivenciar as diferentes manifestações artísticas de rua. 

Unidade Temática: Artes Visuais 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Contextos e práticas 
 Identificar, apreciar e produzir formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, cultivando a 

percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético.  

Elementos e sistemas da linguagem 
 Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais (museus, galerias, instituições, artistas, artesãos, 

curadores etc.), percebendo e comparando seus estilos. 

Matrizes estéticas e culturais 
 Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das artes visuais africanas e indí-

genas nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais. 

Processos de criação 
 Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes es-

paços da escola e da comunidade, utilizando as diferentes tecnologias. 

Unidade Temática: Dança 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Contextos e práticas 
 Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança presentes em diferentes contextos, culti-

vando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal. 
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Elementos da linguagem 

 Experimentar diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.) e 
ritmos de movimento (lento, moderado e rápido) na construção do movimento dançado.  

 Conhecer propostas inovadoras de produções em dança (videodança, flash mob, instalações artísticas, entre 
outras). 

Processos de criação 

 Discutir, com respeito e sem preconceito, as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na es-
cola, como fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios. 

 Criar composições coreográficas. 

 Vivenciar e se apropriar das danças populares nas diversas manifestações culturais que envolvem memórias e 
tradições étnico-raciais (matrizes africanas, Afrobrasileiras, regionais, indígenas etc.). 

Unidade Temática: Música 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Contexto e práticas 
 Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão musical, reconhecendo onde está a 

música na sua vida, dentro e fora da escola e suas funções em diversos contextos (históricos e culturais) de 
circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana. 

Elementos da linguagem 

 Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura/volume, intensidade, timbre/melodia, ritmo 
etc.) por meio de canções. 

 Explorar sons, apreciar músicas tocadas com instrumentos musicais, especialmente relacionados com a 
cultura indígena e africana, para ampliar seu repertório musical. Exemplos: pandeiro, tambor, taquara, entre 
outros. 

 Interagir com o outro em situações musicais lúdicas e ampliar seu repertório de jogos e brincadeiras (jogos de 
mãos, de copos, quadrinhas, versinhos, brincadeiras de roda, de danã, como a catira, o maculelê, o maracatu, 
o jongo, entre outros). 

Materialidades 

 Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo (palmas, voz, percussão corporal), na 
natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os elementos constitutivos da música e as características de 
instrumentos musicais variados: 

 Jogos musicais com instrumentos de percussão e outros objetos. 

 Construir instrumentos musicais com base em materiais diversos e explorar seus sons. 
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Notação e registro musical 

 Explorar diferentes formas de registro musical formal e não formal (representação gráfica de sons, partituras 
criativas etc.), bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual, e reconhecer a notação 
musical convencional. 

Processos de criação 

 Experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, entre outros, utilizando vozes, sons 
corporais e/ou instrumentos musicais convencionais ou não convencionais, de modo individual, coletivo e cola-
borativo. 

 Experienciar motivos rítmicos e melódicos produzidos com base na exploração corporal. 

 Conhecer e realizar registros diversos dos processos artísticos, tais como: partituras formais e informais, de-
senhos, textos diversos (instrucionais, listas, canções), entre outros. 

Unidade Temática: Teatro 

Objetos do Conhecimento Habilidades 

Contextos e práticas 
 Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro presentes em diferentes contextos, re-

presentando as histórias de seu repertório ficcional. 

Elementos da linguagem 
 Conhecer teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos teatrais (variadas entonações, habilidades 

corporais como formas de expressão, diversidade de personagens, narrativas, figurinos, cenários, adereços, 
sonoplastia etc.). 

Processos de criação 
 Experimentar possibilidades criativas de movimento e de voz na criação de um personagem teatral, discutindo 

estereótipos e ações do cotidiano ou elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais (africanas, indíge-
nas e de toda a constituição do povo brasileiro). 

 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

5º ANO – 2º CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Unidade Temática: Artes Integradas 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Processos de criação 

 Reconhecer a vida e a obra de artistas atuais e de outras épocas, comparando e experimentando as diferentes 
características das obras em projetos temáticos, e as relações processuais entre diversas linguagens ar-
tísticas. 

 Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, animações, jogos eletrônicos, gravações em 
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 áudio e vídeo, fotografia, softwares, ferramentas de pesquisa etc.) nos processos de criação artística. 

 Apreciar, valorizar e refletir sobre o processo de criação de si e do grupo. 

Matrizes estéticas e patrimônio 
cultural 

 Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em especial a brasileira, 
incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, favorecendo a construção 
de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. 

 Vivenciar, comparar e criar as diferentes manifestações artísticas de rua. 

Unidade Temática: Artes Visuais 

Objetos do Conhecimento Habilidades 

Contextos e práticas 
 Identificar, apreciar e produzir formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, cultivando a 

percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético. 

Elementos e sistemas da linguagem 
 Reconhecer algumas categorias do sistema das artes visuais (museus, galerias, instituições, artistas, artesãos, 

curadores etc.), percebendo e comparando seus estilos. 

Matrizes estéticas e culturais 
 Reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes estéticas e culturais das artes visuais africanas e indí-

genas nas manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais, além das internacionais. 

Processos de criação 
 Experimentar a criação em artes visuais de modo individual, coletivo e colaborativo, explorando diferentes es-

paços da escola e da comunidade, utilizando os recursos tecnológicos. 

Unidade Temática: Dança 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Contextos e práticas 
 Experimentar e apreciar formas distintas de manifestações da dança presentes em diferentes contextos, culti-

vando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório corporal. 

Elementos da linguagem 

 Experimentar diferentes formas de orientação no espaço (deslocamentos, planos, direções, caminhos etc.) e 
ritmos de movimento (lento, moderado e rápido) na construção do movimento dançado. 

 Conhecer e experienciar propostas inovadoras de produções em dança (videodança, flash mob, instalações 
artísticas, entre outras). 
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Processos de criação 

 Discutir, com respeito e sem preconceito, as experiências pessoais e coletivas em dança vivenciadas na es-
cola, como fonte para a construção de vocabulários e repertórios próprios. 

 Criar composições coreográficas. 

 Vivenciar e se apropriar das danças populares nas diversas manifestações culturais que envolvem memórias e 
tradições étnico-raciais (matrizes africanas, Afrobrasileiras, regionais, indígenas etc.). 

Unidade Temática: Música 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Contexto e práticas 
 Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão musical, reconhecendo onde está a 

música na sua vida, dentro e fora da escola e suas funções em diversos contextos (históricos e culturais) de 
circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana. 

Elementos da linguagem 

 Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por 
meio de canções e práticas diversas de composição/criação, execução e apreciação musical. 

 Explorar sons, apreciar músicas tocadas com instrumentos musicais, especialmente relacionados com a 
cultura indígena e africana, para ampliar seu repertório musical. Exemplos: pandeiro, tambor, taquara, entre 
outros. 

 Interagir com o outro em situações musicais lúdicas e ampliar seu repertório de jogos e brincadeiras (jogos de 
mãos, de copos, quadrinhas, versinhos, brincadeiras de roda, de danã, como a catira, o maculelê, o maracatu, 
o jongo, entre outros). 

Materialidades 

 Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo (palmas, voz, percussão corporal), na 
natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os elementos constitutivos da música e as características de 
instrumentos musicais variados: 

 Sonorizar histórias com os objetos e instrumentos musicais. 

 Construir instrumentos musicais com base em materiais diversos e explorar seus sons. 

Notação e registro musical 
 Explorar diferentes formas de registro musical formal e não formal (representação gráfica de sons, partituras 

criativas etc.), bem como procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual, reconhecendo a 
notação musical convencional. 
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Processos de criação 

 Experimentar improvisações, composições e sonorização de histórias, entre outros, utilizando vozes, sons 
corporais e/ou instrumentos musicais convencionais ou não convencionais, de modo individual, coletivo e cola-
borativo. 

 Experienciar motivos rítmicos e melódicos produzidos com base na exploração corporal. 

 Conhecer e realizar registros diversos dos processos artísticos, tais como: partituras formais e informais, de-
senhos, textos diversos (instrucionais, listas, canções), entre outros. 

Unidade Temática: Teatro 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Contextos e práticas 
 Reconhecer e apreciar formas distintas de manifestações do teatro presentes em diferentes contextos, re-

presentando as histórias de seu repertório ficcional. 

Elementos da linguagem 
 Conhecer teatralidades na vida cotidiana, identificando elementos teatrais (variadas entonações, habilidades 

corporais como formas de expressão, diversidade de personagens, narrativas, figurinos, cenários, adereços, 
sonoplastia etc.). 

Processos de criação 
 Experimentar possibilidades criativas de movimento e de voz na criação de um personagem teatral, discutindo 

estereótipos e ações do cotidiano ou elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais (africanas, indíge-
nas e de toda a constituição do povo brasileiro). 
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 COMPONENTE CURRICULAR DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

 
Princípios norteadores da ação educativa 

 
A Educação da Rede Municipal de Santo André passa por um período muito 

importante de construção de seu currículo e é com o objetivo de ressignificar não só 
a visão que as pessoas têm da Educação Física, como também a nossa prática 
pedagógica, que estamos construindo o presente documento curricular. 

A construção da concepção de Educação sistematizada pelo grupo da 
Coordenação de Estudos Pedagógicos e Curriculares (CEPEC), formalizada com 
base nas contribuições das/dos educadoras/es da Rede, por meio de debates em 
Reuniões Pedagógicas Semanais (RPSs), Grupos de Trabalho (GTs) e formações 
pontuais, tem orientado as discussões do grupo de educadores de Educação Física 
Escolar (EFE), que acredita num currículo pautado em práticas pedagógicas nos 
ambientes escolares. 

Nessa perspectiva, Paulo Freire (1921-1997) tem lugar garantido, uma vez 
que pretendemos romper com um currículo de “educação bancária”, no qual a/o 
docente só transfere os conhecimentos. Espera-se que as/os docentes do 
Componente Educação Física Escolar promovam uma prática pedagógica 
democrática, estimulando a curiosidade e a capacidade crítica das crianças. Para 
isso, é necessário que as/os docentes sejam dialógicas/os, criadoras/es, 
instigadoras/es, inquietas/os, rigorosamente curiosas/os, humildes e persistentes. 
Para o autor, “[...] formar é muito mais do que puramente treinar o educando no 
desempenho de destrezas” (FREIRE, 1996, p. 6). 

Quando se pensa em articular um currículo, algumas decisões devem ser 
tomadas e escolhas devem ser feitas. Cientes das limitações, permitimo-nos 
construir um currículo carregado de ética, no sentido defendido por Freire (1996), 
como prática educativa e especificamente humana, que visa combater todas as 
forças discriminatórias que envolvem etnia, gênero e classe. Ética essa 
indispensável à convivência humana e inseparável da prática educativa. 

Outro autor que se faz necessário no estudo para uma Educação Física 
progressista é Saviani (1943-...). Trazendo inúmeras obras que explicitam sua 
concepção pedagógica reconhecida como histórico-crítica. Saviani se ampara na 
concepção de natureza elaborada por Karl Marx e Friedrich Engels, segundo a qual 
o ser humano necessita produzir continuamente sua existência e é pelo trabalho que 
ela/ele age sobre a natureza adaptando-a às suas necessidades. De acordo com 
Saviani:  

[...] A Pedagogia Crítica implica a clareza dos determinantes sociais da 
educação, a compreensão do grau em que as contradições da sociedade 
marcam a educação e, consequentemente como é preciso se posicionar 
diante dessas contradições e desenreda a educação das visões ambíguas, 
para perceber claramente qual é a direção que cabe imprimir à questão 
educacional. (SAVIANI, 1991, p. 21). 

Historicamente, a Educação Física sempre teve dificuldades de se efetivar 
como um Componente na escola. Na primeira LDBEN nº 4.024/61, a Educação 
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 Física tinha como objeto a Recreação. González e Schwengber (2012, p.19-20) 
ressaltam: 

[...] Talvez por isso, hoje ainda é comum considerar que “as aulas de 
Educação Física são um espaço recreativo”, com atividades para relaxar o 
aluno e compensar os esforços intelectuais demandados por outras 
disciplinas, o que a descompromete de tarefa de ensinar conhecimentos 
específicos e dá a ela o formato de jogos, brincadeiras, em um clima de 
laissez-faire. 

Dez anos depois, em 1971, a LDBEN nº 5.692/71 vem com outra proposta 
para a Educação Física, considerando essencial lapidar os corpos e educar para a 
escrita, além de servir para instrumentalizar as outras disciplinas, como Matemática 
e Língua Portuguesa, sendo considerada uma solução para os problemas de 
alfabetização apresentados pelas crianças. 

Só em 1996, com a LDBEN nº 9.394/96, a Educação Física passa a ser um 
Componente Curricular, devendo ser integrada à proposta pedagógica da escola. 

[...] Ao colocar a Educação Física na escola nas mesmas condições das 
demais disciplinas, a atual LDB reconhece a necessidade de ela ser 
organizada em aspectos teóricos-didáticos-metodológicos que consolidam a 
educação escolar e de estar centrada no ensino de conhecimentos 
específicos, considerados fundamentais para o exercício da cidadania, 
ainda que, de forma paradoxal, seja o único Componente Curricular que 
vincula benefícios facultativos. (GONZÁLEZ; SCHWENGBER, 2012, p. 22). 

Hoje, vivemos em meio a resquícios de todo o processo educacional 
brasileiro, que envolve diversas áreas e em específico a Educação Física. Ainda há 
o imaginário social em que são desconhecidos os avanços e as diversas dimensões 
do conhecimento da Educação Física, para além dos procedimentais, conforme já 
evidenciado nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997). Nas Escolas, entre 
gestores e docentes de outras áreas do conhecimento, ainda há a ideia de que a 
Educação Física e suas/seus docentes são recreadoras/es, animadoras/es de 
festividades e outros tantos adjetivos. 

           Mesmo a LDBEN trazendo a Educação Física como Componente Curricular 
em 1996, na Rede Municipal de Santo André a Educação Física Escolar inicia sua 
história por meio de um projeto no segundo semestre de 2005, denominado 
“Vivências do Movimento”. 

           Aconteceu inicialmente nos Centros Educacionais de Santo André (CESAs) e 
contava com um grupo de docentes e uma Coordenação de trabalho, todas elas 
concursadas para atuação na Educação Infantil e Ensino Fundamental, mas com 
graduação em Educação Física Escolar. “O trabalho acontecia em apenas alguns 
CESAs, em 2006 o trabalho foi ampliado para todos os CESAs, totalizando dez 
Unidades”17. Os objetivos principais das aulas visavam o desenvolvimento global da 
criança, em todas as suas dimensões, por meio das várias linguagens, bem como 
aprender diferentes modalidades esportivas sem a preocupação com o caráter 

                                                
17 Informação proferida pela Profa. Fabiana Stival Morgado Gomes, docente da Rede Municipal de 
Santo André e que esteve a frente do Projeto Vivências do Movimento quando de seu início. 
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 competitivo, despertando então o gosto pela atividade física, além de noções sobre 
democratização, inclusão e cidadania. Os conteúdos eram os apontados no PCN de 
Educação Física (jogos e brincadeiras, esporte, dança, luta e ginástica), com a 
preocupação de incluir todas as crianças e valorizar a cultura corporal trazida, de 
modo que as aulas fossem significativas. “No período de verão, as aulas se 
expandiam para além das quadras, ocorriam uma vez por semana com cada turma, 
em espaços com piscina, oportunizando também vivências aquáticas às crianças”18. 

A presença da/do docente de sala de aula se fazia necessária para o 
acompanhamento e avaliação do grupo. Esse movimento favorecia as trocas entre 
profissionais que resultavam em um trabalho interdisciplinar. Foi uma época 
imprescindível para que este diálogo entre profissionais fosse efetivado e a 
Educação Física ganhasse visibilidade perante a Rede e a importância da mesma foi 
sentida pelas/os gestoras/es e Secretaria.  

Para estruturar o trabalho, o grupo de docentes reunia-se uma vez por 
semana com a Coordenação. Este momento era entendido como formação 
específica da Área e aceito como imprescindível para qualificar as práticas, pois 
eram oportunizados estudos e trocas de saberes. 

           Em decorrência da avalição positiva que o projeto recebeu de todas/os as/os 
envolvidas/os – docentes, crianças, pais, equipe gestora –, em março de 2007, o 
projeto passa por grande ampliação por meio da contratação de docentes de 
Educação Física Escolar, denominados “Monitores de Educação”. 

 Com a preocupação de manter a qualidade do trabalho, implantou-se um 
programa de formação permanente, às segundas-feiras. O grupo de docentes se 
reunia com a equipe de Coordenação e, quando necessário, profissionais vinham 
ministrar oficinas e/ou palestras com temas voltados à prática. 

 Este modelo de projeto foi mantido até o ano de 2012, com mudanças ora na 
Coordenação, ora na Organização não Governamental (ONG) contratante das/os 
profissionais, mas sempre mantendo a estrutura inicial. A denominação do trabalho 
também foi alterada no ano de 2009, passando a ser “Vivências Corporais”. 

A preocupação que as/os docentes passasem a compor os momentos das 
Reuniões Pedagógicas Semanais (RPS), dos Conselhos de Ciclos e das Reuniões 
com as Famílias, já era uma realidade no projeto Vivências do Movimento e se 
manteve no decorrer dos anos em que este ocorreu. 

Mediante os autores Bracht e González (2014), “[...] podemos dizer que a 
Educação Física é imbricada de tradições recentes beirando a modernidade”. E 
nesse processo histórico, o que tornou o Componente importante para o projeto 
social em curso, foram os fundamentos médicos, as influências higienistas, 
vinculando Educação Física e Saúde, além da esportivização exacerbada, 
legitimando suas características simbólicas19. E é exatamente esse arcabouço que 

                                                
18 Informação proferida pela Profa. Fabiana Stival Morgado Gomes, docente da Rede Municipal de 
Santo André e que esteve a frente do Projeto Vivências do Movimento quando de seu início. 

19 Mais detalhes do processo histórico da Educação Física podem ser encontrados em BRACHT, 
Valter; GONZÁLEZ, Fernando Jaime. Educação Física Escolar. In: GONZÁLEZ, F. J.; 
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 vai, ainda hoje, influenciar a visão e as práticas educativas diante da sociedade, dos 
cursos de graduação e a forma com que algumas/alguns docentes atuam e irão 
atuar na escola. 

Nesse caminho, e de forma mais intensa a partir da metade do século 
passado, a EF estabeleceu uma relação simbiótica com o esporte, por meio 
da qual esse fenômeno, em sua forma institucionalizada, acabou sendo 
praticamente hegemônico nas aulas de EF. A tal ponto de, no senso 
comum, ser plenamente possível confundir EF escolar com prática esportiva 
[...]. (GONZÁLEZ; FENSTERSEIFER, 2009, p.10). 

Em meados dos anos de 1980, iniciou-se um diálogo com a Filosofia e 
Sociologia do Esporte, a partir do chamado movimento renovador da Educação 
Física brasileira, efetivando o movimento pedagógico da Educação Física, que se 
estabeleceu com tendências críticas e progressivas, inspirado por um movimento no 
campo educacional, baseado nas teorias críticas, mais especificamente em Saviani 
(1983). A crítica estava centrada no paradigma da aptidão física e esportivização, 
levando o Componente a olhar para as questões sociais, suas injustiças, 
principalmente a divisão de classe (BRACHT; GONZÁLEZ, 2014). 

Mesmo após todo esse processo de transformação mediado pelas discussões 
sociais, ainda hoje é possível notar que o predomínio das práticas corporais na 
Escola encontra-se na reprodução basicamente do futebol, voleibol, basquetebol e 
handebol (BRACHT; GONZÁLEZ, 2014). 

O conceito de cultura corporal começou a ser utilizado em meados da década 
de 1980, num contexto nacional de abertura política e num contexto específico de 
crítica à esportivização da Educação Física brasileira.  

Tomando como base a Constituição Federal (1988), em seu Art. 208, Incisos I 
e IV, a Educação Básica é obrigatória e gratuita dos 04 aos 17 anos, sendo a 
Educação Infantil considerada até os 05 anos, em que a Educação Física deve 
atender todas as crianças da Rede, como Componente Curricular obrigatório, 
garantido pela LDBEN (1996), em seu Art. 26, parágrafo 3º, integrada à proposta 
pedagógica da Escola. Ainda levando em consideração o seguinte artigo da LDBEN: 

Art. 26.  Os currículos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do 
ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em 
cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 
diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, 
da cultura, da economia e dos educandos. 

O Coletivo de Autores (1992, p. 62) abordou o conceito a partir da lógica 
materialista-histórico-dialética, afirmando que “[...] os temas da cultura corporal, 
tratados na escola, expressam um sentido/significado onde se interpretam 
dialeticamente a intencionalidade/objetivos do homem e as intenções/objetivos da 
sociedade.” 

Nessa mesma linha de pensamento, Escobar (1995) situa a Educação Física 
na perspectiva crítico-superadora, a partir de uma proposição contextualizada e 
transformadora.  

                                                                                                                                                   
FENSTERSEIFER, P. E. (org.). Dicionário crítico de educação física. Ijuí: Ed. da Unijuí, 2005. p. 241-
247.   
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 Em busca de linhas pedagógicas que se articulem com a concepção proposta 
pela Rede de Santo André, no que tange aos ideais das Pedagogias Críticas em 
Educação Física, podemos citar a obra do Coletivo de Autores (1992), do professor 
Kunz (2014), além da obra do professor Neira (2011). 

Para contemplar as demandas da contemporaneidade, elencamos como 
essencial em nosso currículo superar os processos discriminatórios, assim como 
buscar a diversidade cultural, a justiça social e a naturalização das diferenças para a 
valorização das culturas minoritárias; com isso, colaborar para a desconstrução da 
hegemonia dos elementos da cultura dominante, indo ao encontro da perspectiva do 
currículo cultural (NEIRA, 2011). 

Diante das Pedagogias Críticas da Educação Física, as propostas sugerem 
procedimentos didático-pedagógicos que promovam o esclarecimento crítico das 
diversas formas culturais do movimentar-se humano. Com isso: 

[...] Objetiva-se na Educação Física Escolar, assim, formar indivíduos 
dotados de capacidade crítica em condições de agir autonomamente na 
esfera da cultura corporal de movimento e de forma transformadora como 
cidadãos políticos. (BRACHT; GONZÁLEZ, 2014, p. 246). 

Kunz (2014) contribui com a área trazendo a discussão do se-movimentar; 
nessa lógica, não se pode tratar o movimento humano desconectado da realidade, 
algo que quase sempre acontece.O autor trata do fenômeno esportivo trazendo dois 
conceitos interessantes, sendo um amplo e outro restrito. A seguir, a definição do 
conceito restrito: 

[...] O conceito de esporte que se vincula hoje à Educação Física é um 
conceito restrito, pois se refere apenas ao esporte que tem como conteúdo 
o treino, a competição, o atleta e o rendimento esportivo; este, aliás, é o 
conceito “estrito” do esporte que aqui considero. (KUNZ, 2014). 

Trazendo a lógica do se-movimentar, Kunz (2014) considera que o objetivo da 
Educação Física e do esporte deve levar em consideração o se-movimentar humano 
com historicidade, e não um ser humano abstrato. Um ser humano que vive em um 
determinado contexto regido por divisões de classe social. A Educação Física deve 
estudar o ser humano que se movimenta em seu mundo vivido: 

[...] Nesse sentido, a pedagogia que estuda os esportes para a Educação 
Física deve estudar o homem que se movimenta, relacionado a todas as 
formas de manifestação deste se-movimentar, tanto no campo dos esportes 
sistematizados quanto no mundo do movimento, do mundo vivido, que não 
abrange o sistema esportivo. Ou seja, na família, no contexto onde vive, no 
trabalho, etc., pois o homem continua um ser que se-movimenta mesmo 
quando ele age fora dos contextos materiais previamente estabelecidos 
para a prática do esporte. (KUNZ, 2014). 

O movimento corporal é o elemento-chave que confere especificidade à 
Educação Física no interior da Escola. Mas o movimento corporal ou movimento 
humano, que é tema da Educação Física, não é qualquer movimento, não é todo 
movimento, é aquele dotado de determinado sentido e significado, que por sua vez 
lhe é conferido pelo contexto histórico-cultural. O movimento, que é tema da 
Educação Física, é o que se apresenta na forma de jogos, de exercícios ginásticos, 
de desporto, de dança etc. (BRACHT, 1989, p. 13). 
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 Os conteúdos da Educação Física, na concepção da Rede, na compreensão 
da sua historicidade, propõem que a criança seja incentivada a produzir novos 
conhecimentos e movimentos corporais. A reflexão sobre a cultura corporal 
apresenta também atividades com um sentido lúdico, buscando instigar a 
criatividade para uma postura criadora de cultura. O Esporte é trabalhado de forma 
que os valores são incluídos com sentido e significado e as regras, técnicas e táticas 
são consideradas, porém, dentro de um contexto sócio-histórico, no qual o erro não 
significa fracasso e o acerto não é exclusivamente tratado como vitória e domínio 
sobre os adversários.  

Nessa perspectiva, vários espaços da Escola podem ser utilizados e 
revisitados (quadras, pátios, salas de aula, laboratórios de informática, salas de 
leitura, entre outros). 

Também são consideradas as contribuições de Daólio (1995) para o currículo 
de Santo André: “[...] O corpo humano não é um dado puramente biológico sobre o 
qual a cultura impinge especificidades. O corpo é fruto da interação natureza/cultura” 
(p. 26). 

Daólio (1995) faz uma análise da visão de cultura feita pelas principais 
abordagens da Educação Física Escolar: 

[...] Chego, assim, à proposta de uma educação física da desordem, que 
considera o outro - seja o aluno alvo de uma intervenção escolar, seja o 
atleta em um clube, seja o frequentador de academia de ginástica - a partir 
de uma relação intersubjetiva, como um indivíduo socializado que 
compartilha o mesmo tempo histórico do profissional que faz a intervenção. A 
educação física da desordem assumiria que uma teoria científica nunca se 
constitui numa imagem idêntica e estanque do real, mas numa construção 
sempre parcial e dinâmica desse real. (DAÓLIO, 1995, p. 124). 

Em continuidade à reflexão de Daólio (1995): 

[...] A educação física da desordem não se preocuparia em controlar ou 
domesticar objetivamente elementos como o indivíduo, o tempo, o espaço, a 
história, o corpo, o movimento, a sociedade, o desenvolvimento individual ou 
social, a cognição, a emoção, os conteúdos escolares, o esporte etc. A 
educação física da desordem pretenderia atuar sobre o ser humano no que 
concerne às suas manifestações corporais eminentemente culturais, 
respeitando e assumindo que a dinâmica cultural é simbólica e, por isso 
mesmo, variável, e que a mediação necessária para essa intervenção é, 
necessariamente, intersubjetiva. (DAÓLIO, 1995, p. 1125). 

Com base nas DCNEIs (Resolução CNE/CEB nº 5/2009), em seu Art. 4º, é 
importante entender que a criança se constitui como 

[...] sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas 
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 
imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona 
e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. 
Seres que, em suas ações e interações com os outros e com o mundo 
físico, constroem e se apropriam de conhecimentos. (BRASIL, 2009). 

Para tal, a BNCC (BRASIL, 2017), propõe condições para que as crianças 
aprendam, sejam protagonistas em situações vivenciadas e desafiadoras, e sintam-
se preparadas para resolvê-las, podendo construir e ressignificar seus resultados 
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 sobre si, os outros e a sociedade.  

Tomando como base os Direitos de Aprendizagem, a Educação Física deve 
levar em consideração o conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar, ao 
mesmo tempo que deve se articular aos cinco Campos de Experiências: O eu, o 
outro e o nós; Corpo, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, 
fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, quantidades, relações e 
transformações (BNCC, 2017). 

Conforme Arce (2013), a criança protagoniza sua própria aprendizagem, 
observa, questiona, levanta hipóteses, assimilando valores e construindo estratégias 
para suas interações com o mundo físico e social. Não podemos atribuir essa 
aprendizagem apenas ao processo do desenvolvimento natural ou espontâneo, mas 
também à intencionalidade educativa. Segundo a autora: 

[...] O ensino está presente no planejar intencional que deve ser realizado 
pelo professor das atividades que pretende realizar com as crianças. Ao 
manipular o corpo da criança, ao pensar junto com ela procurando introduzir 
um novo conhecimento. Ao explorar com ela o mundo em que vivemos o 
professor está interagindo e, por meio deste ensinando deliberadamente, 
intencionalmente. (ARCE, 2013, p. 10). 

 Na perspectiva histórico-cultural a Educação Física deve criar novos motivos, 
novos interesses para a criança, levando-a a pensar, garantindo o conhecimento e o 
desenvolvimento integral e a qualidade da Educação Infantil (ARCE, 2013, p. 11). 
Segundo Saviani: 

[...] A natureza humana não é dada ao homem, mas é por ele produzida 
sobre a base da natureza biofísica. Consequentemente, o trabalho 
educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo 
singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 
conjunto dos homens. (ARCE, 2013, p. 11 apud SAVIANI, 2008, p. 7). 

 Com base nessas ideias podemos inferir que a Educação Física Escolar não 
pode deixar de considerar tais aspectos tratados por Saviani, uma vez que 
historicamente a Área sempre foi reduzida ao fazer. Quando o autor salienta que o 
trabalho educativo é fruto da intencionalidade, compartilhamos que todas as 
crianças, independentemente de sua idade, podem ser estimuladas a produzir 
conhecimentos a partir de diversas linguagens. 

De acordo com a BNCC (BRASIL, 2017), a Área da Linguagem, da qual a 
Educação Física faz parte, considera a inter-relação das linguagens e dos sujeitos 
sociais. Entende-se ainda que o movimento humano está inserido no âmbito da 
cultura e não se limita a um deslocamento espaço temporal de um segmento 
corporal ou de um corpo. No referido documento, cada uma das práticas corporais 
compõe uma das seis Unidades Temáticas abordadas ao longo do Ensino 
Fundamental. São elas:  

 Brincadeira e jogos, Danças e Lutas: organizados em objeto de conhecimento 
conforme a ocorrência social dessas práticas corporais; 

 Ginásticas: organizadas com base na diversidade dessas práticas; 

 Esportes: organizados pela tipologia ou modelo de classificação e, 

 Esportes de aventura: fundamentados na vertente urbana e na natureza. 
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 Em consonância com a concepção pedagógica da Rede de Santo André, a 
BNCC (BRASIL, 2017) salienta a importância de a ludicidade estar presente em 
todas as práticas corporais sistematizadas e cita que ao brincar, dançar, jogar, 
praticar esportes, ginásticas e esportes de aventura, as crianças se apropriam das 
lógicas intrínsecas a essas manifestações, assim como trocam entre si e com a 
sociedade as representações e os significados que lhes são atribuídos.  

Consideramos que nessa lógica, essas práticas corporais, necessitam de uma 
intencionalidade pedagógica como um meio de alcançar os objetivos propostos pela 
BNCC (BRASIL, 2017), alinhados à concepção adotada pela Rede e não ser 
considerado repertório lúdico por si só, tampouco limitar a Educação Física Escolar 
apenas e simplesmente ao movimento.  

Por essa razão a BNCC (BRASIL, 2017) elegeu oito dimensões do 
conhecimento, que devem ser consideradas ao serem tematizadas:  

1. Experimentação: vivência das práticas corporais;  

2. Uso e apropriação: a criança ter condições de realizar de forma autônoma uma 
determinada prática corporal;  

3. Fruição: apropriação de conhecimentos que permita à criança desfrutar e 
apreciar determinadas práticas quando realizadas por outros;  

4. Reflexão sobre a ação: originadas na observação e análise das próprias 
vivências corporais;  

5. Construção de valores: discussões e vivências no contexto de tematização das 
práticas corporais voltadas ao exercício da cidadania, respeito às diferenças e no 
combate aos preconceitos;  

6. Análise: entender as características e funcionamento das práticas corporais; 

7. Compreensão: associada ao conhecimento conceitual, refere-se ao 
esclarecimento do processo de inserção das práticas corporais no contexto 
sociocultural;  

8. Protagonismo comunitário: contempla a reflexão sobre as possibilidades que 
as crianças e  a comunidade têm ou não de acessar uma determinada prática no 
lugar em que moram.  

Consideramos que a Educação Física Escolar, no atual momento histórico, 
ganha legitimidade e se estabelece como mais uma Área de conhecimento da 
Escola, porém, ainda carrega estereótipos de outras épocas, sendo esse o nosso 
grande desafio, tratar de uma Educação Física que não se fragmente entre os níveis 
da Educação Básica e esteja efetivamente atrelada ao PPP de cada Escola, 
garantido as exigências e características regionais e locais de cada Comunidade em 
que a Unidade Escolar estiver inserida. 

Diante desse processo de construção curricular, percebemos o quanto é 
complexo encaminhar os aspectos pedagógicos a serem trabalhados na Escola, 
pois existem diversas dimensões, em que todas são relevantes e significativas:  

[...] Considerando as características dos conhecimentos e das experiências 
próprias da Educação Física, é importante que cada dimensão seja sempre 
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 abordada de modo integrado com as outras, levando-se em conta sua 
natureza vivencial, experiencial e subjetiva. Assim, não é possível operar 
como se as dimensões pudessem ser tratadas de forma isolada ou 
sobreposta. (BNCC, 2017, p.180). 

 Com base no exposto, a seguir apresentam-se as competências específicas 
da Educação Física para o Ensino Fundamental, de acordo com a BNCC (BRASIL, 
2017), que conversarão com a proposta da Educação Física na Rede Municipal de 
Santo André.    

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

1. Compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a organização 
da vida coletiva e individual. 

2. Planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as possibilidades de 
aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver no processo de ampliação do acervo 
cultural nesse campo. 

3. Considerar as práticas corporais como fonte de legitimação de acordos e condutas sociais, e 
sua representação simbólica como forma de expressão dos sentidos, das emoções e das 
experiências do ser humano na vida social. 

4. Refletir, criticamente, sobre as relações entre a realização das práticas corporais e os 
processos de saúde/doença, inclusive no contexto das atividades laborais. 

5. Identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética corporal, 
analisando, criticamente, os modelos disseminados na mídia e discutir posturas consumistas e 
preconceituosas. 

6. Identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e combater 
posicionamentos discriminatórios em relação às práticas corporais e aos seus participantes. 

7. Interpretar e recriar os valores, sentidos e significados atribuídos às diferentes práticas 
corporais, bem como aos sujeitos que delas participam. 

8. Reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural dos 
povos e grupos, com base na análise dos marcadores sociais de gênero, geração, padrões 
corporais, etnia, religião. 

9. Usufruir as práticas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento em 
contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a promoção da saúde. 

10. Reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e produzindo 
alternativas para sua realização no contexto comunitário. 

11. Utilizar, desfrutar e apreciar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas 
e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. 

Fonte: BRASIL, 2017, p. 221. 

            Considerando todo o percurso histórico da Educação Física Escolar, sua 
trajetória em Santo André, a constante busca da qualificação profissional e a 
valorização da Área, entende-se que a definição de um currículo é importante, 
porém, o mesmo precisará ser um norteador da práxis (relação entre teoria e 
prática), de modo que as aulas sejam significativas às crianças. 
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 COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA 

1º e 2º ANOS 
1º. CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Unidade Temática: Brincadeiras e jogos 
Objetos do conhecimento Habilidades 

Brincadeiras e jogos da cultura 
popular presentes no contexto 

comunitário e regional (sugerimos o 
mapeamento das crianças para 
levantamento das brincadeiras 
presentes em suas realidades). 

 Experimentar, fruir e recriar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto 
comunitário e regional, reconhecendo e respeitando as diferenças individuais de desempenho das/os colegas. 

 Explicar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, visual, oral e escrita), as brincadeiras e os jogos populares 
do contexto comunitário regional, reconhecendo e valorizando a importância desses jogos e brincadeiras para 
a sua cultura de origem. 

 Contribuir para a resolução das problemáticas vividas nas brincadeiras e jogos, reconhecendo e respeitando as 
diferenças de várias ordens, incluindo aquelas relativas a gênero e às crianças com deficiência. 

 Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos populares do contexto comunitário 
e regional, com base no reconhecimento das características destas práticas. 

 Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática, em outros momentos e espaços, de 
brincadeiras e jogos e demais práticas corporais tematizadas na escola. 

Unidade temática: Esportes 

Objetos do conhecimento Habilidades 

Esportes de marca; 
 

Esportes de precisão; 
 

Esportes de invasão. 

 Experimentar e fruir, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo, a prática de pré-desportos, de marca 
e de precisão e de invasão, identificando os elementos comuns a esses jogos. 

 Discutir a importância da observação das normas e das regras dos pré-desportos e esportes de invasão para 
assegurar a integridade própria e a das/dos demais participantes. 

 Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos populares do contexto comunitário 
e regional, com base no reconhecimento das características dessas práticas. 

 Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática, em outros momentos e espaços, de 
brincadeiras e jogos e demais práticas corporais tematizadas na escola. 

 Compreender a importância da observação das normas e regras dos esportes que asseguram a integridade 
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 própria e a das/os demais participantes, bem como o trato respeitoso às/aos colegas, problematizando 
diferentes preconceitos, com ênfase naqueles relacionados à aparência e/ou ao desempenho corporal. 

 Reconhecer a diversidade de modalidades esportivas e as formas de prática presentes no contexto comunitário 
e regional. 

 Colaborar na proposição e na produção de alternativas para praticar os esportes aprendidos nas aulas em 
outros momentos escolares. 

Unidade temática: Ginásticas 

Objetos do conhecimento Habilidades 

Ginástica geral. 

 Experimentar, fruir e identificar diferentes elementos básicos da ginástica (equilíbrios, saltos, giros, rotações, 
acrobacias, com e sem materiais) e da ginástica geral, de forma individual e em pequenos grupos, adotando 
procedimento de segurança. 

 Planejar e utilizar estratégias para a execução de diferentes elementos básicos da ginástica e da ginástica 
geral. 

 Participar da ginástica geral, identificando as potencialidades e os limites do corpo, respeitando as diferenças 
individuais e de desempenho corporal. 

 Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita e audiovisual), as características dos 
elementos básicos da ginástica e da ginástica geral, identificando a presença desses elementos em distintas 
práticas corporais. 

Unidade temática: Lutas 

Objetos do conhecimento Habilidades 

Jogos de posição e oposição. 
 

Jogos de equilíbrio e desequilíbrio. 

 Experimentar, fruir e recriar diferentes lutas presentes no contexto comunitário e regional e lutas do mundo. 

 Fruir as diferentes lutas experimentadas em aula, prezando pelo trabalho coletivo e pela inclusão. 

 Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas no contexto comunitário e regional e lutas experimentadas, 
respeitando a/o colega como oponente e as normas de segurança. 

 Identificar e refletir sobre as características das lutas do contexto comunitário e regional, reconhecendo as 
diferenças entre lutas e brigas e entre lutas e as demais práticas corporais. 

 Vivenciar jogos de posição, oposição, equilíbrio e desequilíbrio. 
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 Unidade temática: Danças 

Objetos do conhecimento Habilidades 

 
 
 

Expressão corporal. 
 

Exploração de ritmos. 
 

Danças do contexto comunitário e 
regional. 

 

 Experimentar e fruir diferentes danças do contexto comunitário e regional (rodas cantadas, brincadeiras 
rítmicas e expressivas) e recriá-las, de forma respeitosa, problematizando diferentes preconceitos, com ênfase 
nos de aparência e/ou desempenho corporal. 

 Identificar os elementos constitutivos (ritmo, espaço, gestos) das danças do contexto comunitário e regional, 
valorizando e respeitando as manifestações de diferentes culturas. 

 Colaborar na proposição e na produção de alternativas para a prática, em outros momentos e espaços, de 
brincadeiras e jogos e demais práticas corporais tematizadas na escola, produzindo textos (orais, escritos, 
audiovisuais) para divulgá-las na escola e na comunidade. 

 Compreender criticamente e valorizar as rodas cantadas, brincadeiras rítmicas e expressivas e danças da 
cultura popular presentes no contexto comunitário e regional. 

Unidade temática: Práticas corporais de aventura 
Objetos do conhecimento Habilidades 

Práticas corporais de aventura urbana 
e na natureza. 

 Experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventuras urbanas, valorizando a própria segurança e 
integridade física, bem como as das/dos demais. 

 

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA 

3º ANO – 1º. CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
4º e 5º ANOS – 2º. CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Unidade temática: Brincadeiras e jogos 
Objetos do conhecimento Habilidades 

Brincadeiras e jogos populares do 
Brasil e do mundo. 

 
Brincadeiras e jogos de matriz 

indígena e africana. 

 Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares e tradicionais do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de 
matriz africana e indígena, e recriá-los, valorizando a importância desse patrimônio histórico-cultural. 

 Planejar e utilizar estratégias para possibilitar a participação segura de todas as crianças em brincadeiras e 
jogos populares do Brasil, de matriz africana e indígena. 

 Descrever, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral, escrita, audiovisual), as brincadeiras e jogos 
populares do Brasil e de matriz africana e indígena, explicando suas características e a importância desse 
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 patrimônio histórico-cultural na preservação das diferentes culturas. 

 Recriar, individual e coletivamente, e experimentar, na escola e fora dela, brincadeiras e jogos populares do 
Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz africana e indígena, e demais práticas corporais tematizadas na 
escola, adequando-as aos espaços públicos disponíveis. 

 Elaborar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos tradicionais do Brasil e do mundo. 

 Contribuir para a resolução das problemáticas vividas nas brincadeiras e jogos, reconhecendo e respeitando as 
diferenças de várias ordens, incluindo aquelas relativas a gênero e às crianças com deficiência. 

 Reconhecer as características das brincadeiras e dos jogos tradicionais do Brasil e do mundo. 

 Produzir alternativas para preservar as brincadeiras e os jogos da cultura popular e tradicional, reconhecendo a 
importância desse patrimônio lúdico. 

 Reconhecer a singularidade das experiências das brincadeiras e dos jogos eletrônicos. 

Unidade temática: Esportes 
Objetos do conhecimento Habilidades 

Esportes de campo e de taco; 
 

Esportes de rede/parede; 
 

Esportes de invasão. 

 Experimentar e fruir diversos tipos de esportes de campo e taco, rede/parede e invasão, identificando seus 
elementos comuns e criando estratégias individuais e coletivas básicas para sua execução, prezando pelo 
trabalho coletivo e pelo protagonismo. 

 Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identificando as características que os constituem na 
contemporaneidade e suas manifestações (profissional e comunitária/lazer). 

 Compreender a importância da observação das normas e regras dos esportes que asseguram a integridade 
própria e a das/dos demais participantes. 

 Contribuir na identificação de situações de injustiça e de preconceito durante a realização da prática esportiva, 
bem como o trato respeitoso às/aos colegas, problematizando diferentes preconceitos, com ênfase naqueles 
relacionados à aparência e/ou ao desempenho corporal, gênero e naquelas vivenciadas pelas crianças com 
deficiência, bem como na proposição de alternativas para sua superação. 

 Reconhecer a diversidade de modalidades esportivas e as formas de prática presentes no contexto comunitário 
e regional. 
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  Colaborar na proposição e na produção de alternativas para praticar os esportes aprendidos nas aulas em 
outros momentos escolares. 

 Participar na proposição e na produção de alternativas para praticar, fora do horário escolar, os diferentes tipos 
de esportes aprendidos nas aulas. 

 Identificar as transformações históricas dos esportes vivenciados e discutir alguns de seus problemas e a 
forma como as mídias os apresentam. 

Unidade temática: Ginásticas 
Objetos do conhecimento Habilidades 

Ginástica geral. 

 Experimentar e fruir, de forma coletiva, combinações de diferentes elementos da ginástica geral (equilíbrios, 
saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais), propondo coreografias com diferentes temas do 
cotidiano. 

 Planejar e utilizar estratégias para resolver desafios na execução de elementos básicos de apresentações 
coletivas de ginástica geral, reconhecendo as potencialidades e os limites do corpo e adotando procedimentos 
de segurança. 

 Participar das ginásticas, reconhecendo e respeitando diferenças de várias ordens, com ênfase naquelas 
relacionadas à aparência e/ou ao desempenho corporal. 

 Participar da identificação de situações de injustiça e preconceito existentes durante a prática da ginástica e na 
proposição de alternativas para sua superação, com ênfase nas problemáticas de gênero e as vividas pelas 
crianças com deficiência. 

 Identificar a presença dos elementos básicos das ginásticas em distintas práticas corporais. 

 Colaborar na proposição e na produção de alternativas para praticar os elementos ginásticos aprendidos nas 
aulas em outros momentos escolares. 

 Participar na proposição e na produção de alternativas para usar os elementos das ginásticas de 
demonstração em outras práticas corporais e no tempo livre. 

 Identificar as situações de risco presentes na prática da ginástica e observar normas de segurança. 
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 Unidade temática: Lutas 

Objetos do conhecimento Habilidades 

Lutas do contexto comunitário e 
regional. 

 
Lutas de matriz indígena e africana. 

 Experimentar e fruir diferentes lutas presentes no contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena e 
africana. 

 Fruir as diferentes lutas experimentadas em aula, prezando pelo trabalho coletivo e pela inclusão, identificando 
situações de injustiça e preconceito existentes durante a prática das lutas e participando na proposição de 
alternativas para sua superação, com ênfase nas problemáticas vividas pelas crianças com deficiência. 

 Identificar as características das lutas do contexto comunitário e regional, recriando possibilidades de prática. 

 Planejar e utilizar estratégias básicas das lutas do contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena e 
africana experimentadas, reconhecendo e respeitando a/o colega como oponente e as normas de segurança. 

 Identificar as características das lutas do contexto comunitário e regional e lutas de matriz indígena e africana, 
reconhecendo as diferenças entre lutas e brigas e entre lutas e as demais práticas corporais. 

Unidade temática: Danças 
Objetos do conhecimento Habilidades 

Danças do Brasil e do mundo. 
 

Danças de matriz indígena e africana. 

 Experimentar, recriar e fruir danças populares do Brasil e do mundo e danças de matriz africana e indígena, 
valorizando e respeitando os diferentes sentidos e significados dessas danças em suas culturas de origem. 

 Comparar e identificar os elementos constitutivos comuns e diferentes (ritmo, espaço, gestos) em danças 
populares do Brasil e do mundo e danças de matriz africana e indígena. 

 Formular e utilizar estratégias para a execução de elementos constitutivos das danças populares do Brasil e do 
mundo, e das danças de matriz africana e indígena. 

 Identificar situações de injustiça e preconceito geradas e/ou presentes no contexto das danças e demais 
práticas corporais e discutir alternativas para superá-las. 

 Compreender criticamente e valorizar os diferentes sentidos e significados presentes nas danças populares 
pertencentes à cultura do estado, da região e do Brasil. 

 Participar na proposição e na produção de alternativas para praticar, fora do horário escolar, diferentes danças 
populares pertencentes à cultura do estado, da região e do Brasil. 

 



 

 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
 
 

181 
 

 Unidade temática: Práticas corporais de aventura 

Objetos do conhecimento Habilidades 

Práticas corporais de aventura urbana 
e na natureza. 

 Experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventuras urbanas, valorizando a própria segurança e 
integridade física, bem como as das/dos demais. 

 Identificar os riscos durante a realização de práticas corporais e de aventura urbanas e planejar estratégias 
para sua superação. 

 Identificar a origem das práticas corporais de aventura e as possibilidades de recriá-las, reconhecendo as 
características (instrumentos, equipamentos de segurança, indumentária, organização) e seus tipos de 
práticas. 

 Experimentar atividades que possibilitem o desenvolvimento de habilidades envolvidas nas ações de equilíbrio 
recuperado, impulsão, força, cardiorrespiratória e coordenação. 

 Compreender criticamente e valorizar os diferentes sentidos e significados presentes nas práticas corporais de 
aventura urbana e na natureza. 
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 COMPONENTE CURRICULAR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Princípios norteadores da ação educativa 

 
O ensino da Língua Portuguesa como Componente do currículo escolar não 

se limita a conceitos, normas e regras. A oralidade, a literatura, as produções 
escritas, entre outros aspectos importantes da linguagem, compõem a forma como 
nos comunicamos, favorecendo o desenvolvimento da nossa cultura. 

O conhecimento da língua escrita é fundamental para o acesso às demais 
Áreas do conhecimento, uma vez que pesquisamos assuntos referentes aos 
variados Componentes Curriculares em textos escritos como: artigos de divulgação 
científica, literaturas, textos informativos, livros didáticos, entre outros. Na 
Matemática, por exemplo, a interpretação de textos é imprescindível para a 
compreensão das situações-problema.  

Desta forma, a linguagem escrita também propicia um trabalho que parte do 
conhecimento espontâneo e permite, no trato com a formação de conceitos, a 
elaboração progressiva do conhecimento científico20. Como afirma Vygotsky (1930-
1933/2007, p. 94): “[...] o aprendizado das crianças começa muito antes de elas 
frequentarem a escola. Qualquer situação de aprendizagem com a qual a criança se 
defronta na escola tem sempre uma história prévia”. Entendemos, portanto, que a 
linguagem escrita está tão presente na Escola como fora dela. 

Consideramos importante destacar, mesmo em uma sociedade grafocêntrica, 
que este Componente Curricular tem como especificidade o valor dedicado à leitura 
e à escrita na sociedade contemporânea, portanto, democratizar o acesso a esses 
conhecimentos pode minimizar desigualdades e, assim, transformar a sociedade. 

Nas últimas décadas ampliou-se significativamente o acesso à escolarização 
e, consequentemente, à leitura e à escrita. Surgem, então, demandas referentes à 
qualidade da educação ofertada. Nos PCNs (BRASIL, 1997) já se denunciava o 
fracasso escolar e sua relação comos métodos de alfabetização utilizados nas 
escolas, dificultando o progresso das crianças em suas aprendizagens escolares. O 
ensino da Língua Portuguesa, apoiado em novos estudos sobre como se aprende a 
ler e escrever, começa a rever as práticas escolares, ampliando o olhar restrito da 
alfabetização como codificação e decodificação da escrita. 

Em continuidade a esse processo histórico, são divulgadas as DCNEBs 

                                                
20 [...] um conceito se forma não pela interação das associações, mas mediante uma operação 
intelectual em que todas as funções mentais elementares participam de uma combinação específica. 
Essa operação é dirigida pelo uso das palavras como o meio para centrar ativamente a atenção, 
abstrair determinados traços, sintetizá-los e simbolizá-los por meio de um signo (Vygotsky, 
1934/1993, p. 70). 

O aprendizado escolar induz o tipo de percepção generalizante, desempenhando assim um papel 
decisivo na conscientização da criança dos seus próprios processos mentais. Os conceitos 
científicos, com o seu sistema hierárquico de inter-relações, parecem constituir o meio no qual a 
consciência e o domínio se desenvolvem, sendo mais tarde transferidos a outros conceitos e a outras 
áreas do pensamento. A consciência reflexiva chega à criança através dos portais dos 
conhecimentos científicos (Vygotsky, 1934/1993, p. 79). 
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 (BRASIL, 2013), que trazem orientações sobre como organizar as propostas 
curriculares nacionais e das redes de ensino, inserindo necessidades específicas da 
atualidade, como a implantação do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos e a 
obrigatoriedade do ensino de 4 a 17 anos. O referido documento destaca questões 
respectivas às resoluções sobre relações étnico-raciais, História e Cultura 
Afrobrasileira e Africana, Educação Indígena e do Campo, Educação Ambiental, 
Direitos Humanos, Educação para Jovens e Adultos, Educação Especial. 

As Diretrizes ofereceram subsídios à construção da BNCC (BRASIL, 2017), 
que, por sua vez, destaca um conjunto de aprendizagens essenciais, organizadas 
em competências gerais e específicas, servindo como referência nacional para a 
elaboração das propostas curriculares de todas as redes de ensino do país. O 
componente de Língua Portuguesa encontra-se situado como parte da Área das 
Linguagens, dividido em Eixos, denominados como Práticas de Linguagem, que são 
desdobradas em objetos de conhecimento e habilidades. 

A Rede Municipal de Santo André acompanha essas mudanças, realizando 
propostas formativas voltadas às/aos docentes alfabetizadoras/es: formações, 
grupos de trabalho, trocas de práticas, revistas, publicações, reuniões semanais 
coletivas, discussões para a elaboração e avaliação dos PPPs das Escolas, bem 
como ações mais pontuais que possibilitaram (re)construir suas propostas 
pedagógicas. 

 Desta discussão coletiva, destacou-se o trabalho pedagógico numa 
concepção sócio-histórico-cultural. Nesta concepção, o conceito de mediação vem 
corroborar com este trabalho, pois, segundo Daniels (2003, p. 24), trata-se de um 
conceito-chave, já que “[...] abre o caminho para o desenvolvimento de uma 
explanação não-determinista, em que os mediadores servem como meios pelos 
quais o indivíduo age sobre fatores sociais, culturais e históricos e sofre a ação 
deles [...]”. 

Segundo Rego (1995) e Daniels (2003), faz-se possível afirmar que, a 
mediação é o processo que caracteriza a relação do ser humano com o mundo e 
com outros seres humanos, ou as possibilidades de relações sujeito-objeto, 
mediadas por artefatos ou instrumentos culturalmente disponíveis.  
 

Representação triangular básica da mediação 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                            Fonte: DANIELS, 2003, p. 25. 
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 A mediação é vista como central, pois é neste processo que as Funções 
Psicológicas Superiores (FPSs)21 (tipicamente humanas) se desenvolvem. 

 No tocante à questão da aprendizagem do Sistema de Escrita, o material 
Pró-Letramento – Programa de Formação Continuada de Professores dos 
Anos/Séries Iniciais do Ensino Fundamental – alfabetização e linguagem (BRASIL, 
2008) esclarece que, desde a década de 1980, o conceito de alfabetização ampliou-
se. Historicamente, a ideia desse conceito era compreendida, como explicam Morais 
e Albuquerque (2007, p. 15): 

[...] Alfabetização – processo de aquisição da “tecnologia da escrita”, isto é, 
do conjunto de técnicas – procedimentos, habilidades – necessárias para a 
prática de leitura e da escrita: as habilidades de codificação de fonemas em 
grafemas e de decodificação de grafemas em fonemas, isto é, o domínio do 
sistema de escrita (alfabético-ortográfico) [...]. 

Mediante pesquisas pautadas nas contribuições de Piaget (1860-1980), 
acerca da Psicogênese da Língua Escrita, Ferreiro & Teberosky (1999) contribuíram 
com relevantes dados sobre a aquisição da escrita e da leitura.   

[...] De acordo com esses estudos, o aprendizado do sistema de escrita não 
se reduziria ao domínio de correspondências entre grafemas e fonemas (a 
decodificação e a codificação), mas se caracterizaria como um processo 
ativo por meio do qual a criança, desde seus primeiros contatos com a 
escrita, construiria e reconstruiria hipóteses sobre a natureza e o 
funcionamento da língua escrita, compreendida como um sistema de 
representação [...] (BRASIL, 2008, p.10). 

Com base nessa nova perspectiva, passou-se a dar importância para o 
domínio dos conhecimentos que permitem o uso do Sistema de Escrita Alfabético 
nas práticas sociais de leitura e escrita (BRASIL, 2008), surgindo-se a ideia do termo 
“letramento”. 

A palavra letramento vem do inglês literacy, que quer dizer “estado ou 
condição daquele que é literate, que possui a habilidade de ler e escrever”. Letrado 
é, então, aquele que “[...] não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as 
práticas sociais que usam a escrita” (SOARES, 2006). 

Alfabetização e Letramento são conceitos diferentes, porém, são processos 
indissociáveis, simultâneos e que precisam caminhar juntos nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental. De acordo com Soares (2004, p.14), 

[...] a alfabetização desenvolve-se no contexto de e por meio de práticas 
sociais de leitura e escrita, isto é, através de atividades de letramento, e 
este, por sua vez, só se pode desenvolver no contexto da e por meio da 
aprendizagem das relações fonema grafema, isto é, em dependência da 

alfabetização. 

Alfabetizar letrando, portanto, permite que as/os aprendizes vivam práticas de 

                                                
21 As FPS relacionam-se com ações intencionais – planejamento, memória voluntária, imaginação, 
enquanto as FPE (funções psicológicas elementares) dizem respeito ao que é biológico, nato, 
instintivo, reflexo. Vygotsky (1930-33/1998, p. 53) assim esclarece: “[...] As funções elementares têm 
como característica fundamental o fato de serem total e diretamente determinadas pela estimulação 
ambiental. No caso das funções superiores, a característica essencial é a estimulação autogerada, 
isto é, a criação e o uso de estímulos artificiais que se tornam a causa imediata do comportamento”. 
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 leitura e de produção de textos, nas quais vão incorporando aqueles conhecimentos 
sobre a língua escrita. Ferreiro (2004, p. 54) esclarece que: 

[...] Se as crianças crescem em comunidades iletradas e a escola não as 
introduz na linguagem escrita (em toda a sua complexidade), talvez 
cheguem a atingir esses “mínimos de alfabetização”, que lhes permitam 
seguir instruções escritas e aumentar a sua produtividade em uma 
fábrica, contudo não teremos como formar cidadãos para este presente 
nem para o futuro próximo. Há que se alfabetizar para ler o que os outros 
produzem ou produziram, mas também para que a capacidade de “dizer 
por escrito” esteja mais democraticamente distribuída. Alguém que pode 
colocar no papel suas próprias palavras é alguém que não tem medo de 
falar em voz alta. 

 A prática do letramento nos desafia a vivenciar o processo de alfabetização 
valorizando as práticas sociais de escrita, dessa forma o uso dos Gêneros Textuais 
se faz imprescindível, pois será por meio dele que a escrita concretizará as 
diferentes possibilidades de comunicação social. 

Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), ao estudarem o ensino de língua 
materna, verificaram que os Gêneros Textuais podem ser agrupados conforme 
alguns critérios, dentre eles, a função que possuem em nossa sociedade. Cada 
função corresponde a uma capacidade de linguagem dominante, a saber: o Narrar, o 
Relatar, o Argumentar, o Expor ou o Descrever ações. 

Diante das atuais mudanças e transformações, novos letramentos surgem na 
sociedade, destacamos o surgimento de novos gêneros discursivos como os chats, 
blogs, tweets e posts. Esses Gêneros, como vários outros, extrapolaram os 
ambientes digitais e adentraram os impressos (por exemplo, o livro didático), na 
medida em que compõem com imagens e outras semioses, resultando em múltiplas 
formas de significar. Sobre isso, corroborando com a inserção dos Gêneros 
Multimodais, Rojo (2009, p. 7) enfatiza que: 

[...] já não basta mais a leitura do texto verbal escrito – é preciso colocá-
lo em relação com um conjunto de signos e outras modalidades de 
linguagem (imagem estática, imagem em movimento, som, fala) que o 
cercam, ou intercalam ou impregnam. 

 A responsabilidade de desenvolver um trabalho pedagógico considerando a 
proposta acima estabelece à/ao docente o envolvimento com seu planejamento, 
para a organização de um trabalho sistematizado e intencional. 

O planejamento das atividades de leitura e escrita pode ser sistematizado 
com base em Modalidades Organizativas do trabalho pedagógico. Lerner (2002, p. 
87-90) discorre sobre as seguintes Modalidades Organizativas do trabalho 
pedagógico: Projetos; Atividades Habituais (também chamadas de Atividades 
Permanentes); Sequências de Atividades e Situações Independentes (Ocasionais e 
de Sistematização). A forma de organizar as atividades de leitura e escrita no 
planejamento é algo crucial para os processos de ensino-aprendizagem, pois 
possibilita melhor gestão dos tempos, bem como contribui efetivamente para a 
superação da fragmentação didática, uma vez que integra diferentes conhecimentos. 
As Modalidades Organizativas como recursos metodológicos, que atendem às 
diversas demandas advindas do planejamento, possibilitam abordagens 
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 diferenciadas, de acordo com os objetivos de aprendizagem. Em Ceará (2013), 
observamos uma organização para o apoio ao trabalho didático-metodológico, 
conforme demonstrado a seguir: 

Síntese das Modalidades Organizativas: organizando o planejamento 

Modalidades O que são Para que usar Quando usar 

a) Atividades 
Permanentes 

Propostas que ocorrem 
com constância cujo 
propósito é permitir a 
frequência regular a 
uma determinada 

prática de linguagem. 

Para favorecer a 
apropriação de 
procedimentos, 
ampliação de 
repertório e a 

aquisição de atitudes 
e hábitos. 

Frequente, pode ser 
diariamente, 

quinzenalmente, 
mensalmente. 

b) Atividades de 
Sistematização 

Propostas que visam a 
sistematizar 

descobertas e 
conhecimentos, 

noções, procedimentos, 
regras. 

Para favorecer a 
consolidação de 

princípios, operações 
e regularidades e sua 

aplicação em 
diferentes situações. 

Para tomada de 
consciência sobre 
casos arbitrários. 

Toda vez que se avalia 
que um conteúdo precisa 

ser consolidado. 

c) Atividades 
Ocasionais 

Propostas que 
respondem a 

demandas que não 
foram previstas no 

planejamento, mas que 
assumem relevância 

para a turma. 

Para abordar um 
tema, uma noção, a 
produção de textos, 

entre outros, 
significativos para a 

turma e que não 
foram planejados. 

Esporádica. 

d) Projetos 

Propostas que visam à 
resolução de um 

problema ou tema que 
nasce do convívio entre 

crianças e docentes. 
Articulam diferentes 
tarefas e práticas de 
linguagem (escrever, 
falar, compreender 

textos orais e escritos). 
Envolve a construção 
de um produto final a 
ser socializado com a 

comunidade. 
 

Para articular e 
construir saberes de 
interesse do grupo. 

Podem ser 
interdisciplinares e as 

propostas são 
compartilhadas entre 

todos. 

De média e longa 
duração, dependendo do 

objetivo e do produto 
final. 

e) Sequências de 
atividades 

Propostas que 
articulam, de forma 

progressiva, a 
construção organizada 

de conhecimentos, 
noções, procedimentos 
e se estruturam a partir 
de diferentes práticas 

de linguagem (escrever, 
falar, compreender 

textos orais e escritos). 

Para articular e 
construir saberes de 

forma gradativa. 

Variável, pode durar 
apenas alguns dias ou 

meses. 

Fonte: CEARÁ, 2013, p. 117-118. 
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 No presente documento curricular a organização do trabalho de Língua 
Portuguesa para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental dá-se em quatro Eixos de 
ensino, denominados “Práticas de Linguagem” (BRASIL, 2017), a saber: 

 Oralidade; 

 Análise Linguística (SEA/Semiótica); 

 Produção de textos escritos; 

 Leitura (compreensão leitora e fluência). 

Na sequência serão abordados os principais aspectos das referidas Práticas 
de Linguagem: 

Práticas de Linguagem para o Componente Curricular de Língua Portuguesa  
dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Práticas de Linguagem Do que trata 

Leitura 
 
 
 

Considerada um ato de grande importância para a aprendizagem, a 
leitura, além de favorecer o aprendizado de conteúdos específicos, 
aprimora a escrita. Seja por prazer, seja para estudar ou para se 
informar, sua prática amplia o vocabulário e dinamiza o raciocínio e a 
interpretação. A leitura é responsável por contribuir, de forma 
significativa, à formação do indivíduo, influenciando-o a analisar a 
sociedade, seu dia a dia e, de modo particular, ampliando e 
diversificando visões e interpretações sobre o mundo.  
Diante disso, entendemos a/o leitora/or como um sujeito ativo que 
não apenas decodifica, juntando letras, sílabas e palavras, mas busca 
compreender o que está escrito, se beneficiando dessas situações a 
partir dos propósitos que a/o guiam no processo de ler. Portanto, ler é 
um processo de atribuição de sentidos. 
No ato de ler estão envolvidos diversos saberes que precisam ser 
adquiridos durante a Educação Básica, tanto para dar continuidade 
aos estudos em Etapas mais avançadas do processo de 
escolarização, como para continuar a aprender nas mais diversas 
situações e âmbitos de convivência social, ao longo de toda a vida. 
Será também, na observação de leitoras/es proficientes e no 
exercício das ações cotidianas de leitura, que desenvolveremos o 
“comportamento leitor”. 
Constituída então como prática social, pela qual o sujeito, ao praticar 
o ato de ler, mergulha no processo de produção de sentidos, quanto 
mais familiarizados com o mundo da escrita (com os estilos dos 
autores, os temas e assuntos tratados, com os diferentes suportes de 
textos, com o modo como foram produzidos), mais possibilidades 
teremos de compreender e inferir sobre o que lemos, e, portanto, 
mais eficaz será a leitura.  
De acordo com a BNCC (BRASIL, 2017), o Eixo Leitura/Escuta 
orienta para as Práticas de Linguagem que decorrem da interação 
ativa da/o leitora/or–ouvinte–espectadora/r para além dos textos 
escritos, envolvendo os textos orais e multissemióticos. 
Ensinar a ler não é uma etapa que se esgota no momento em que 
meninos e meninas se alfabetizam, “[...] nunca se termina de 
aprender a ler” (CHARTIER, 2007, apud CEARÁ, 2013), sendo 
possível iniciar por práticas de leitura que as crianças conheçam e 
das quais participam, por textos que abarcam temas próximos do 
universo infantil e, gradativamente, ampliar seus repertórios com 
novos conhecimentos e desenvolver habilidades por meio de práticas 
de leitura com as quais elas/es não estejam familiarizados. 
Nesse sentido, quanto menor o grau de autonomia na leitura, mais 
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 complexas são as atribuições da/do docente, como modelo de 
leitora/or que guia o aprendizado, lendo e explorando em voz alta e 
orientando as crianças na compreensão dos textos, planejando os 
modos de ler e de acessar os significados, as intenções e as 
finalidades dos textos. 
Para que a criança ganhe autonomia em leitura e possa compreender 
o que lê, a fluência é fundamental. Se ela concentra todos os seus 
esforços no processo de decodificação de palavras, sobrecarrega seu 
cérebro, sua atenção e não consegue compreender o que lê. 
A criança precisa, assim, ler mais rapidamente, reconhecendo 
palavras, para poder compreender o que está lendo. Kuhn e 
colaboradores (2010, apud PULIEZI e MALUF, 2014, p. 240) 
propõem uma definição que sintetiza essa prática: 

[...] Fluência combina precisão, automaticidade e prosódia na 
leitura oral, que, tomadas em conjunto, facilitam a construção 
de sentido do texto pelo leitor. Isto pode ser demonstrado 
durante a leitura oral através da facilidade no reconhecimento 
de palavras, na manutenção de um ritmo adequado, 
fraseamento e entonação. Esses são fatores na leitura oral ou 
silenciosa que podem limitar ou favorecer a compreensão. 

Por fim, ressaltamos o caráter de ampliação do Letramento do Eixo 
Leitura/Escuta, com progressiva incorporação de estratégias de 
leitura em textos nos quais a complexidade seja crescente. 

 

Oralidade  
[...] Oralidade seria uma prática social interativa para fins 
comunicativos que se apresenta sob várias formas ou gêneros 
textuais fundados na realidade sonora; ela vai desde uma 
realização mais informal à mais formal nos mais variados 
contextos de uso [...].A fala seria uma forma de produção 
textual-discursiva para fins comunicativos na modalidade oral 
(situa-se no plano da oralidade, portanto), sem a necessidade 
de uma tecnologia além do aparato disponível pelo próprio ser 
humano [...]. Marcuschi (2001, p. 25-26) 

A linguagem ocupa um papel central nas relações sociais vivenciadas 
por crianças e adultos. Por meio da oralidade, as crianças participam 
de diferentes situações de interação social e aprendem sobre elas 
próprias, sobre a natureza e sobre a sociedade. Não podemos reduzir 
a oralidade à fala cotidiana, informal, representada pelos bate-papos 
e pelas conversas do dia a dia. O fato é que, sob a denominação 
genérica de "Linguagem Oral", encontram-se diversos gêneros, entre 
eles as entrevistas, debates, exposições, diálogos com autoridades e 
dramatizações. Em relação a todos eles, a Escola tem um papel 
importante, dessa forma, a oralidade está presente no cotidiano, tem 
dimensão comunicativa como meio de interação social, nas situações 
de interlocução, conforme as condições de comunicação, sendo 
necessário levar em conta a valorização da realidade linguística dos 
sujeitos, além da contribuição ao processo de ensino-aprendizagem. 
Conforme afirmam Dolz, Schneuwly e colaboradores (2004), é de 
responsabilidade da Escola oportunizar a utilização da Linguagem 
Oral, tanto nas situações mais formais, como naquelas do dia a dia. 
Vale refletir que a Escola não deve ser um espaço de silêncio 
discente. É necessário compreender que uma produção sonora 
envolve ainda recursos como gestualidade, movimentos do corpo e 
mímica, tom e velocidade de voz, dentre outros. 
Quando a oralidade se torna Objeto de Conhecimento, cabe à Escola 
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 proporcionar atividades planejadas para que as crianças utilizem a 
modalidade oral, em situações significativas, em contextos sociais 
próximos do real. 
As Práticas de Linguagem Oral ocorrem em situação oral com ou sem 
contato face a face, como aula dialogada, web conferência, 
mensagem gravada, spot de campanha, jingle, seminário, debate, 
programa de rádio, entrevista, declamação de poemas, peça teatral, 
apresentação de cantigas e canções, playlist comentada de músicas, 
vlog de game, contação de histórias, diferentes tipos de podcasts e 
vídeos.  
Não se pode omitir que os Gêneros Orais estabelecem relações com 
os escritos. Há textos que são orais, porém exigem um planejamento 
que se apoia em textos escritos. Contudo, como argumentam 
Schneuwly e Dolz (2004), no contexto do ensino, especialmente nos 
anos iniciais, é insustentável a abordagem do oral “puro”, sem alguma 
relação com a escrita. 
O trabalho com a oralidade engloba cinco dimensões: (1) 
Planejamento da produção de texto oral; (2) Produção de texto oral 
(situação de comunicação, coerência e coesão); (3) Recursos 
corporais para potencializar a comunicação; (4) Participação na 
produção oral dos colegas de forma respeitosa e tolerante; (5) 
Avaliação da produção oral. 
Dentre as dimensões citadas acima destacamos alguns elementos 
fundamentais da avaliação oral: 

 Avaliar se o tema é mantido na produção dos textos orais. 

 Avaliar o efeito da apresentação sobre o público, após sua 
realização.  

 Avaliar o uso de subsídios (textos escritos, recursos 
tecnológicos, dentre outros) para potencializar a 
compreensão da fala. 

 Avaliar a preservação da sequência temporal dos textos 
orais.  

 Avaliar a preservação da sequência causal dos textos orais. 

 Avaliar as apresentações orais, identificando e repensando 
atitudes intolerantes, juízos de valor (preconceituosos ou 
não).  

Um trabalho tendo como base essas dimensões contribuirá para o 
desenvolvimento de habilidades para participação e desenvolvimento 
na vida cotidiana, essenciais para a atuação cidadã e no mundo do 
trabalho, que pressupõem a capacidade de julgar, argumentar, expor, 
concluir, comparar, contrapor e defender ideias. 
 

Produção de Textos 
Escritos 

 
[...] Um texto é produzido sob certas condições, por um autor 
com certos conhecimentos e determinados objetivos e 
intenções. (MARCUSCHI, 2008, p. 243). 

Este Eixo insere o sujeito no mundo da escrita, tornando-o agente da 
sua história. Mostra que existem várias maneiras de se comunicar, 
compreender e ver o mundo, concretizando a ideia de que a escrita é 
pessoal e singular, e de que a autoria implica as questões humanas, 
participando do encontro com outras/os leitoras/res e com as formas 
de dizer o mundo, assim se socializando. 
Na Produção Textual escolar, a participação nas situações de escrita 
possibilita que o sujeito ultrapasse o que está acostumado em seu 
grupo social, transcendendo para contextos mais letrados, críticos e 
criativos. Um aspecto importante, no que se refere à produção textual 
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 no Ciclo de Alfabetização, diz respeito ao fato de que a aprendizagem 
do Sistema de Escrita Alfabética é simultânea à aprendizagem da 
produção textual ou linguagem que se escreve. Nesta direção, as 
crianças aprendem a escrever também ao produzirem oralmente 
textos, tendo a/o docente como escriba, ou seja, ela/e é aquela/e que 
grafa, mas que não produz o texto. De acordo com Bronckart (1999, 
p. 216): “[...] Quando o agente é inexperiente, há todo interesse em 
que se inspire nos modelos existentes e que aprenda as regras de 
seu funcionamento”. 
Neste Eixo, podem ser destacadas três dimensões do ensino: 

Sociodiscursiva22 – Está diretamente relacionada às reflexões do 
Contexto de Produção textual, seus propósitos da escrita e seus 
destinatários. Para Koch e Elias (2011, p. 36) a escrita é “[...] um 
trabalho no qual o sujeito tem algo a dizer e o faz sempre em relação 
a outro (a/o sua/seu interlocutora/or – leitora/or) com certo propósito”. 
No Ciclo de Alfabetização, a aprendizagem da argumentação oral e 
escrita pode ser desenvolvida em situações em que as crianças 
sejam motivadas a compreender e usar em determinados textos as 
estratégias discursivas de diferentes naturezas. 
Ainda no período supracitado, a produção de variados textos, com 
diferentes finalidades, em práticas que a/o docente é o escriba e em 
situações de escrita de autoria, se torna essencial. Neste eixo, 
enfatizam-se as esferas literária, midiática e escolar/divulgação 
científica, não sendo necessário, no entanto, limitar-se a essas. Os 
Gêneros Textuais da esfera midiática trazem, para o interior da 
escola, os temas fundamentais que estão mobilizando o viver em 
sociedade, na direção tanto de atualizar as crianças, quanto de ajudá-
las a problematizar aspectos dos assuntos que circulam nos veículos 
de massa, de modo a contribuir para a participação no debate social. 
A mídia, suas linguagens e seu papel na formação de opinião fazem 
parte da escolaridade. A mídia, suas linguagens e seu papel na 
formação de opinião se fazem presentes na Escola desde o início do 
processo educativo.  

Estratégias de Produção de Textos – Está intrinsecamente 
relacionada à dimensão sociodiscursiva, englobando as estratégias 
de planejamento, a textualização, revisão em processo, avaliação e 
revisão final.   
No processo de planejamento global do texto, uma etapa necessária 
é o levantamento de informações sobre o que vai ser escrito, isto é, 
decide-se e pesquisa-se a sua temática, em situações de leitura, por 
exemplo.  
Na textualização, cuida-se para colocar no papel o que foi planejado, 
sempre considerando o Contexto de Produção, e monitorando o que 
está sendo dito, realizando modificações do texto no próprio processo 
de escrita.  
Na revisão, em processo ou final à produção inicial, as crianças, com 
a mediação da/do docente, reveem o que foi escrito, analisando 
aspectos discursivos e formais do texto em questão. Neste particular, 
combinar com as crianças algumas legendas que orientem a revisão 
e a edição textual pode ser um bom encaminhamento.  
Tendo conhecimentos mais sólidos sobre as temáticas e sobre os 
propósitos de escrita e seus possíveis interlocutores, a tarefa de 

                                                
22

 A dimensão sociodiscursiva é discutida e apresentada pelo autor Jean-Paul Bronckart (1999). 
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 planejar o texto, textualizar/produzir e revisar/editar é muito mais 
contextualizada e, consequentemente, mais significativa para quem 
escreve. Como destaca Marcuschi (2008, p. 218): “[...] O trabalho de 
escrita é também um trabalho de reescrita. O processo de produção 
deve ser de algum modo distinguido da produção final do texto. Pois 
o produto final é o resultado de um processo de muitas revisões”. 
 
Relações entre Produção Escrita e Análise Linguística – Está 
relacionada aos conhecimentos sobre o Sistema Alfabético e 
convenções ortográficas, mas também a outros conhecimentos 
linguístico-gramaticais que ajudam a construir sentidos dos textos, 
como coesão textual, concordância, pontuação, paragrafação. Esta 
dimensão está referida no Eixo “Análise Linguística: discursividade, 
textualidade, normatividade”.  Conforme sugere Medeiros (2003, p. 
31): 

[...] O segredo é ensinar algumas operações básicas de 
revisão, como cortar palavras ou trechos excessivos, substituir 
expressões vagas ou inadequadas, acrescentar elementos 
para tornar pensamentos mais claros, inverter termos ou 
sequências para conferir maior expressividade ou organizar 
mais claramente as ideias. 

A produção textual deve ser trabalhada desde a Educação Infantil, 
com o apoio da/do docente, ainda que as crianças não dominem o 
princípio alfabético. A perspectiva é que se possa gradativamente 
escrever de forma autônoma Gêneros dos agrupamentos: descrever 
ações, narrar, expor e argumentar.  

 

Fonte: Organizado no Grupo de Trabalho da Língua Portuguesa, 2018. 
 

O desenvolvimento do currículo de Língua Portuguesa segue com a 
apresentação dos Objetos do Conhecimento e das habilidades que descrevem as 
aprendizagens essenciais, em cada ano, consideradas como direito das crianças, 
dentro de uma continuidade, a serem desenvolvidas no contexto escolar. 
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 Componente Curricular: Língua Portuguesa 

1º ano – 1º Ciclo do Ensino Fundamental 

Práticas de Linguagem: Análise Linguística / Semiótica 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

 
Conhecimento do alfabeto 
 

 Distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos. 

 Nomear as letras e recitá-las na ordem do alfabeto.  

 Conhecer diferentes tipos de letras em diferentes gêneros e suportes textuais. 

Construção do sistema alfabético e da 
ortografia23 

 Reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos sons da fala. 

 Relacionar elementos sonoros (sílabas, fonemas, partes de palavras) com sua representação escrita, iniciando 
por: 

 Reconhecer a escrita do próprio nome e sobrenome. 

 Escrever o próprio nome. 

 Utilizar adequadamente os termos letra, sílaba e palavra em situações de análise da escrita e da fala. 

Pontuação 

 Conhecer os sinais gráficos da pontuação, como pontos-finais, de interrogação e exclamação e seus efeitos na 
entonação em práticas de leitura e escrita. 

 Conhecer os sinais gráficos de pontuação: ponto-final, interrogação, exclamação, travessão, dois-pontos e 
seus efeitos na entonação e na compreensão dos textos em situações práticas de Leitura e escrita. 

Segmentação de palavras 
 
 

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

 Segmentar palavras enunciadas oralmente em sílabas, contando-as. 

 Segmentar palavras escritas em sílabas, contando-as. 

 Comparar palavras quanto ao número de sílabas. 

 Perceber que toda sílaba contém uma vogal. 

                                                
23 Considerar o Quadro de Progressão dos Conteúdos de Ortografia ao final dos quadros do Componente Curricular de Língua Portuguesa. 
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Desenvolvimento da Consciência 
Fonológica 

 Identificar a ordem em que as letras e sílabas entram na composição de palavras (letra inicial e final, sílaba 
inicial, medial e final). 

 Produzir primeiro, oralmente, palavras com sílabas iniciais iguais e depois por escrito. 

 Produzir primeiro, oralmente, palavras com sílabas finais iguais e depois por escrito. 

 Agrupar sílabas para formar palavras por escrito. 

 Subtrair ou acrescentar a sílaba inicial de uma palavra para formar novas palavras, primeiro, oralmente, e 
depois por escrito. 

 Inverter ordem de sílabas numa palavra para formar novas, primeiro, oralmente, e depois por escrito. 

 Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre sons de sílabas iniciais, mediais e finais. 

 Identificar palavras que rimam, primeiro, em textos orais e depois por escrito, tais como poemas infantis, 
parlendas, canções, quadras populares. 

 Dominar relações regulares biunívocas entre grafemas e fonemas. 

 
Gramática / Morfologia 
 
 
 

 Agrupar palavras com critérios de aproximação (sinônimo) ou de oposição de significado (antônimo). 

 Conhecer:  

 Aumentativo e diminutivo. 

 Plural e singular. 

 Coletivo. 

 Gênero (masculino e feminino). 

 
Forma de composição do texto 
 

 Reconhecer os gêneros textuais24, suas características e contextos de produção. 

 Conhecer e utilizar diferentes suportes textuais tendo em vista suas características: finalidades, esfera de 
circulação, tema, forma de composição e estilo. 

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

 Reconhecer, em textos versificados, rimas, sonoridades, jogos de palavras, palavras, expressões, 

                                                
24 Considerar Quadros de Gêneros para o Trabalho Sistemático ao final dos quadros do Componente Curricular de Língua Portuguesa. 
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 comparações, relacionando-as com sensações e associações. 

 Identificar e (re)produzir, em cantiga, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas e canções, rimas, 
aliterações, assonâncias, o ritmo de fala relacionado ao ritmo e à melodia das músicas e seus efeitos de 
sentido. 

 

Componente Curricular: Língua Portuguesa 

2º ano – 1º Ciclo do Ensino Fundamental 

Práticas de Linguagem: Análise Linguística / Semiótica 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Conhecimento das diversas grafias do 
alfabeto 

 Reconhecer as diferentes maneiras de grafar as letras do alfabeto: imprensa e cursiva, maiúscula e minúscula. 

 Utilizar a grafia correta das palavras conhecidas. 

 Identificar letra maiúscula em início de frases e em substantivos próprios. 

 Escrever o nome próprio, utilizando a primeira letra maiúscula para o nome e sobrenome. 

Segmentação de palavras 
 Segmentação de palavras e classificação de palavras por números de sílabas. 

 Segmentar corretamente as palavras ao escrever frases e textos. 

Desenvolvimento da Consciência 
Fonológica 

 Identificar palavras com sílaba inicial, medial ou final, iguais ou diferentes em listas enunciadas, primeiro, 
oralmente, e depois em listas escritas. 

 Perceber que as sílabas podem variar quanto às combinações entre consoantes e vogais: V (abelha), V+C 
(asma), V+SV (outro), V+C+C (instante), C+V (cavalo), C+C+V (dromedário), C+V+C (carneiro), C+V+SV 
(reino); C+SV+V (quatro) C+V+C+C (constar), C+C+V+C (trança), C+C+V+C+C (transformar), C+C+V+SV 
(treinar). 

 
Gramática / Morfologia 
 

 Identificar sinônimos e antônimos em textos lidos, determinando a diferença de sentido entre eles, e formar 
antônimos de palavras encontradas pelo acréscimo do prefixo de negação in/im. 

 Agrupar palavras com critérios de aproximação (sinônimo) ou de oposição de significado (antônimo). 

 Conhecer e utilizar o aumentativo e diminutivo, singular e plural.  

 Conhecer:  
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  Coletivo. 

 Gênero (masculino e feminino). 

Domímino de grafemas e fonemas e 
das convenções ortográficas25 

 Perceber que não escrevemos do modo como pronunciamos as palavras. 

 Grafar corretamente palavras frequentemente usadas, envolvendo contextos irregulares. 

 Ler e escrever corretamente palavras com vogal e consoante. 

 Ler e escrever corretamente palavras com marcas de nasalidade (til, m, n). 

 Subtrair ou acrescentar grafemas em palavras escritas para formar outras. 

 
Forma de composição do texto 
 
 
 
 

 Identificar e (re)produzir, em cantiga, quadras, quadrinhas, parlendas, trava-línguas e canções, rimas, 
aliterações, assonâncias, o ritmo de fala relacionado ao ritmo e à melodia das músicas e seus efeitos de 
sentido. 

 Reconhecer os gêneros textuais26, suas características e contextos de produção.   

 Utilizar e escrever diferentes suportes textuais, respeitando suas características, finalidades, esfera de 
circulação, tema, forma de composição e estilo. 

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

 Apropriar-se de forma progressiva da utilização do ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, 
vírgula, reticências, travessão e dois-pontos. 

 Iniciar o uso da vírgula, reticências, travessão e dois- pontos. 

 Reconhecer e usar gradativamente na escrita elementos de uma narrativa, incluindo personagens, enredo, 
tempo e espaço, destacando a diferença do uso da linguagem formal e informal. 

 
 
 

                                                
25 Considerar o Quadro de Progressão dos Conteúdos de Ortografia ao final dos quadros do Componente Curricular de Língua Portuguesa. 

26 Considerar Quadros de Gêneros para o Trabalho Sistemático ao final dos quadros do Componente Curricular de Língua Portuguesa. 
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 Componente Curricular: Língua Portuguesa 

3º ano – 1º Ciclo do Ensino Fundamental 

Práticas de Linguagem: Análise linguística / Semiótica 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Conhecimento das diversas grafias do 
alfabeto 

 Reconhecer e registrar as diferentes maneiras de grafar as letras do alfabeto: imprensa e cursiva, maiúscula e 
minúscula. 

 Utilizar a grafia correta das palavras conhecidas. 

 Utilizar letras maiúsculas em início de frases e em substantivos próprios. 

 Escrever o nome próprio, utilizando a primeira letra maiúscula para nome e sobrenome. 

Acentuação 

 Identificar a sílaba tônica em palavras, classificando-as em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas com o 
propósito de perceber as regularidades da acentuação ou não das palavras. Ex.: todas as proparoxítonas são 
acentuadas. 

 Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em monossílabos tônicos terminados em a, e, o e em palavras 
oxítonas terminadas em a, e, o, seguidas ou não de s. 

Segmentação de palavras  Segmentar corretamente as palavras ao escrever frases e textos. 

Construção do Sistema Alfabético e 
da Ortografia27 

 Ler e escrever corretamente palavras com sílabas CV, V, CVC, CCV, VC, VV, CVV, identificando que existem 
vogais em todas as sílabas. 

 Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvidas sobre a escrita de palavras, especialmente no caso de palavras 
com relações irregulares fonema-grafema. 

 
Gramática / Morfologia 
 

 Identificar sinônimos e antônimos em textos lidos, determinando a diferença de sentido entre eles, e formar 
antônimos de palavras encontradas pelo acréscimo do prefixo de negação in/im. 

 Formar o aumentativo e o diminutivo de palavras com sufixo – ão e inho/zinho/sinho. 

 Agrupar palavras com critérios de aproximação (sinônimo) ou de oposição de significado (antônimo). 

 Formar o singular e plural, reconhecendo alguns padrões de palavras terminadas em m, ão, al, ãe, r, z. 

                                                
27 Considerar o Quadro de Progressão dos Conteúdos de Ortografia ao final dos quadros do Componente Curricular de Língua Portuguesa. 
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Forma de composição do texto 
 
 
 

 Reconhecer os gêneros textuais28, suas características e contextos de produção.   

 Utilizar e escrever diferentes suportes textuais, respeitando suas características, finalidades, esfera de 
circulação, tema, forma de composição e estilo. 

 Usar adequadamente ponto-final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, vírgula, reticências, travessão e 
dois-pontos. 

 Reconhecer e usar adequadamente na escrita elementos de uma narrativa, incluindo personagens, enredo, 
tempo e espaço, destacando a diferença do uso da linguagem formal e informal. 

 

Componente Curricular: Língua Portuguesa 

4º ano – 2º Ciclo do Ensino Fundamental 

Práticas de Linguagem: Análise linguística / Semiótica 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Conhecimento do alfabeto / Ordem 
alfabética, ortografia29 e polissemia 

 Usar dicionários para esclarecer dúvidas sobre a escrita de palavras e significados. 

 Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema-grafema regular, diretas e contextuais.  

 Ler e escrever, corretamente, palavras com sílabas VV e CVV em casos nos quais a combinação VV (ditongo)  
é reduzida na língua oral (ai, ei, ou). 

Segmentação de palavras/ 
Classificação de palavras por número 
de sílabas 

 Usar acento gráfico (agudo ou circunflexo) em paroxítonas terminadas em -i(s), -l, -r, -ão(s). 

Pontuação 
 Usar adequadamente ponto-final, de interrogação, de exclamação, dois-pontos e travessão em diálogos 

(discurso direto), usar vírgula e enumerações em separação de vocativo e de aposto. 

                                                
28 Considerar Quadros de Gêneros para o Trabalho Sistemático ao final dos quadros do Componente Curricular de Língua Portuguesa. 

29 Considerar o Quadro de Progressão dos Conteúdos de Ortografia ao final dos quadros do Componente Curricular de Língua Portuguesa. 
 



 

 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
 
 

198 
 

 

 
 
 
 
Morfossintaxe/ Morfologia/ Gramática 
 
 
 
 
 
 

 Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre substantivo ou pronome pessoal e verbo 
(concordância verbal).  

 Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre artigo, substantivo e adjetivo 
(concordância nominal). 

 Identificar em textos e usar na produção textual pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos e utilizá-los 
de maneira coerente para substituições no texto. 

 Reconhecer e grafar, corretamente, palavras derivadas com os sufixos -agem, -oso, -eza, -izar/-isar. 

 Reconhecer as palavras da Língua Portuguesa que derivam das línguas indígenas e africanas usadas com 
maior frequência.  

 Identificar a importância das línguas indígenas e africanas nas contribuições e influências na escrita e 
significados da Língua Portuguesa. 

 
 
 
Forma de composição do texto 
 
 

 Reconhecer os gêneros textuais30, suas características e contextos de produção.   

 Utilizar e escrever diferentes suportes textuais, respeitando suas características, finalidades, esfera de 
circulação, tema, forma de composição e estilo. 

 Usar adequadamente ponto-final, ponto de interrogação e ponto de exclamação. 

 Reconhecer e usar adequadamente na escrita elementos de uma narrativa, incluindo personagens, enredo, 
tempo e espaço, destacando a diferença do uso da linguagem formal e informal. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
30 Considerar Quadros de Gêneros para o Trabalho Sistemático ao final dos quadros do Componente Curricular de Língua Portuguesa. 
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 Componente Curricular: Língua Portuguesa 

5º ano – 2º Ciclo do Ensino Fundamental 

Práticas de Linguagem: Análise linguística / Semiótica 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Conhecimento do alfabeto/ Ordem 
alfabética/ Ortografia31 e Polissemia 

 Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvidas sobre a escrita de palavras, especialmente no caso de palavras 
com relações irregulares fonema-grafema. 

 Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema-grafema regulares e irregulares. 

 Identificar o caráter polissêmico das palavras (uma mesma palavra com diferentes significados, de acordo com 
o contexto de uso), comparando o significado de determinados termos utilizados nas áreas científicas com 
esses mesmos termos utilizados na linguagem usual. 

Segmentação de palavras/ 
Classificação de palavras por número 
de sílabas/ acentuação 

 Acentuar corretamente palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. 
 

Pontuação 

 Diferenciar, na leitura de textos, vírgula, ponto e vírgula e dois-pontos. 

 Reconhecer, na leitura de textos, o efeito de sentido que decorre do uso de reticências, aspas e parênteses. 

 Fazer uso da pontuação adequada na produção de textos, compreendendo a função e o efeito de sentido que 
este recurso possui. 

 
Morfologia/ Morfossintaxe 
 

 Identificar a expressão de presente, passado e futuro em tempos verbais do modo indicativo. 

 Flexionar adequadamente, na escrita e na oralidade, os verbos em concordância com pronomes 
pessoais/nomes e sujeitos da oração. 

 Identificar em textos e usar na produção textual32 pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos de modo 
a conectá-los de maneira coerente. 

 Identificar, em textos, o uso de conjunções e a relação que estabelecem entre partes do texto: adição, 

                                                
31 Considerar o Quadro de Progressão dos Conteúdos de Ortografia ao final dos quadros do Componente Curricular de Língua Portuguesa. 
 
32 Considerar Quadros de Gêneros para o Trabalho Sistemático ao final dos quadros do Componente Curricular de Língua Portuguesa. 
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 oposição, tempo, causa, condição, finalidade. 

 Diferenciar palavras primitivas, derivadas e compostas, e derivadas por adição de prefixo e de sufixo. 

 Compreender que muitas palavras apropriadas pela Língua Portuguesa possuem origem indígena ou africana. 

Forma de composição do texto 

 Reconhecer e usar adequadamente na escrita elementos de uma narrativa, incluindo personagens, enredo, 
tempo e espaço, destacando a diferença do uso da linguagem formal e informal. 

 Identificar e reproduzir, em relatos de experiências pessoais, a sequência dos fatos, utilizando expressões que 
marquem a passagem de tempo (“antes”, “depois”, “ontem”, “hoje”, “amanhã”, “outro dia”, “antigamente”, “há 
muito tempo”), e o nível de informatividade necessária. 
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 Componente Curricular: Língua Portuguesa 

1º ano – 1º Ciclo do Ensino Fundamental 

Práticas de Linguagem: Leitura 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

 
 
 
 
 
 
 
Domínio do princípioalfabético 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Ler com autonomia palavras conhecidas. 

 Buscar, selecionar e ler, com mediação da/o docente (leitura compartilhada), textos que circulam em meios 
impressos e digitais, de acordo com as necessidades e interesses. 

 Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos 
multissemióticos (recursos visuais como infográficos, tipos de letra, cores, imagens e leiautes, sons). 

 Ler textos (poemas, canções, tirinhas, textos de tradição oral, dentre outros), com autonomia. 

 Utilizar estratégias de leitura, ajustando o escrito ao falado (leitura de ajuste). 

 Utilizar procedimento leitor, fazendo uso de estratégias próprias. 

 Localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros e temáticas, lidos pela/o docente ou outro 
leitora/or experiente. 

 Realizar inferências em textos de diferentes gêneros e temáticas, lidos pela/o docente ou outra/o leitora/or 
experiente. 

 Relacionar textos verbais e não verbais, construindo sentidos. 

 Ler textos não verbais em diferentes portadores. 

 Utilizar comportamento leitor33 (comentar ou recomendar o que leu, compartilhar a leitura, confrontar com 

                                                
33 Ressaltamos: Os comportamentos leitores referem-se ao que Delia Lerner caracteriza como a dimensão social do comportamento leitor. São atitudes mais 
relacionadas a valores construídos em relação à leitura e ao ato de ler.  Atitudes como: (a) Socializar critérios de escolha e de apreciação estética de leituras; (b) 
Ler trechos de textos de que gostou para colegas; (c) Procurar materiais de leitura regularmente; (d) Zelar por diferentes materiais de leitura; (e) Frequentar 
bibliotecas (de classe ou não); (f) Comentar com o outro o que se está lendo; (g) Compartilhar a leitura com outros; (h) Recomendar livros ou outras leituras que 
considera valiosa; (i) Comparar o que se leu com outras obras do mesmo ou de outros autores; (j) Contrastar informações provenientes de diferentes fontes 
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 outras/os leitoras/es sua interpretação sobre um livro ou uma notícia, antecipar o conteúdo do texto com base 
na foto, reler para verificar o que se compreendeu, saltar o que não se entende ou não interessa). 

 Reconhecer diferentes tipos de letras em textos de diferentes gêneros34 e suportes textuais. 

 Localizar palavras de textos conhecidos com e sem auxílio da/do docente. 

 Realizar leitura de ajuste (mesmo sem saber ler, ajustando o escrito ao falado). 

 
 
Leitura oral  

 
 

 Escutar leituras com diferentes propósitos (pesquisa, entretenimento e informações). 

 Antecipar sentidos e ativar conhecimentos prévios relativos aos textos a serem lidos pela/o docente ou pelas 
crianças. 

 Reconhecer finalidades de textos lidos pela/o docente ou pelas crianças. 

 Ler textos (poemas, canções, tirinhas, textos de tradição oral, dentre outros), com autonomia.  

Compreensão  
 Socializar experiências de leitura. 

 Compreender textos lidos por outras pessoas, de diferentes gêneros e com diferentes propósitos. 

 
Estratégias de Leitura mediante 
atitudes positivas em relação ao ato 
de ler 
 
 
 
 

 Apreciar e valorizar a leitura como fonte de conhecimentos e fruição. 

 Demonstrar interesse pelo empréstimo de livros. 

 Utilizar estratégias de leitura (seleção, antecipação, inferência e verificação). 

 Realizar leitura, mesmo sem saber ler, ajustando o escrito ao falado. 

 Explorar livros nos momentos de biblioteca. 

 Ouvir e apreciar a leitura de diferentes textos, gêneros e portadores textuais. 

 Participar de eventos de leitura, como saraus, feiras, mediação de leitura, clubes de leitura, leitura simultânea, 
leitura compartilhada. 

                                                                                                                                                                                                                                      
sobre um tema de interesse; (k) Confrontar com outros leitores as interpretações geradas por uma leitura; (l) Realizar a leitura de maneira a acompanhar um 
autor preferido; (m) Atrever-se a ler textos difíceis, entre outros (LERNER, 2002). 
 
34 Considerar Quadros de Gêneros para o Trabalho Sistemático ao final dos quadros do Componente Curricular de Língua Portuguesa. 
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 Componente Curricular: Língua Portuguesa 

2º ano – 1º Ciclo do Ensino Fundamental 

Práticas de Linguagem: Leitura 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

 
 
 
Domínio do princípio alfabético / 
Fluência de Leitura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ler textos não verbais em diferentes portadores. 

 Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico-visuais em textos 
multissemióticos (recursos visuais como infográficos, tipos de letra, cores, imagens e leiautes, sons). 

 Buscar, selecionar e ler, com mediação da/o docente (leitura compartilhada), textos que circulam em meios 
impressos e digitais, de acordo com as necessidades e interesses.  

 Reconhecer diferentes tipos de letras em textos de diferentes gêneros e suportes textuais. 

 Localizar palavras de textos conhecidos com e sem auxílio. 

 Ampliar a capacidade de realizar leitura oral com fluência, em textos familiares, de pequenas dimensões, após 
estudo prévio. 

 Utilizar comportamento leitor35(comentar ou recomendar o que leu, compartilhar a leitura, confrontar com 
outras/os leitoras/es sua interpretação sobre um livro ou uma notícia, antecipar o conteúdo do texto com base 
na foto, reler para verificar o que se compreendeu, saltar o que não se entende ou não interessa). 

 Desenvolver os comportamentos leitores: destacar informações no texto lido e realizar intertextualidade com o 
apoio da/do docente modelizadora/or. 

                                                
35 Ressaltamos: Os comportamentos leitores referem-se ao que Delia Lerner caracteriza como a dimensão social do comportamento leitor. São atitudes mais 
relacionadas a valores construídos em relação à leitura e ao ato de ler.  Atitudes como: (a) Socializar critérios de escolha e de apreciação estética de leituras; (b) 
Ler trechos de textos de que gostou para colegas; (c) Procurar materiais de leitura regularmente; (d) Zelar por diferentes materiais de leitura; (e) Frequentar 
bibliotecas (de classe ou não); (f) Comentar com o outro o que se está lendo; (g) Compartilhar a leitura com outros; (h) Recomendar livros ou outras leituras que 
considera valiosa; (i) Comparar o que se leu com outras obras do mesmo ou de outros autores; (j) Contrastar informações provenientes de diferentes fontes 
sobre um tema de interesse; (k) Confrontar com outros leitores as interpretações geradas por uma leitura; (l) Realizar a leitura de maneira a acompanhar um 
autor preferido; (m) Atrever-se a ler textos difíceis, entre outros (LERNER, 2002). 

 



 

 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
 
 

204 
 

  Localizar informações explícitas nos textos lidos pela/o docente. 

 Reconhecer gêneros textuais36 (trabalhados em cada trimestre) e seus contextos de produção. 

 
Estratégias de Leitura mediante 
atitudes positivas em relação ao ato 
de ler 

 Utilizar estratégias de leitura (seleção, antecipação, inferência e verificação). 

 Realizar leitura de ajuste (mesmo sem saber ler, ajustando o escrito ao falado). 

 Valorizar a leitura literária como fonte de apreciação e prazer. 

 Demonstrar interesse pelo empréstimo de livros. 

 Participar de situações envolvendo leitura compartilhada de diferentes gêneros literários. 

 Participar de propostas de leitura, como saraus, feiras, mediação de leitura, clubes de leitura, leitura 
simultânea, leitura compartilhada. 

 Apreciar situações de leitura de diferentes gêneros, como fonte de entretenimento e informação. 

 
 
Compreensão  
 

 Ampliar a capacidade de compreensão autônoma em pequenos textos, textos de memória, nos gêneros 
trabalhados.  

 Socializar as experiências de leitura. 

 Realizar leitura individual e compartilhada dos gêneros literários estudados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
36 Considerar Quadros de Gêneros para o Trabalho Sistemático ao final dos quadros do Componente Curricular de Língua Portuguesa. 
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 Componente Curricular: Língua Portuguesa 

3º ano – 1º Ciclo do Ensino Fundamental 

Práticas de Linguagem: Leitura 

Objetos do Conhecimento Habilidades 

 
Domínio do princípio alfabético / 
Fluência de Leitura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Desenvolver a precisão e o automatismo na decodificação das palavras. 

 Dominar, na leitura, os casos em que os valores do grafemavariam de acordo com sua posição. 

 Apoiar-se em constituintes de palavras (sufixos e prefixos) para ler com precisão e rapidez. 

 Ler em textos palavras de maior extensão e com sílabas de estrutura complexa com precisão e rapidez. 

 Monitorar o processo de reconhecimento de palavras, fazendo autocorreções durante sua leitura. 

 Utilizar comportamento leitor37 (comentar ou recomendar o que leu, compartilhar a leitura, confrontar com 
outras/os leitoras/es sua interpretação sobre um livro ou uma notícia, antecipar o conteúdo do texto com base 
na foto, reler para se verificar o que se compreendeu, saltar o que não se entende ou não interessa). 

 Ler oralmente, apreendendo grupos de palavras, e não palavras isoladas, em textos de extensão e 
complexidade gradativa, após a leitura silenciosa e estudo prévio. 

 Ler, oralmente e sem hesitações, textos curtos e de complexidade gradativa, atentando para os sinais de 
pontuação no final das frases, no interior das frases e para aspectos sintático-semânticos, após leitura 
silenciosa e estudo prévio. 

                                                
37 Ressaltamos: Os comportamentos leitores referem-se ao que Delia Lerner caracteriza como a dimensão social do comportamento leitor. São atitudes mais 
relacionadas a valores construídos em relação à leitura e ao ato de ler.  Atitudes como: (a) Socializar critérios de escolha e de apreciação estética de Leituras; 
(b) Ler trechos de textos de que gostou para colegas; (c) Procurar materiais de Leitura regularmente; (d) Zelar por diferentes materiais de Leitura; (e) Frequentar 
bibliotecas (de classe ou não); (f) Comentar com o outro o que se está lendo; (g) Compartilhar a leitura com outros; (h) Recomendar livros ou outras leituras que 
considera valiosa; (i) Comparar o que se leu com outras obras do mesmo ou de outros autores; (j) Contrastar informações provenientes de diferentes fontes 
sobre um tema de interesse; (k) Confrontar com outros leitores as interpretações geradas por uma leitura; (l) Realizar a leitura de maneira a acompanhar um 
autor preferido; (m) Atrever-se a ler textos difíceis, entre outros (LERNER, 2002). 
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Formação de Leitor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Manusear adequadamente os variados suportesnos quais circulam os textos. 

 Estabelecer relações entre texto e recursos gráficos empregados (ilustrações, tipos de fontes, cores, desenhos, 
legendas, fotografias, mapas, imagens em movimento) para compreender passagens do texto. 

 Escolher livros, em rodas de leitura, orientando-se por diferentes critérios e informações: objetivos de leitura ou 
gosto pessoal, linguagem, autores e/ou ilustradores preferidos, indicação de outras/os leitoras/es, coleção, 
capa, título, ilustrações, quarta capa. 

 Conhecer e frequentar diferentes espaços de leitura dentro e fora do contexto escolar (sala de leitura, 
bibliotecas, espaços de leitura da comunidade em geral, centro cultural, eventos literários). 

 Comentar com as/os colegas, docentes e/ou autoras/es, sobre o material de leitura para compartilhar 
impressões e aprimorar os critérios pessoais. 

 Ouvir a leitura de textos para estudar temas tratados nas diversas áreas do conhecimento e em diferentes 
fontes (livros, enciclopédias impressas/eletrônicas, sites de pesquisas, revistas e jornais 
impressos/eletrônicos), além de assistir a documentários e reportagens. 

 Participar de propostas de leitura, como saraus, feiras, mediação de leitura, clubes de leitura, leitura 
simultânea, leitura compartilhada. 

Compreensão  
 

 Ler silenciosamente e compreender o que leu. 

 Ler em voz alta, com autonomia e fluência. 

 Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvidas sobre a escrita de palavras, especialmente no caso de palavras 
com relações irregulares fonema-grafema. 

 Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. 

 Inferir informações implícitas nos textos lidos. 

 Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com base no contexto da frase ou do 
texto. 

 Comentar textos. 

 Avaliar ações e motivações de personagens e pessoas, distinguindo os pontos de vista da/o leitora/or dos 
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 pontos de vista das personagens, da/o narradora/or, bem como da/o autora/or. 

 Identificar o que se aprendeu com o texto, articulando os novos conhecimentos ao que já se sabia. 

 Tomar uma posição estética a respeito do texto, justificando suas impressões e sentimentos. 

 Tomar uma posição em relação à tese defendida no texto, concordando ou não com a argumentação. 

 Compreender, com autonomia, gêneros38 que apresentem expressões de sentimentos e opiniões, 
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 
 
 
Estratégia de Leitura 
 
 
 
 

 Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de aula e/ou disponíveis em meios digitais 
para leitura individual, justificando a escolha e compartilhando com os colegas sua opinião, após a leitura. 

 Ativar conhecimentos prévios sobre tema, conteúdo ou assunto, fazendo previsões, confirmando-as e 
refazendo-as se necessário. 

 Ativar conhecimentos prévios sobre os gêneros textuais e suportes nos quais circulam, fazendo previsões 
sobre o objetivo, forma e conteúdo. 

 Identificar o objetivo de um texto. 

 Inferir informações pressupostas ou subentendidas no texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
38 Considerar Quadros de Gêneros para o Trabalho Sistemático ao final dos quadros do Componente Curricular de Língua Portuguesa. 
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 Componente Curricular: Língua Portuguesa 

4º ano – 2º Ciclo do Ensino Fundamental 

Práticas de Linguagem: Leitura 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

 
 
 
 
 
 
 
Domínio do princípio alfabético / 
Fluência de Leitura  
 
 
 
 

 Desenvolver a precisão e o automatismo na decodificação das palavras. 

 Dominar, na Leitura, os casos em que os valores do grafema variam de acordo com sua posição. 

 Apoiar-se em constituintes de palavras (sufixos e prefixos) para ler com precisão e rapidez. 

 Ler em textos palavras de maior extensão e com sílabas de estrutura complexa com precisão e rapidez. 

 Monitorar o processo de reconhecimento de palavras, fazendo autocorreções durante sua leitura. 

 Utilizar comportamento leitor39 (comentar ou recomendar o que leu, compartilhar a leitura, confrontar com 
outras/os leitoras/es sua interpretação sobre um livro ou uma notícia, antecipar o conteúdo do texto com base 
na foto, reler para se verificar o que se compreendeu, saltar o que não se entende ou não interessa). 

 Ler oralmente, apreendendo grupos de palavras, e não palavras isoladas, em textos de extensão e 
complexidade gradativa após a leitura silenciosa e estudo prévio. 

 Ler, oralmente e sem hesitações, textos curtos e de complexidade gradativa, atentando para os sinais de 
pontuação no final das frases, no interior das frases e para aspectos sintático-semânticos, após leitura 
silenciosa e estudo prévio. 

 Estudar, em processo de tutoria, textos que serão destinados à leitura oral independente em diversas práticas 

                                                
39 Ressaltamos: Os comportamentos leitores referem-se ao que Delia Lerner caracteriza como a dimensão social do comportamento leitor. São atitudes mais 
relacionadas a valores construídos em relação à leitura e ao ato de ler.  Atitudes como: (a) Socializar critérios de escolha e de apreciação estética de leituras; (b) 
Ler trechos de textos de que gostou para colegas; (c) Procurar materiais de leitura regularmente; (d) Zelar por diferentes materiais de leitura; (e) Frequentar 
bibliotecas (de classe ou não); (f) Comentar com o outro o que se está lendo; (g) Compartilhar a leitura com outros; (h) Recomendar livros ou outras leituras que 
considera valiosa; (i) Comparar o que se leu com outras obras do mesmo ou de outros autores; (j) Contrastar informações provenientes de diferentes fontes 
sobre um tema de interesse; (k) Confrontar com outros leitores as interpretações geradas por uma leitura; (l) Realizar a leitura de maneira a acompanhar um 
autor preferido; (m) Atrever-se a ler textos difíceis, entre outros (LERNER, 2002). 
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 sociais (leitura para outra sala, para os colegas da classe).  

 Formação de Leitor 

 Manusear adequadamente os variados suportes nos quais circulam os textos. 

 Estabelecer relações entre texto e recursos gráficos empregados (ilustrações, tipos de fontes, cores, desenhos, 
legendas, fotografias, mapas, imagens em movimento) para compreender passagens do texto. 

 Escolher livros, em rodas de leitura, orientando-se por diferentes critérios e informações: objetivos de leitura ou 
gosto pessoal, linguagem, autores e/ou ilustradores preferidos, indicação de outras/os leitoras/es, coleção, 
capa, título, ilustrações e quarta capa. 

 Conhecer e frequentar diferentes espaços de leitura dentro e fora do contexto escolar (sala de leitura, 
bibliotecas, espaços de leitura da comunidade em geral, centro cultural, eventos literários). 

 Comentar com as/os colegas, docente e/ou autoras/es, sobre o material de leitura para compartilhar 
impressões e aprimorar os critérios pessoais. 

 Ouvir a leitura de textos para estudar temas tratados nas diversas áreas do conhecimento e em diferentes 
fontes (livros, enciclopédias impressas/eletrônicas, sites de pesquisas, revistas e jornais 
impressos/eletrônicos), além de assistir a documentários e reportagens. 

 Participar de propostas de leitura, como saraus, feiras, mediação de leitura, clubes de leitura, leitura 
simultânea, leitura compartilhada. 

Compreensão  
 
 
 

 Ler silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia, fluência e compreensão, textos com 
diferentes níveis de complexidade. 

 Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvidas sobre a escrita de palavras, especialmente no caso de palavras 
com relações irregulares fonema-grafema. 

 Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. 

 Inferir informações implícitas nos textos lidos. 

 Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com base no contexto da frase ou do 
texto. 

 Reler trechos do texto, marcando-os, grifando-os, circulando-os e realizando anotações que representem 
dúvidas, discordância ou concordância.  
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  Comentar textos. 

 Avaliar ações e motivações de personagens e pessoas, distinguindo os pontos de vista da/o leitora/or dos 
pontos de vista das personagens, da/o narradora/or, bem como da/o autora/or. 

 Identificar o que se aprendeu com o texto, articulando os novos conhecimentos ao que já se sabia. 

 Tomar posição estética a respeito do texto, justificando suas impressões, sentimentos. 

 Posicionar-se em relação à tese defendida no texto, concordando ou não com a argumentação. 

 
Estratégia de Leitura 
 
 
 
 
 

 Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de aula e/ou disponíveis em meios digitais 
para leitura individual, justificando a escolha e compartilhando com os colegas sua opinião, após a leitura. 

 Ativar conhecimentos prévios sobre tema, conteúdo ou assunto, fazendo previsões, confirmando-as e 
refazendo-as se necessário. 

 Ativar conhecimentos prévios sobre os gêneros textuais40 e suportesnos quais circulam, fazendo previsões 
sobre o objetivo, forma e conteúdo. 

 Identificar o objetivo de um texto. 

 Inferir informações pressupostas ou subentendidas no texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
40 Considerar Quadros de Gêneros para o Trabalho Sistemático ao final dos quadros do Componente Curricular de Língua Portuguesa. 
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 Componente Curricular: Língua Portuguesa 

5º ano – 2º Ciclo do Ensino Fundamental 

Práticas de Linguagem: Leitura 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

 
Domínio do princípio alfabético / 
Fluência de Leitura  
 
 
 
 
 
 
 

 Ampliar a precisão e o automatismo na decodificação das palavras. 

 Dominar, na leitura, os casos em que os valores do grafema variam de acordo com sua posição. 

 Apoiar-se em constituintes de palavras (sufixos e prefixos) para ler com precisão e rapidez. 

 Ler em textos palavras de maior extensão e com sílabas de estrutura complexa com precisão e rapidez. 

 Monitorar o processo de reconhecimento de palavras, fazendo autocorreções durante sua leitura. 

 Utilizar comportamento leitor41 (comentar ou recomendar o que leu, compartilhar a leitura, confrontar com 
outras/os leitoras/es sua interpretação sobre um livro ou uma notícia, antecipar o conteúdo do texto com base 
na foto, reler para se verificar o que se compreendeu, saltar o que não se entende ou não interessa). 

 Ler oralmente, apreendendo grupos de palavras, e não palavras isoladas, textos de extensão e complexidade 
gradativa, após a leitura silenciosa e estudo prévio. 

 Ler, oralmente e sem hesitações, textos de maior complexidade, atentando para os sinais de pontuação no 
final das frases, no interior das frases e para aspectos sintático-semânticos, após leitura silenciosa e estudo 
prévio. 

                                                
41 Ressaltamos: Os comportamentos leitores referem-se ao que Delia Lerner caracteriza como a dimensão social do comportamento leitor. São atitudes mais 
relacionadas a valores construídos em relação à leitura e ao ato de ler.  Atitudes como: (a) Socializar critérios de escolha e de apreciação estética de leituras; (b) 
Ler trechos de textos de que gostou para colegas; (c) Procurar materiais de leitura regularmente; (d) Zelar por diferentes materiais de leitura; (e) Frequentar 
bibliotecas (de classe ou não); (f) Comentar com o outro o que se está lendo; (g) Compartilhar a leitura com outros; (h) Recomendar livros ou outras leituras que 
considera valiosa; (i) Comparar o que se leu com outras obras do mesmo ou de outros autores; (j) Contrastar informações provenientes de diferentes fontes 
sobre um tema de interesse; (k) Confrontar com outros leitores as interpretações geradas por uma leitura; (l) Realizar a leitura de maneira a acompanhar um 
autor preferido; (m) Atrever-se a ler textos difíceis, entre outros (LERNER, 2002). 
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 Formação de Leitor 

 Manusear adequadamente os variados suportesnos quais circulam os textos. 

 Estabelecer relações entre texto e recursos gráficos empregados (ilustrações, tipos de fontes, cores, desenhos, 
legendas, fotografias, mapas, imagens em movimento) para compreender passagens do texto. 

 Escolher livros, em rodas de leitura, orientando-se por diferentes critérios e informações: objetivos de leitura ou 
gosto pessoal, linguagem, autores e/ou ilustradores preferidos, indicação de outras/os leitoras/es, coleção, 
capa, título, ilustrações e quarta capa. 

 Conhecer e frequentar diferentes espaços de leitura dentro e fora do contexto escolar (sala de leitura, 
bibliotecas, espaços de leitura da comunidade em geral, centro cultural e eventos literários). 

 Participar de propostas de leitura, como saraus, feiras, mediação de leitura, clubes de leitura, leitura simultânea 
e leitura compartilhada. 

 Comentar com as/os colegas, docente e/ou autoras/es, sobre o material de leitura para compartilhar 
impressões e aprimorar os critérios pessoais. 

 Recomendar livros ou outras leituras que considere valiosa. 

 Comparar o que se leu com outras obras do mesmo ou de outros autores. 

 Realizar a leitura de maneira a acompanhar um autor preferido. 

 Ouvir a leitura de textos para estudar temas tratados nas diversas áreas do conhecimento e em diferentes 
fontes (livros, enciclopédias impressas/eletrônicas, sites de pesquisas, revistas e jornais 
impressos/eletrônicos), além de assistir a documentários e reportagens.  

Compreensão  
 
 
 

 Ler silenciosamente e, em seguida, em voz alta, com autonomia, fluência e compreensão, textos com 
diferentes níveis de complexidade. 

 Recorrer ao dicionário para esclarecer dúvidas sobre a escrita de palavras, especialmente no caso de palavras 
com relações irregulares fonema-grafema. 

 Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. 

 Inferir informações implícitas nos textos lidos. 

 Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos, com base no contexto da frase ou do 
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 texto. 

 Reler trechos do texto, marcando-os, grifando-os, circulando-os e realizando anotações que representem 
dúvidas, discordância ou concordância.  

 Comentar textos. 

 Tomar posição estética a respeito do texto, justificando suas impressões e sentimentos. 

 Avaliar ações e motivações de personagens e pessoas, distinguindo os pontos de vista da/o leitora/or dos 
pontos de vista das personagens, da/o narradora/or, bem como da/o autora/or. 

 Identificar o que se aprendeu com o texto, articulando os novos conhecimentos ao que já se sabia. 

 Posicionar-se em relação à tese defendida no texto, concordando ou não com a argumentação. 

 
 
Estratégia de Leitura 
 
 
 
 
 

 Selecionar livros da biblioteca e/ou do cantinho de leitura da sala de aula e/ou disponíveis em meios digitais 
para leitura individual, justificando a escolha e compartilhando com os colegas sua opinião, após a leitura. 

 Ativar conhecimentos prévios sobre tema, conteúdo ou assunto, fazendo previsões, confirmando-as e 
refazendo-as se necessário. 

 Ativar conhecimentos prévios sobre os gêneros textuais42 e suportes nos quais circulam, fazendo previsões 
sobre o objetivo, forma e conteúdo. 

 Identificar o objetivo de um texto. 

 Inferir informações pressupostas ou subentendidas no texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
42 Considerar Quadros de Gêneros para o Trabalho Sistemático ao final dos quadros do Componente Curricular de Língua Portuguesa. 
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 Componente Curricular: Língua Portuguesa 

1º ano – 1º Ciclo do Ensino Fundamental 

Práticas de Linguagem: Oralidade 
No 1º ano, a/o docente deve ser a/o guia da Produção Oral do Gênero selecionado ou do Processo de Revisão da Produção. A avaliação deverá ser 
realizada coletivamente. 

Objetos do Conhecimento Habilidades 

 
Produção de texto oral  
 
Intercâmbio oral 
 
Gêneros orais43 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planejamento da produção de texto oral com apoio da/do docente: 
• Reconhecer a situação de comunicação. 
• Definir o tema de acordo com a situação comunicativa. 
• Definir o objetivo com o qual se vai produzir o texto oral. 
• Definir o ponto de vista a ser tratado de acordo com a função social do texto. 
• Considerar a audiência (para quem) e o tema para determinar o grau de informatividade (o que é 

conhecido, o que é novidade, o que precisa ser explicado sobre o conteúdo, tema ou tese/afirmação).  
• Elaborar registros de apoio ao texto oral (escrita e/ou esquemas, ilustrações), quando necessário. 
• Hierarquizar conteúdos (principais e secundários) ou assuntos. 
• Formular tópicos a serem abordados em função do tema, do gênero e da audiência (para quem). 
• Recorrer, quando necessário, a fontes de pesquisa diversas para tratamento do tema ou conteúdo 

delimitado (enciclopédias, dicionários, sites de internet, livros didáticos, livros de literatura, TV). 
• Selecionar meios (recursos impressos e tecnológicos) que potencializem a comunicação, considerando as 

características do gênero, a situação de comunicação, a audiência (para quem) e os objetivos da produção 
(computadores, cartazes, ilustrações, imagens em movimento). 

• Estabelecer relação de intertextualidade. 
• Expressar-se com adequação e clareza, em diferentes situações comunicativas (dar recados, recontar 

histórias, contar fatos).  
• Planejar e produzir, em colaboração com as/os colegas e docente, entrevistas, curiosidades, dentre outros 

gêneros do campo investigativo, que possam ser repassados oralmente ou em meio digital, em áudio ou 
vídeo, dentre outros gêneros do campo jornalístico, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto do texto. 

 

                                                
43 Considerar Quadros de Gêneros para o Trabalho Sistemático ao final dos quadros do Componente Curricular de Língua Portuguesa. 
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 Produção de texto oral (situação de comunicação, coerência e coesão): 
• Comunicar com adequação e clareza o tema, assunto ou posição defendida.  
• Retomar tema e assuntos relacionados (fatos e sua ordem de ocorrência ou argumento e evidências), por 

meio de recursos coesivos (como repetições, substituições pronominais, substituições por sinônimos) para 
favorecer a construção de sentido. 

• Descrever as ações envolvidas para realizar alguma atividade, tendo o cuidado de enumerar os itens 
necessários à sua execução para assegurar a compreensão dos ouvintes. 

• Recontar textos conhecidos respeitando o enredo, a descrição de cenários, personagens e suas ações. 
• Descrever sensações e sentimentos provocados pelo texto com riqueza de vocabulário. 
• Declamar poemas memorizados, com expressividade, ritmo e melodia. 
• Relatar fatos vividos ou conhecidos, respeitando sua ordem de apresentação, desde o fato mais importante 

até os detalhes (o quê), os envolvidos no acontecimento (com quem) e o local (onde) com objetividade para 
favorecer a construção de sentido do texto oral. 

• Posicionar-se sobre determinado tema, fato ou obra, justificando sua posição.  
• Recontar oralmente, com ou sem apoio de imagem, textos literários lidos pela/pelo docente. 

 
 Recursos corporais para potencializar a comunicação: 

• Usar gestos, expressão facial e postura corporal como recursos para prender a audiência (para quem) e 
favorecer a compreensão em situações formais de fala.  

• Fazer-se compreender, com uso adequado de volume, ritmo e expressividade, em situações formais de 
fala. 

• Olhar para as/os interlocutoras/es em situações formais de fala. 
• Utilizar variadas inflexões de voz, modificando o timbre, o volume, o ritmo e a velocidade com que se 

articulam sons como recurso para potencializar comicidade, ironia e expressão de personagem. 
 
 Participação na produção oral das/os colegas de forma respeitosa e tolerante: 

• Manter postura corporal adequada durante as falas das/os colegas.  
• Respeitar os turnos de fala.  
• Escutar e respeitar as considerações das/os colegas. 
• Respeitar a variação linguística do outro.  
• Tomar a palavra para perguntar, expor ou explicar ideias.  
• Perguntar pausada, objetiva e claramente.  
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 • Responder às perguntas de forma pertinente e respeitosa.  
• Expressar o que aprendeu com base no texto apresentado pelas/os colegas. 
• Apresentar sua opinião sem recorrer a ideias preconceituosas. 
• Planejar intervenções orais em situações públicas. 
• Posicionar-se em relação a conteúdos do texto oral apresentado, justificando seu ponto de vista. 

 

Componente Curricular: Língua Portuguesa 

2º ano – 1º Ciclo do Ensino Fundamental 

Práticas de Linguagem: Oralidade 
No 2º ano, a/o docente deve ser a/o guia da Produção Oral do Gênero selecionado ou do Processo de Revisão da Produção. A avaliação deverá ser 
realizada coletivamente. 

Objetos do Conhecimento Habilidades 

 
 
 
Produção de texto oral 
 
Intercâmbio oral  
 
Gêneros orais44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planejamento da produção de texto oral com o apoio da/do docente: 
• Reconhecer a situação de comunicação. 
• Definir o tema de acordo com a situação comunicativa. 
• Definir o objetivo com o qual se vai produzir o texto oral. 
• Definir o ponto de vista a ser tratado de acordo com a função social do texto. 
• Considerar a audiência (para quem) e o tema para determinar o grau de informatividade (o que é 

conhecido, o que é novidade, o que precisa ser explicado sobre o conteúdo, tema ou tese/afirmação). 
• Elaborar registros de apoio ao texto oral (escrita e/ou esquemas, ilustrações), quando necessário. 
• Hierarquizar conteúdos (principais e secundários) ou assuntos. 
• Formular tópicos a serem abordados em função do tema, do gênero e da audiência (para quem). 
• Recorrer, quando necessário, a fontes de pesquisa diversas para tratamento do tema ou conteúdo 

delimitado (enciclopédias, dicionários, sites de internet, livros didáticos, livros de literatura, TV). 
• Selecionar meios (recursos impressos e tecnológicos) que potencializem a comunicação, considerando as 

características do gênero, a situação de comunicação, a audiência (para quem) e os objetivos da produção 
(computadores, cartazes, ilustrações, imagens em movimento). 

• Estabelecer relação de intertextualidade. 
• Comunicar, com adequação e clareza, diferentes situações comunicativas (dar recados, recontar histórias, 

                                                
44 Considerar Quadros de Gêneros para o Trabalho Sistemático ao final dos quadros do Componente Curricular de Língua Portuguesa. 
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contar fatos).  
• Valorizar os textos de tradição oral, reconhecendo-os como manifestações culturais. 
• Planejar e produzir, em colaboração com as/os colegas e docente, notícias curtas para público infantil, para 

compor jornal falado, entrevistas e curiosidades, dentre outros gêneros do campo investigativo, que 
possam ser repassados oralmente ou em meio digital, em áudio ou vídeo, dentre outros gêneros do campo 
jornalístico, considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

 
 Produção de texto oral (situação de comunicação, coerência e coesão): 

• Comunicar com adequação e clareza o tema, o assunto ou a posição defendida.  
• Retomar tema e assuntos relacionados (fatos e sua ordem de ocorrência ou argumento e evidências), por 

meio de recursos coesivos (como repetições, substituições pronominais, substituições por sinônimos) para 
favorecer a construção de sentido do texto oral. 

• Expor conhecimentos recém-adquiridos, nomeando, definindo, ilustrando, demonstrando e explicando de 
modo preciso. 

• Descrever as ações envolvidas para realizar alguma atividade, tendo o cuidado de enumerar os itens 
necessários à sua execução para assegurar a compreensão dos ouvintes. 

• Recontar textos conhecidos, respeitando o enredo, a descrição de cenários, as personagens e suas ações. 
• Descrever sensações e sentimentos provocados pelo texto com riqueza de vocabulário. 
• Declamar poemas memorizados com expressividade, ritmo e melodia. 
• Relatar fatos vividos ou conhecidos, respeitando a ordem de apresentação dos fatos, desde o fato mais 

importante até os detalhes (o quê), os envolvidos no acontecimento (com quem) e o local (onde) com 
objetividade para favorecer a construção de sentido do texto oral, com autonomia. 

• Posicionar-se sobre determinado tema, fato ou obra, justificando sua posição.  
• Recontar oralmente, com ou sem apoio de imagem, textos literários lidos pela/pelo docente. 

 
 Recursos corporais para potencializar a comunicação: 

• Usar gestos, expressão facial e postura corporal como recursos para prender a audiência (para quem) e 
favorecer a compreensão em situações formais de fala.  

• Fazer-se compreender, com uso adequado de volume, ritmo e expressividade, em situações formais de 
fala. 

• Olhar para as/os interlocutoras/es em situações formais de fala. 
• Utilizar variadas inflexões de voz, modificando o timbre, o volume, o ritmo e a velocidade com que se 
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 articulam sons, como recurso para potencializar comicidade, ironia e expressão de personagem. 
 
 Participação na produção oral das/os colegas de forma respeitosa e tolerante: 

• Manter postura corporal adequada durante as falas das/os colegas.  
• Respeitar os turnos defala.  
• Escutar e respeitar as considerações das/os colegas. 
• Respeitar a variação linguística do outro.  
• Tomar a palavra para perguntar, expor ou explicar ideias.  
• Perguntar pausada, objetiva e claramente.  
• Responder às perguntas de forma pertinente e respeitosa.  
• Expressar o que aprendeu com base no texto apresentado pelos colegas. 
• Apresentar sua opinião sem recorrer a ideias preconceituosas. 
• Planejar intervenções orais em situações públicas. 
• Posicionar-se em relação a conteúdos do texto oral apresentado, justificando seu ponto de vista. 

 

Componente Curricular: Língua Portuguesa 

3º ano – 1º Ciclo do Ensino Fundamental 

Práticas de Linguagem: Oralidade 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Produção de texto oral 
 
Intercâmbio oral  
 
Jogos verbais  
 
Forma de composição de gêneros 
orais 
 
Variação linguística 
 
Declamação 

 Planejamento da produção de texto oral com o apoio da/do docente: 
• Definir o tema de acordo com a situação comunicativa. 
• Definir o objetivo com o qual se vai produzir o texto oral. 
• Reconhecer a situação de comunicação. 
• Definir o ponto de vista a ser tratado de acordo com a função social do texto. 
• Considerar a audiência (para quem) e o tema para determinar o grau de informatividade (o que é 

conhecido, o que é novidade, o que precisa ser explicado sobre o conteúdo, tema ou tese/afirmação). 
• Elaborar registros de apoio ao texto oral (escrita e/ou esquemas, ilustrações), quando necessário. 
• Hierarquizar conteúdos (principais e secundários) ou assuntos. 
• Formular tópicos a serem abordados em função do tema, do gênero e da audiência (para quem). 
• Recorrer, quando necessário, a fontes de pesquisa diversas para tratamento do tema ou conteúdo 

delimitado (enciclopédias, dicionários, sites de internet, livros didáticos, livros de literatura, TV). 
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Performances orais 
 
Gêneros orais45 
 
 
 
 
 
 

• Selecionar meios (recursos impressos e tecnológicos) que potencializem a comunicação, considerando as 
características do gênero, a situação de comunicação, a audiência (para quem) e os objetivos da produção 
(computadores, cartazes, ilustrações, imagens em movimento). 

• Estabelecer relação de intertextualidade. 
• Comunicar, com adequação e clareza, diferentes situações comunicativas (dar recados, recontar histórias, 

contar fatos).  
• Valorizar os textos de tradição oral, reconhecendo-os como manifestações culturais. 
• Ouvir gravações, canções, textos falados em diferentes variedades linguísticas, identificando características 

regionais, urbanas e rurais da fala e respeitando as diversas variedades linguísticas como características 
do uso da língua por diferentes grupos regionais ou diferentes culturas locais, rejeitando preconceitos 
linguísticos.  

• Identificar gêneros do discurso oral utilizados em diferentes situações e contextos comunicativos, e suas 
características linguístico-expressivas e composicionais (conversação espontânea, conversação telefônica, 
entrevistas pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate, noticiário de rádio ou TV, narração de jogos 
esportivos no rádio ou TV, aula). 

• Recitar cordel, cantar repentes e emboladas (entre outros gêneros, como o rap), observando as rimas e 
obedecendo ao ritmo e à melodia.  

 
 Produção de texto oral (situação de comunicação, coerência e coesão): 

• Comunicar com adequação e clareza o tema, assunto ou posição defendida.  
• Retomar tema e assuntos relacionados (fatos e sua ordem de ocorrência ou argumento e evidências), por 

meio de recursos coesivos (como repetições, substituições pronominais, substituições por sinônimos) para 
favorecer a construção de sentido do texto oral. 

• Expor conhecimentos recém-adquiridos, nomeando, definindo, ilustrando, demonstrando e explicando de 
modo preciso. 

• Descrever as ações envolvidas para realizar alguma atividade, tendo o cuidado de enumerar os itens 
necessários à sua execução para assegurar a compreensão dos ouvintes. 

• Recontar textos conhecidos, respeitando o enredo, a descrição de cenários, personagens e suas ações, 
com autonomia. 

                                                
45 Considerar Quadros de Gêneros para o Trabalho Sistemático ao final dos quadros do Componente Curricular de Língua Portuguesa. 
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 • Descrever sensações e sentimentos provocados pelo texto com riqueza de vocabulário, com autonomia. 
• Declamar poemas memorizados, com expressividade, ritmo e melodia. 
• Relatar fatos vividos ou conhecidos, respeitando a ordem de apresentação dos fatos, desde o fato mais 

importante até os detalhes (o quê), os envolvidos no acontecimento (com quem) e o local (onde) com 
objetividade para favorecer a construção de sentido do texto oral, com autonomia. 

• Posicionar-se sobre determinado tema, fato ou obra, justificando sua posição.  
• Utilizar, durante a apresentação oral, recursos impressos e tecnológicos variados (computadores, cartazes, 

ilustrações, imagens em movimento) para favorecer a construção de sentido. 
 

 Recursos corporais para potencializar a comunicação: 
• Usar gestos, expressão facial e postura corporal como recursos para prender a audiência (para quem) e 

favorecer a compreensão em situações formais de fala.  
• Fazer-se compreender, com uso adequado de volume, ritmo e expressividade, em situações formais de 

fala. 
• Olhar para as/os interlocutoras/es em situações formais de fala. 
• Utilizar variadas inflexões de voz, modificando o timbre, o volume, o ritmo e a velocidade com que se 

articulam sons, como recurso para potencializar comicidade, ironia e expressão de personagem. 
 
 Participação na produção oral das/os colegas de forma respeitosa e tolerante: 

• Manter postura corporal adequada durante as falas das/os colegas.  
• Respeitar os turnos de fala.  
• Escutar e respeitar as considerações das/os colegas. 
• Respeitar a variação linguística do outro.  
• Tomar a palavra para perguntar, expor ou explicar ideias.  
• Perguntar pausada, objetiva e claramente.  
• Responder às perguntas, de forma pertinente e respeitosa.  
• Expressar o que aprendeu com base no texto apresentado pelas/os colegas. 
• Apresentar sua opinião sem recorrer a ideias preconceituosas. 
• Planejar intervenções orais em situações públicas. 
• Posicionar-se em relação ao conteúdo do texto oral apresentado, justificando seu ponto de vista, com 

autonomia. 
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 Componente Curricular: Língua Portuguesa 

4º ano – 2º Ciclo do Ensino Fundamental 

Práticas de Linguagem: Oralidade 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Produção de texto oral 
 
Escuta, compreensão e planejamento 
de texto oral 
 
Declamação 
 
Performances orais  
 
Argumentação 
 
Gêneros Orais 
 
Variação linguística 
 
Forma de composição de gêneros 
orais46 
 
 
 
 
 
 
 

 Planejamento da produção de texto oral: 
• Reconhecer a situação de comunicação. 
• Definir o tema de acordo com a situação comunicativa. 
• Definir o objetivo com o qual se vai produzir o texto oral. 
• Definir o ponto de vista a ser tratado de acordo com a função social do texto. 
• Considerar a audiência (para quem) e o tema para determinar o grau de informatividade (o que é 

conhecido, o que é novidade, o que precisa ser explicado sobre o conteúdo, tema ou tese/afirmação). 
• Elaborar registros de apoio ao texto oral (escrita e/ou esquemas, ilustrações), quando necessário. 
• Hierarquizar conteúdos (principais e secundários) ou assuntos. 
• Formular tópicos a serem abordados em função do tema, do gênero e da audiência (para quem). 
• Recorrer, quando necessário, a fontes de pesquisa diversas para tratamento do tema ou conteúdo 

delimitado (enciclopédias, dicionários, sites de internet, livros didáticos, livros de literatura, TV). 
• Selecionar meios (recursos impressos e tecnológicos) que potencializem a comunicação, considerando as 

características do gênero, a situação de comunicação, a audiência (para quem) e os objetivos da produção 
(computadores, cartazes, ilustrações e imagens em movimento). 

 
 Produção de texto oral (situação de comunicação, coerência e coesão): 

• Comunicar com adequação e clareza o tema, o assunto ou a posição defendida. 
• Retomar tema e assuntos relacionados (fatos e sua ordem de ocorrência ou argumento e evidências), por 

meio de recursos coesivos (como repetições, substituições pronominais, substituições por sinônimos) para 
favorecer a construção de sentido do texto oral. 

• Expor conhecimentos recém-adquiridos, nomeando, definindo, ilustrando, demonstrando e explicando de 
modo preciso. 

• Descrever as ações envolvidas para realizar alguma atividade, tendo o cuidado de enumerar os itens 

                                                
46Considerar Quadros de Gêneros para o Trabalho Sistemático ao final dos quadros do Componente Curricular de Língua Portuguesa. 
 



 

 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
 
 

222 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

necessários à sua execução para assegurar a compreensão das/os ouvintes. 
• Descrever sensações e sentimentos provocados pelo texto com riqueza de vocabulário. 
• Relatar fatos vividos ou conhecidos, respeitando sua ordem de apresentação dos fatos, desde o fato mais 

importante até os detalhes (o quê), as/os envolvidas/os no acontecimento (com quem) e o local (onde), e 
indicando a razão (por quê) e a maneira como os fatos ocorreram com objetividade, para favorecer a 
construção de sentido do texto oral. 

• Posicionar-se sobre determinado tema, fato ou obra, justificando sua posição. 
• Utilizar, durante a apresentação oral, recursos impressos e tecnológicos variados (computadores, cartazes, 

ilustrações, imagens em movimento) para favorecer a construção de sentido. 
• Apresentar claramente a tese, fazendo uso de evidências, justificando-as e concluindo a linha 

argumentativa. 
• Argumentar de modo a persuadir audiência sobre posição definida. 
• Ouvir gravações, canções e textos falados em diferentes variedades linguísticas, identificando 

características regionais, urbanas e rurais da fala e respeitando as diversas variedades linguísticas como 
características do uso da língua por diferentes grupos regionais ou diferentes culturas locais, rejeitando 
preconceitos linguísticos.  

• Identificar gêneros do discurso oral utilizados em diferentes situações e contextos comunicativos, e suas 
características linguístico-expressivas e composicionais (conversação espontânea, conversação telefônica, 
entrevistas pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate, noticiário de rádio e TV, narração de jogos 
esportivos no rádio e TV, aula). 

• Planejar e produzir tutoriais em áudio ou vídeo (Exemplo: assistir, em vídeo digital, a programa infantil com 
instruções de montagem, de jogos e brincadeiras e elaborar tutoriais com base nele).  

• Produzir jornais radiofônicos ou televisivos e entrevistas veiculadas em rádio, TV e internet, orientados por 
roteiro ou texto, demonstrando conhecimento dos gêneros jornal falado/televisivo e entrevista. 

• Expor trabalhos ou pesquisas escolares em sala de aula, com apoio de recursos multissemióticos 
(imagens, diagrama e tabela), orientando-se por meio de roteiro escrito, planejando o tempo de fala e 
adequando à linguagem e à situação comunicativa.  

• Declamar poemas com entonação e postura adequadas. 
• Representar cenas de textos dramáticos, reproduzindo as falas das personagens, de acordo com as 

rubricas de interpretação e movimento indicadas pela/o autora/or. 
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  Recursos corporais para potencializar a comunicação: 
• Usar gestos, expressão facial e postura corporal como recursos para prender a audiência (para quem) e 

favorecer a compreensão em situações formais de fala. 
• Fazer-se compreender, com o uso adequado de volume, ritmo e expressividade, em situações formais de 

fala. 
• Olhar para as/os interlocutoras/es em situações formais de fala. 
• Utilizar variadas inflexões de voz, modificando o timbre, o volume, o ritmo e a velocidade com que se 

articulam sons, como recurso para potencializar comicidade, ironia, expressão de personagem. 
 
 Participação na produção oral das/os colegas de forma respeitosa e tolerante: 

• Manter postura corporal adequada durante as falas das/os colegas. 
• Respeitar os turnos de fala. 
• Escutar e respeitar as considerações das/os colegas com autonomia. 
• Respeitar a variação linguística do outro.  
• Tomar a palavra para perguntar, expor ou explicar ideias.  
• Perguntar pausada, objetiva e claramente.  
• Responder às perguntas de forma pertinente e respeitosa.  
• Expressar o que aprendeu com base no texto apresentado pelas/os colegas, recuperando as ideias 

principais da situação formal de escuta. 
• Apresentar sua opinião sem recorrer a ideias preconceituosas. 
• Posicionar-se em relação aos conteúdos do texto oral apresentado, justificando seu ponto de vista. 
• Elaborar questionamentos pertinentes ao conteúdo. 
• Retomar o ponto de vista perante as ideias divergentes. 
• Rebater, de forma pertinente e respeitosa, ideias defendidas por outros. 
• Reconhecer os efeitos de humor. 

 
 
 
 
 
 



 

 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
 
 

224 
 

 Componente Curricular: Língua Portuguesa 

5º ano – 2º Ciclo do Ensino Fundamental 

Práticas de Linguagem: Oralidade 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

 
 
 
 
 
 
 
Produção de texto oral 
 
Escuta, compreensão e 
planejamento de texto oral 
 
Declamação 
 
Performances orais  
 
Variação linguística 
 
Forma de composição de gêneros 
orais 
 
Argumentação 
 
Gêneros Orais47 

 Planejamento da produção de texto oral: 
• Reconhecer a situação de comunicação com autonomia. 
• Definir o tema de acordo com a situação comunicativa. 
• Definir o objetivo com o qual se vai produzir o texto oral. 
• Definir o ponto de vista a ser tratado de acordo com a função social do texto.  
• Considerar a audiência (para quem) e o tema para determinar o grau de informatividade (o que é 

conhecido, o que é novidade, o que precisa ser explicado sobre o conteúdo, tema ou tese/afirmação). 
• Elaborar registros de apoio ao texto oral (escrita e/ou esquemas, ilustrações), quando necessário.  
• Hierarquizar conteúdos (principais e secundários) ou assuntos. 
• Formular tópicos a serem abordados em função do tema, do gênero e da audiência (para quem). 
• Recorrer, quando necessário, a fontes de pesquisa diversas para tratamento do tema ou conteúdo 

delimitado (enciclopédias, dicionários, sites de internet, livros didáticos, livros de literatura, TV). 
• Selecionar meios (recursos impressos e tecnológicos) que potencializem a comunicação, considerando as 

características do gênero, a situação de comunicação, a audiência (para quem) e os objetivos da produção 
(computadores, cartazes, ilustrações, imagens em movimento). 

 
 Produção de texto oral (situação de comunicação, coerência e coesão): 

• Comunicar com adequação e clareza o tema, o assunto ou a posição defendida. 
• Retomar tema e assuntos relacionados (fatos e sua ordem de ocorrência ou argumento e evidências), por 

meio de recursos coesivos (como repetições, substituições pronominais, substituições por sinônimos etc.) 
para favorecer a construção de sentido do texto oral. 

• Expor conhecimentos recém-adquiridos, nomeando, definindo, ilustrando, demonstrando e explicando de 
modo preciso. 

• Descrever as ações envolvidas para realizar alguma atividade, tendo o cuidado de enumerar os itens 

                                                
47 Considerar Quadros de Gêneros para o Trabalho Sistemático ao final dos quadros do Componente Curricular de Língua Portuguesa. 
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necessários à sua execução para assegurar a compreensão das/os ouvintes. 
• Descrever sensações e sentimentos provocados pelo texto com riqueza de vocabulário. 
• Relatar fatos vividos ou conhecidos, respeitando a ordem de apresentação dos fatos, desde o fato mais 

importante até os detalhes (o quê), as/os envolvidas/os no acontecimento (com quem) e o local (onde), e 
indicando a razão (por quê) e a maneira como os fatos ocorreram com objetividade, para favorecer a 
construção de sentido do texto oral. 

• Posicionar-se sobre determinado tema, fato ou obra, justificando sua posição. 
• Utilizar, durante a apresentação oral, recursos impressos e tecnológicos variados (computadores, cartazes, 

ilustrações, imagens em movimento) para favorecer a construção de sentido. 
• Apresentar claramente a tese, fazendo uso de evidências, justificando-as e concluindo a linha 

argumentativa. 
• Argumentar de modo a persuadir audiência sobre posição definida. 
• Ouvir gravações, canções, textos falados em diferentes variedades linguísticas, identificando características 

regionais, urbanas e rurais da fala e respeitando as diversas variedades linguísticas como características 
do uso da língua por diferentes grupos regionais ou diferentes culturas locais, rejeitando preconceitos 
linguísticos.  

• Identificar gêneros do discurso oral utilizados em diferentes situações e contextos comunicativos, e suas 
características linguístico-expressivas e composicionais (conversação espontânea, conversação telefônica, 
entrevistas pessoais, entrevistas no rádio ou na TV, debate, noticiário de rádio e TV, narração de jogos 
esportivos no rádio e TV, aula). 

• Produzir jornais radiofônicos ou televisivos e entrevistas veiculadas em rádio, TV e internet, orientados por 
roteiro ou texto, e demonstrando conhecimento dos gêneros jornal falado/televisivo e entrevista. 

• Expor trabalhos ou pesquisas escolares em sala de aula com apoio de recursos multissemióticos (imagens, 
diagrama e tabela), orientando-se por meio de roteiro escrito, planejando o tempo de fala (de acordo com o 
tempo previsto) e adequando à linguagem e à situação comunicativa. 

• Declamar poemas com entonação e postura adequadas. 
• Representar cenas de textos dramáticos, reproduzindo as falas das personagens, de acordo com as 

rubricas de interpretação e movimento indicadas pela/o autora/or. 
• Descrever personagens, cenários e objetos. 
• Assistir, em vídeo digital, a postagem de vlog infantil e de críticas de brinquedos e livros de literatura infantil 

e, com base nele, planejar e produzir resenhas digitais em áudio ou vídeo. 
• Roteirizar, produzir e editar vídeo para vlogs argumentativos sobre produtos da mídia para público infantil 
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 (filmes, desenhos animados, HQs, games) com base em conhecimentos sobre os mesmos, de acordo com 
as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do texto. 

 
 Recursos corporais para potencializar a comunicação: 

• Usar gestos, expressão facial e postura corporal como recursos para prender a audiência (para quem) e 
favorecer a compreensão em situações formais de fala. 

• Fazer-se compreender, com uso adequado de volume, ritmo e expressividade em situações formais de fala. 
• Olhar para as/os interlocutoras/es em situações formais de fala. 
• Utilizar variadas inflexões de voz, modificando o timbre, o volume, o ritmo e a velocidade com que se 

articulam sons, como recurso para potencializar comicidade, ironia, expressão de personagem. 
 
 Participação na produção oral das/os colegas de forma respeitosa e tolerante com autonomia: 

• Manter postura corporal adequada durante as falas das/os colegas. 
• Respeitar os turnos de fala. 
• Escutar e respeitar as considerações das/os colegas. 
• Respeitar a variação linguística do outro.  
• Tomar a palavra para perguntar, expor ou explicar ideias.  
• Debater, utilizando a réplica e a tréplica. 
• Perguntar pausada, objetiva e claramente. 
• Responder às perguntas, de forma pertinente e respeitosa. 
• Expressar o que aprendeu com base no texto apresentado pelas/os colegas, recuperando as ideias 

principais da situação formal de escuta. 
• Apresentar sua opinião sem recorrer a ideias preconceituosas. 
• Posicionar-se em relação a conteúdos do texto oral apresentado, justificando seu ponto de vista. 
• Elaborar questionamentos pertinentes ao conteúdo. 
• Retomar o ponto de vista perante as ideias divergentes. 
• Rebater, de forma pertinente e respeitosa, ideias defendidas por outros. 
• Reconhecer os efeitos de humor e de ironia. 
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 Componente Curricular: Língua Portuguesa 

1º ano – 1º Ciclo do Ensino Fundamental  

Práticas de Linguagem: Produção de Texto 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Planejamento de texto  
(escrita compartilhada e autônoma) 

 Reconhecer a situação de comunicação. 

 Discutir o tema de acordo com a situação comunicativa. 

 Compreender o objetivo com o qual se vai produzir o texto escrito. 

 Discutir o ponto de vista a ser tratado de acordo com a função social do texto. 

 Considerar as/os leitoras/es (para quem) e o tema para determinar o grau de informatividade (o que é 
conhecido, o que é novidade, o que precisa ser explicado sobre conteúdo, tema ou tese/afirmação). 

 Recorrer com auxílio da/do docente, quando necessário, a fontes de pesquisa diversas para tratamento do 
tema ou conteúdo delimitado (fotos, imagens, enciclopédias, dicionários, sites de internet, livros didáticos, livros 
de literatura, documentários, programas jornalísticos, entre outros). 

 Selecionar recursos gráficos (fotografia, revista, tipos de fontes, cores, ilustrações, esquemas, mapas, 
infográficos, entre outros), considerando o funcionamento do gênero na situação comunicativa. 

Redação e edição de texto 
 

 Escrever textos de acordo com o gênero trabalhado48 (coletivamente, em dupla, com autonomia).  
 Produzir diferentes listas (coletivamente, com autonomia, em dupla). 
 Compreender e utilizar vocabulário diversificado e adequado ao gênero e às finalidades propostas. 

 Escrever o texto de acordo com o planejamento prévio, modificando-o sempre que necessário com o apoio 
da/do docente 

 Empregar recursos iconográficos (desenhos, fotos, ilustrações) coerentes com o gênero e com os objetivos do 
texto. 

 Empregar os elementos que caracterizam os gêneros trabalhados para utilizá-los na produção de textos 
coletivos. 

                                                
48 Considerar Quadros de Gêneros para o Trabalho Sistemático ao final dos quadros do Componente Curricular de Língua Portuguesa. 
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  Manter o esquema textualde narrativa: situação inicial, complicação (ou conflito), desenvolvimento (ações e 
reações), clímax, situação final (ou desfecho), coletivamente. 

 Caracterizar cenários e personagens. 

 Utilizar marcadores temporais dos gêneros trabalhados. 

 Empregar marcadores espaciais para descrever cenários e localizar personagens (dentro/fora, em 
cima/embaixo, direita/esquerda), coletivamente. 

 Manter o esquema textual do relato: o quê, onde, quem, como, quando e por quê (controlando o grau de 
informatividade de acordo com as exigências do gênero), coletivamente. 

 Relatar acontecimentos, sentimentos e situações vividas, controlando o grau de informatividade (o que é 
conhecido, o que é novidade, o que precisa ser explicado) em função da/o leitora/or. 

 Empregar recursos de coesão para ordenar itens (numerais) em listas. 

 
Revisão textual 

 Revisar coletivamente os textos durante o processo de escrita em que a/o docente é escriba, retomando o que 
foi escrito, planejando os trechos seguintes. 

 
Uso de tecnologia digital  

 Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e publicar os textos produzidos, 
explorando os recursos multissemióticos disponíveis.  

 

Componente Curricular: Língua Portuguesa 

2º ano – 1º Ciclo do Ensino Fundamental 

Práticas de Linguagem: Produção de Texto 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

 
 
 
 
 
Planejamento de texto  
(escrita compartilhada e autônoma) 
 

 Reconhecer a situação de comunicação. 

 Discutir o tema de acordo com a situação comunicativa. 

 Compreender o objetivo com que se vai produzir o texto escrito. 

 Discutir o ponto de vista a ser tratado de acordo com a função social do texto. 

 Considerar as/os leitoras/es (para quem) e o tema para determinar o grau de informatividade (o que é 
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conhecido, o que é novidade, o que precisa ser explicado sobre conteúdo, tema ou tese/afirmação). 

 Levantar coletivamente os conteúdos a serem abordados em função do tema, do gênero49 e das/os leitoras/es. 

 Recorrer com auxílio da/do docente, quando necessário, a fontes de pesquisa diversas para tratamento do 
tema ou conteúdo delimitado (fotos, imagens, enciclopédias, dicionários, sites de internet, livros didáticos, livros 
de literatura, documentários, programas jornalísticos, entre outros.). 

 Selecionar o registro linguístico (do mais formal ao informal), considerando a situação de comunicação. 

 Selecionar recursos gráficos (fotografia, revista, tipos de fontes, caracteres, cores, ilustrações, esquemas, 
mapas, infográficos, entre outros), considerando o funcionamento do gênero na situação comunicativa. 

 
 
 
 
 
 
Redação e edição de texto 
 

 Escrever pequenos textos de acordo com o gênero trabalhado (coletivamente, em dupla, com autonomia).  
 Compreender e utilizar vocabulário de acordo com a situação comunicativa e o tema.  
 Manter a unidade temática do texto (o tema, a ideia central, o conteúdo ou argumento). 

 Manter o esquema textual da narrativa: situação inicial, complicação (ou conflito), desenvolvimento (ações e 
reações), clímax, situação final (ou desfecho), coletivamente. 

 Empregar os elementos que caracterizam o gênero trabalhado para utilizá-los na produção de textos coletivos. 

 Empregar recursos linguísticos de indeterminação do agente (infinitivo, voz passiva, indeterminação do sujeito) 
ou o imperativo (manuais, receitas e regras de jogo, listas de procedimentos), coletivamente. 

 Articular o uso dos tempos verbais. 

 Conhecer a pontuação do discurso direto (aspas, travessão, dois-pontos) para introduzir falas de personagens. 

 Caracterizar cenários e personagens. 

 Empregar marcadores espaciais para descrever cenários e localizar personagens (dentro/ fora, em cima/ 
embaixo, direita/ esquerda). 

 Empregar recursos de coesão para evitar a repetição excessiva de palavras no texto (pronome, expressão 

                                                
49 Considerar Tabelas de Gêneros para o Trabalho Sistemático ao final dos quadros do Componente Curricular de Língua Portuguesa. 
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 sinônima, hiperônimos).  

 Empregar recursos de coesão para articular acontecimentos da narrativa numa ordem temporal (então, de 
repente, logo após, em seguida, entre outros), coletivamente. 

 Manter o esquema textual do relato: o quê, onde, quem, como, quando e por quê (controlando o grau de 
informatividade de acordo com as exigências do gênero), coletivamente. 

 Relatar acontecimentos, sentimentos e situações vividas, controlando o grau de informatividade (o que é 
conhecido, o que é novidade, o que precisa ser explicado) em função da/o leitora/or.  

 Expor conhecimentos, processos e informações, controlando o grau de informatividade de definições, 
explicações e vocabulário em função da/o leitora/or, coletivamente. 

 Empregar a primeira ou terceira pessoa para argumentar. 

 Articular o uso dos tempos e modos verbais nas descrições de ações. 

 Escrever, empregando pontuação em final de sentenças (ponto-final, interrogação e exclamação). 

 Segmentar o texto em unidades menores (sentenças) para a construção da coesão e da coerência por meio do 
uso da pontuação. 

 
Revisão textual 
 

 Revisar coletivamente os textos durante o processo de escrita em que a/o docente é escriba, retomando as 
partes já escritas e planejando os trechos seguintes. 

 Identificar segmentações indevidas ou falta de segmentação entre palavras que compõem os textos. 

 
Uso de tecnologia digital  

 Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e publicar os textos produzidos, 
explorando os recursos multissemióticos disponíveis.  
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 Componente Curricular: Língua Portuguesa 

3º ano – 1º Ciclo do Ensino Fundamental 

Práticas de Linguagem: Produção de Texto 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Planejamento de texto  
(escrita compartilhada e autônoma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reconhecer a situação de comunicação. 

 Discutir o tema de acordo com a situação comunicativa. 

 Compreender o objetivo com que se vai produzir o texto escrito. 

 Discutir o ponto de vista a ser tratado de acordo com a função social do texto. 

 Considerar as/os leitoras/es (para quem) e o tema para determinar o grau de informatividade (o que é 
conhecido, o que é novidade, o que precisa ser explicado sobre conteúdo, tema ou tese/afirmação). 

 Levantar coletivamente os conteúdos a serem abordados em função do tema, do gênero50 e das/os leitoras/es. 

 Recorrer com auxílio da/do docente, quando necessário, a fontes de pesquisa diversas para tratamento do 
tema ou conteúdo delimitado (fotos, imagens, enciclopédias, dicionários, sites de internet, livros didáticos, livros 
de literatura, documentários, programas jornalísticos, entre outros). 

 Selecionar o registro linguístico (do mais formal ao informal), considerando a situação de comunicação. 

 Selecionar recursos gráficos (fotografia, revista, tipos de fontes, caracteres, cores, ilustrações, esquemas, 
mapas, infográficos, entre outros), considerando o funcionamento do gênero na situação comunicativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Escrever pequenos textos de acordo com o gênero trabalhado (coletivamente, em dupla, com autonomia).  
 Escrever textos, grafando adequadamente as letras. 
 Compreender e utilizar vocabulário de acordo com a situação comunicativa e o tema.  
 Manter a unidade temática do texto (o tema, a ideia central, o conteúdo ou argumento). 

 Manter o esquema textual da narrativa: situação inicial, complicação (ou conflito), desenvolvimento (ações e 
reações), clímax, situação final (ou desfecho), coletivamente. 

 Empregar os elementos que caracterizam o gênero trabalhado para utilizá-los na produção de textos coletivos. 

                                                
50 Considerar Tabelas de Gêneros para o Trabalho Sistemático ao final dos quadros do Componente Curricular de Língua Portuguesa. 
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Redação e edição textual 
 

 Empregar recursos linguísticos de indeterminação do agente (infinitivo, voz passiva, indeterminação do sujeito) 
ou o imperativo (manuais, receitas e regras de jogo, listas de procedimentos). 

 Articular o uso dos tempos verbais. 

 Conhecer a pontuação do discurso direto (aspas, travessão, dois-pontos) para introduzir falas de personagens.  

 Caracterizar, com riqueza de detalhes e adequação, cenários e personagens. 

 Conhecer recursos de coesão para estabelecer relações de causa e consequência entre acontecimentos e 
ações dos envolvidos (porque, já que, visto que, como, uma vez que). 

 Empregar marcadores espaciais para descrever cenários e localizar personagens (dentro/ fora, em cima/ 
embaixo, direita/ esquerda). 

 Empregar recursos de coesão para evitar a repetição excessiva de palavras no texto (pronome, expressão 
sinônima, hiperônimos). 

 Empregar recursos de coesão para articular acontecimentos da narrativa numa ordem temporal (então, de 
repente, logo após, em seguida, entre outros). 

 Empregar os elementos que caracterizam os gêneros trabalhados para utilizá-los na produção de textos 
próprios. 

 Manter o esquema textual do relato: o quê, onde, quem, como, quando e por quê (controlando o grau de 
informatividade de acordo com as exigências do gênero). 

 Relatar acontecimentos, sentimentos e situações vividas, controlando o grau de informatividade (o que é 
conhecido, o que é novidade, o que precisa ser explicado) em função da/o leitora/or, coletivamente. 

 Expor conhecimentos, processos e informações, controlando o grau de informatividade de definições, 
explicações e vocabulário em função da/o leitora/or, coletivamente. 

 Empregar a primeira ou terceira pessoa para argumentar. 

 Escrever, empregando a vírgula em casos de enumeração. 

 Articular o uso dos tempos e modos verbais nas descrições de ações. 



 

 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
 
 

233 
 

  Empregar as regras de concordância verbal e nominal da norma culta. 

 Escrever, empregando pontuação em final de sentenças (ponto-final, interrogação e exclamação). 

 Segmentar o texto em unidades menores (sentenças) para a construção da coesão e da coerência por meio do 
uso da pontuação. 

 
 
 
 
Revisão textual 
 

 Revisar coletivamente os textos durante o processo de escrita em que a/o docente é escriba, retomando as 
partes já escritas e planejando os trechos seguintes. 

 Revisar os textos individualmente durante o processo de escrita, retomando as partes já escritas e planejando 
os trechos seguintes.  

 Avaliar o emprego de pontuação do discurso direto. 

 Avaliar a adequação do uso das letras minúsculas e maiúsculas nos textos escritos. 

 Identificar segmentações indevidas ou falta de segmentação entre palavras que compõem os textos. 

 Avaliar a correção na grafia de palavras de uso frequente.  

 Avaliar o emprego de pontuação em final de sentença.  

 
Uso de tecnologia digital  

 Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e publicar os textos produzidos, 
explorando os recursos multissemióticos disponíveis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
 
 

234 
 

 Componente Curricular: Língua Portuguesa 

4º ano – 2º Ciclo do Ensino Fundamental 

Práticas de Linguagem: Produção de Texto 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
Planejamento de texto  
 

 
 

 Reconhecer a situação de comunicação. 

 Discutir o tema de acordo com a situação comunicativa. 

 Compreender o objetivo com que se vai produzir o texto escrito. 

 Discutir o ponto de vista a ser tratado de acordo com a função social do texto. 

 Considerar as/os leitoras/es (para quem) e o tema para determinar o grau de informatividade (o que é 
conhecido, o que é novidade, o que precisa ser explicado sobre conteúdo, tema ou tese/afirmação). 

 Levantar no coletivo e individualmente os conteúdos a serem abordados em função do tema, do gênero e 
das/os leitoras/es. 

 Recorrer, quando necessário, a fontes de pesquisa diversas para tratamento do tema ou conteúdo delimitado 
(fotos, imagens, enciclopédias, dicionários, sites de internet, livros didáticos, livros de literatura, TV, entre 
outros). 

 Selecionar o registro linguístico (do mais formal ao informal), considerando a situação de comunicação. 

 Selecionar recursos gráficos (fotografia, revista, tipos de fontes, caracteres, cores, ilustrações, esquemas, 
mapas, infográficos, entre outros), considerando o funcionamento do gênero na situação comunicativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Manter a unidade temática do texto (o tema, a ideia central, o conteúdo ou argumento).  

 Segmentar o texto em unidades menores (sentenças) para a construção da coesão e da coerência por meio do 
uso da pontuação. 

 Compreender e utilizar vocabulário de acordo com a situação comunicativa e o tema (por exemplo, vocabulário 
técnico em textos expositivos). 

 Manter o esquema textual da narrativa: situação inicial, complicação (ou conflito), desenvolvimento (ações e 
reações), clímax, situação final (ou desfecho). 
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Redação e edição textual 
 

 Empregar recursos iconográficos (desenhos, fotos, ilustrações) coerentes com o gênero e com os objetivos do 
texto.  

 Empregar os elementos que caracterizam os gêneros trabalhados na produção de textos próprios. 

 Resolver, com coerência, as complicações de uma trama. 

 Articular o uso dos tempos verbais. 

 Empregar as regras de concordância verbal e nominal da norma culta. 

 Empregar a primeira ou terceira pessoa para narrar. 

 Conhecer e utilizar a pontuação do discurso direto (aspas, travessão, dois-pontos) para introduzir falas de 
personagens.  

 Fazer uso de modo intencional de variedades linguísticas regionais na representação de personagens e ações, 
pautando-se pela noção de respeito e valorização das diferentes manifestações culturais.  

 Caracterizar, com riqueza de detalhes e adequação, cenários e personagens. 

 Empregar marcadores espaciais para descrever cenários e localizar personagens (dentro/ fora, em cima/ 
embaixo, direita/ esquerda). 

 Empregar recursos de coesão para evitar a repetição excessiva de palavras no texto (pronome, expressão 
sinônima, hiperônimos).  

 Empregar recursos de coesão para articular acontecimentos da narrativa numa ordem temporal (então, de 
repente, logo após, em seguida, entre outros). 

 Manter o esquema textual do relato: o quê, onde, quem, como, quando e por que (controlando o grau de 
informatividade de acordo com as exigências do gênero).  

 Relatar acontecimentos, experiências e ações, respeitando as variedades linguísticas e as diferentes 
manifestações culturais. 

 Empregar recursos de coesão para estabelecer relações de causa e consequência entre acontecimentos e 
ações dos envolvidos (porque, já que, visto que, como, uma vez que).  
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  Relatar acontecimentos, sentimentos e situações vividas, controlando o grau de informatividade (o que é 
conhecido, o que é novidade, o que precisa ser explicado) em função da/o leitora/or. 

 Escrever, empregando a vírgula em casos de enumeração.  

 Expor conhecimentos, processos e informações, controlando o grau de informatividade de definições, 
explicações e vocabulário em função da/o leitora/or. 

 Escrever corretamente palavras de uso frequente, nas quais um grafema concorre com outros para representar 
um mesmo fonema (casos irregulares) e que levam acentuação gráfica.  

 Manter o esquema textual da descrição de ações: tema-título; enumeração dos passos para atingir um objetivo. 

 Escrever, empregando pontuação em final de sentenças (ponto-final, interrogação e exclamação). 

 
 
 
 
 
 
Revisão de textos 

 Revisar os textos individualmente durante o processo de escrita, retomando as partes já escritas e planejando 
os trechos seguintes.  

 Revisar os textos quanto à preservação do esquema textual próprio do agrupamento e das características dos 
gêneros. 

 Avaliar a adequação da divisão em parágrafos do texto. 

 Avaliar os textos quanto à adequação do emprego de vocabulário. 

 Avaliar os textos quanto à manutenção da unidade temática do texto. 

 Avaliar o emprego dos recursos de coesão. 

 Avaliar o emprego dos marcadores espaciais. 

 Avaliar o emprego de pontuação do discurso direto. 

 Avaliar o emprego de pontuação em final de sentenças. 

 Avaliar a correção na grafia de palavras de uso frequente. 

 Avaliar a adequação do uso das letras minúsculas e maiúsculas nos textos escritos. 

 Identificar segmentações indevidas ou falta de segmentação entre palavras que compõem os textos. 
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Uso de tecnologia digital  

 Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e publicar os textos produzidos, 
explorando os recursos multissemióticos disponíveis.  

 

Componente Curricular: Língua Portuguesa 

5º ano – 2º Ciclo do Ensino Fundamental 

Práticas de Linguagem: Produção de Texto 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

 
 
 
 
 
Planejamento de texto  
 
 
 
 
 
 
 

 Reconhecer a situação de comunicação. 

 Discutir o tema de acordo com a situação comunicativa. 

 Compreender o objetivo com que se vai produzir o texto escrito. 

 Discutir o ponto de vista a ser tratado de acordo com a função social do texto. 

 Considerar os leitores (para quem) e o tema para determinar o grau de informatividade (o que é conhecido, o 
que é novidade, o que precisa ser explicado sobre conteúdo, tema ou tese/afirmação). 

 Levantar no coletivo e individualmente os conteúdos a serem abordados em função do tema, do gênero e dos 
leitores. 

 Recorrer, quando necessário, a fontes de pesquisa diversas para tratamento do tema ou conteúdo delimitado 
(fotos, imagens, enciclopédias, dicionários, sites de internet, livros didáticos, livros de literatura, TV, entre 
outros). 

 Selecionar o registro linguístico (do mais formal ao informal), considerando a situação de comunicação. 

 Selecionar recursos gráficos (fotografia, revista, tipos de fontes, caracteres, cores, ilustrações, esquemas, 
mapas, infográficos, entre outros), considerando o funcionamento do gênero na situação comunicativa. 

 
Redação e edição textual 

 Manter a unidade temática do texto (o tema, a ideia central, o conteúdo ou argumento).  

 Segmentar o texto em unidades menores (sentenças) para a construção da coesão e da coerência por meio do 
uso da pontuação. 

 Compreender e utilizar vocabulário de acordo com a situação comunicativa e o tema (por exemplo, vocabulário 
técnico em textos expositivos).  
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  Manter o esquema textual da narrativa: situação inicial, complicação (ou conflito), desenvolvimento (ações e 
reações), clímax, situação final (ou desfecho). 

 Empregar recursos iconográficos (desenhos, fotos, ilustrações) coerentes com o gênero e com os objetivos do 
texto. 

 Articular o uso dos tempos verbais. 

 Resolver, com coerência, as complicações de uma trama. 

 Empregar as regras de concordância verbal e nominal da norma culta. 

 Empregar a primeira ou terceira pessoa para argumentar e narrar. 

 Utilizar a pontuação do discurso direto (aspas, travessão, dois-pontos) para introduzir falas de personagens. 

 Empregar aspas para citar falas de envolvidos em acontecimentos. 

 Fazer uso de modo intencional de variedades linguísticas regionais na representação de personagens e ações, 
pautando-se pela noção de respeito e valorização das diferentes manifestações culturais. 

 Caracterizar, com riqueza de detalhes e adequação, cenários e personagens. 

 Empregar marcadores espaciais para descrever cenários e localizar personagens (dentro/ fora, em cima/ 
embaixo, direita/ esquerda). 

 Empregar recursos de coesão para evitar a repetição excessiva de palavras no texto (pronome, expressão 
sinônima, hiperônimos). 

 Empregar recursos de coesão para articular acontecimentos da narrativa numa ordem temporal (então, de 
repente, logo após, em seguida, entre outros). 

 Empregar os elementos que caracterizam o gênero trabalhado para utilizá-los na produção de textos próprios. 

 Manter o esquema textual do relato: o quê, onde, quem, como, quando e por quê (controlando o grau de 
informatividade de acordo com as exigências do gênero). 

 Relatar acontecimentos, experiências e ações, respeitando as variedades linguísticas e as diferentes 
manifestações culturais. 
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  Empregar recursos de coesão para estabelecer relações de causa e consequência entre acontecimentos e 
ações dos envolvidos (porque, já que, visto que, como, uma vez que).  

 Articular o uso dos tempos e modos verbais em argumentos. 

 Escrever, empregando a vírgula em casos de enumeração. 

 Expor conhecimentos, processos e informações, controlando o grau de informatividade de definições, 
explicações e vocabulário em função do leitor. 

 Manter o esquema textual da descrição de ações: tema-título; enumeração dos passos para atingir um objetivo. 

 Escrever, empregando pontuação em final de sentenças (ponto-final, interrogação e exclamação). 

 
 
 
 
Revisão textual 

 Revisar os textos individualmente durante o processo de escrita, retomando as partes já escritas e planejando 
os trechos seguintes.  

 Revisar os textos quanto à preservação do esquema textual próprio do agrupamento e das características dos 
gêneros. 

 Avaliar a adequação da divisão em parágrafos do texto. 

 Avaliar os textos quanto à adequação do emprego de vocabulário. 

 Avaliar os textos quanto à manutenção da unidade temática do texto. 

 Avaliar a adequação do grau de informatividade em função dos leitores e do objetivo do texto. 

 Avaliar o emprego dos tempos verbais. 

 Avaliar o emprego dos recursos de coesão. 

 Avaliar o emprego dos marcadores espaciais. 

 Avaliar o emprego de pontuação do discurso direto. 

 Avaliar o emprego de pontuação em final de sentenças. 

 Avaliar a correção na grafia de palavras de uso frequente. 

 Avaliar a adequação do uso das letras minúsculas e maiúsculas nos textos escritos. 
 Identificar segmentações indevidas ou falta de segmentação entre palavras que compõem os textos. 
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 Uso de tecnologia digital   Utilizar software, inclusive programas de edição de texto, para editar e publicar os textos produzidos, 
explorando os recursos multissemióticos disponíveis.  
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 Progressão de conteúdos de Ortografia 
 

O quadro de conteúdos de Ortografia foi elaborado por Nóbrega (2013) a 
fim de auxiliar o planejamento e tratar da progressão de habilidades, na Análise 
Linguística no que diz respeito a: 

 Conhecer e sistematizar relações regulares contextuais; 

 Conhecer e sistematizar relações regulares morfológicas; 

 Conhecer contextos irregulares; 

 Grafar corretamente palavras frequentemente usadas envolvendo contextos 
irregulares; 

 Conhecer os sinais de acentuação e o que representam; 

 Grafar corretamente palavras frequentemente usadas que são acentuadas. 
 

PROGRESSÃO DOS CONTEÚDOS DE ORTOGRAFIA 

Conteúdos ortográficos Anos do ciclo 

Interferência da fala 1º 2º 3º 4º 5º 

Troca de – E > -I  X    

Troca de – O > -U  X    

Troca de M>I ou U-; N>I ou U em final de sílaba.   X   

Troca de -L>-U (semivocalização em final de sílaba ou de palavra)   X   

Troca de L / LH  X    

Troca de – AM > -ÃO   X   

Redução de proparoxítona   X   

Redução de gerúndio – NDO > -NO  X    

Redução deditongo nasal e desnasalização – AM > -O; -EM > -E   X   

Redução de ditongo AI > -A; EI > -E; OU > -O   X   

Omissão de -S em final de palavra   X   

Omissão de -R em final de palavra  X    

Ditongação em sílabas travadas por/s/(acréscimo de I)   X   

Acréscimo de -I- em sílaba travada (terminada em consoante)    X  

Regularidades contextuais 1º 2º 3º 4º 5º 

C/Ç  X    

C/QU  X    

G/GU/J  X    

M/N (Índice de nasalidade)   X   

R/RR  X    

S/SS   X   

Irregularidades (Desconhecimentos da origem etimológica) 1º 2º 3º 4º 5º 

O -> -U- no radical    X X 

E -> -I- no radical    X X 

Troca de C / Ç / S / SS / SC / XC em contextos arbitrários    X X 

CH / X em contextos arbitrários    X X 

C / QU em contextos arbitrários    X X 

G / J em contextos arbitrários    X X 

L / U no radical    X X 

S / Z / X em contextos arbitrários    X X 

Omissão ou acréscimo de H inicial    X X 

Desconsiderar o contexto semântico na seleção de palavras em 
que há relações fonéticas e gráficas 1º 2º 3º 4º 5º 

Palavras homófonas hetrográficas    X X 

Palavras parônimas    X X 
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 Oposição surda/sonora (ou outras trocas) 1º 2º 3º 4º 5º 

P / B X     

T / D X     

F / V X     

K / G X     

CH-X / G-J X     

Trocas envolvendo posteriorização ou anteriorização X     

Representação de sílabas não canônicas 1º 2º 3º 4º 5º 

Uso da consoante líquida do ataque ou da consoante da coda X X    

Uso do H que compõe dígrafos X     

Translineação inadequada   X   
Fonte: NÓBREGA, 2013, P.199-200. 

 

 
Quadros de Gêneros para o Trabalho Sistemático 
 

Os agrupamentos propostos nos quadros abaixo, baseados nas contribuições 
de Ceará (2013), visam ao desenvolvimento da expressão oral e escrita. Segundo 
Dolz e Schneuwly e colaboradores (2004), a definição da progressão conta não só 
com apoio das pesquisas em Psicologia, sobre o desenvolvimento das capacidades 
de linguagem, mas, sobretudo, com as pesquisas em Didática, considerando o foco 
central na aprendizagem em situação didática escolar e o currículo. Vale ressaltar 
que as definições dos agrupamentos não são estanques em relação uns com os 
outros. No entanto, os Gêneros podem ser agrupados em função de um número de 
regularidades linguísticas.  

Dentre alguns princípios apontados por Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004, p. 
124), a escolha dos Gêneros de acordo com o Ciclo é justificada pela ideia de que a 
aprendizagem não é consequência do desenvolvimento, e sim uma condição para 
ele.  

[...] “O desenvolvimento da expressão oral e escrita é ativado pelo ensino-
aprendizagem de diferentes gêneros, iniciado precocemente, graduado no 
tempo de acordo com objetivos limitados e realizado em momentos 
propícios, isto é, quando a intervenção do professor e as interações com 
outros alunos podem gerar progresso”. 

É de extrema importância que a Escola proporcione a produção de textos 
orais de diversos gêneros, dos mais familiares aos mais complexos, assim como os 
dos agrupamentos: argumentar e expor. Considerando as habilidades que, em geral, 
pouco se desenvolvem na vida cotidiana, mas que se fazem necessárias para a 
participação cidadã, pressupondo a capacidade de julgar, argumentar, expor, 
concluir, comparar, contrapor e defender ideias. 

Os gêneros apontados no quadro foram selecionados para garantir o ensino 
sistemático das habilidades necessárias à produção de textos. Entretanto, cabe 
considerar a importância das oportunidades de ensino, nas quais os eventos reais 
são eficientes para estimular a produção de textos escritos, por exemplo, recado aos 
familiares, escrita de bilhetes e de convites. Esses gêneros não estão elencados no 
quadro de gêneros para o trabalho sistemático, entretanto, são muito importantes 
para o processo de ensino-aprendizagem. 
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 Gêneros para o trabalho sistemático: Eixo Oralidade 

Agrupamentos51 Gêneros 
Ano 

1º. 2º. 3º. 4º. 5º. 

Argumentar Texto de opinião      

Debate regrado      

Campanhas educativas      

 
Descrever ações Regra de convivência      

Regras de brincadeiras      

 
Expor Relato de experiência científica      

Seminário       

Entrevistas       

 
Narrar  Contos       

Peça teatral      

 
Poesia Parlendas, canções infantis, travalínguas, quadras populares      

Poemas      

Cordel (infantil)      

 
Relatar Relatos de experiência vivida      

Notícia radiofônica      

Reportagem       

Total de Gêneros por ano 7 8 8 8 8 

Fonte: CEARÁ, 2013. 
 
LEGENDA 
 A cor cinza indica que a/o docente é a/o guia da produção oral do gênero selecionado ou do processo de revisão da produção. 

 A cor preta indica que a produção oral ou revisão pode ser feita com autonomia. 

 
 

                                                
51Os agrupamos foram dispostos em ordem alfabética. 
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 Gêneros para o trabalho sistemático: Eixo Produção de Textos Escritos 

Agrupamentos Gêneros 
Ano 

1º. 2º. 3º. 4º. 5º. 

Argumentar Texto de opinião CI CI   CI 

Carta de leitor   CD   

Carta de reclamação    CI  

Panfleto de campanha     TC 

 
Descrever ações Listas CI     

Receitas  RD    

Regras de jogo   RD   

Instruções para montagem de um brinquedo    CD CI 

Regras de convivência TC TC TC TC TC 

 
Expor Verbetes CD CI    

Relato de experiência científica   CD CI  

Resumo     CI 

Legendas  TC CI    

 
Narrar  Contos acumulativos TC     

Contos de fadas  RD    

Lendas indígenas   RI   

Contos africanos    RI  

Contos de aventura     CI 

 
Relatar Relato de experiência vivida CI     

Manchetes  CI    

Carta pessoal   CI   

Notícia     RI CI 

Total de Gêneros por ano 6 6 6 6 7 

Fonte: CEARÁ, 2013. 
 

 A cor cinza indica que a/o docente é a/o guia da produção textual do gênero selecionado. 

 A cor preta indica que a produção textual pode ser feita com autonomia. 

RI – reescrita individual RD – reescrita em dupla CI – criação individual CD – criação em dupla TC – texto coletivo 
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 Gêneros para o trabalho sistemático: Eixos de Leitura (compreensão leitora e fluência) 

Agrupamentos Gêneros 
Ano 

1º. 2º. 3º. 4º. 5º. 

Argumentar Texto de opinião      

Carta de reclamação      

Carta de leitor      

Artigo de opinião       

 
Descrever ações Instruções de atividades e enunciados de problemas      

Manual de instrução      

Etiquetas e crachás      

Agenda      

Regras de convivência      

Listas      

Rótulos      

Brincadeiras      

Receitas      

Regras de jogo      

Instruções para montagem de objetos e aparelhos      

Calendário       

 
Expor Artigo de divulgação científica      

Curiosidades      

Legendas de infográficos, esquemas e ilustrações      

Cartazes de campanha educativa      

Didático-expositivo (unidades, capítulos ou seções de livros didáticos)      

Verbetes      

Adivinha      

Relato de experiência científica      

Entrevistas      

Sinopses e resumo      

Tabelas simples e de dupla entrada      

Mapas      

Gráfico de barras e de pizza      

Infográficos      
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 Agrupamentos Gêneros 
Ano 

1º. 2º. 3º. 4º. 5º. 

Narrar  Contos africanos      

Contos acumulativos      

Contos de fadas      

Lendas indígenas      

Mitologia grega      

Contos maravilhosos      

Fábula       

Tirinhas       

História em quadrinho      

Piadas ou anedotas      

Biografia literária      

Diário literário      

 
Poesia Poemas infantis variados (tradicionais)      

Canções infantis      

Cordel infantil      

Quadras populares      

Poemas narrativos      

Poemas visuais      

 
Relatar Notícias       

Legendas de fotografias jornalísticas      

Manchetes      

Cartas       

 Textos autobiográficos e biográficos      

 Reportagens      

 Relatos históricos      

 Crônicas       

Total de Gêneros por ano 23 34 40   

Fonte: CEARÁ, 2013. 

 

 A cor cinza indica que a/o docente é a/o guia da produção textual do gênero selecionado. 

 A cor preta indica que a produção textual pode ser feita com autonomia. 

RI – reescrita individual RD – reescrita em dupla CI – criação individual CD – criação em dupla TC – texto coletivo 
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LEGENDA: 

 

A cor cinza indica que: 
 

 No 1º ano, a leitura dos textos mais complexos do agrupamento deve ser feita pela/o docente ou por uma/um leitora/or experiente; 

 A partir do 2º ano, a leitura e a compreensão dos textos do agrupamento podem ser feitas pela criança, com maior independência da/do 
docente, uma vez que ela deve começar a ganhar relativa autonomia na leitura e na compreensão. 

 

A cor preta indica que: 
 

 No 1º ano, a leitura de textos simples, especialmente aqueles do agrupamento ”descrever ações”, pode ser feita com autonomia pela criança. 
Nos demais anos, a leitura e a busca de compreensão dos textos dos agrupamentos devem ser realizadas com maior autonomia pela 
criança, embora a/o docente tenha sempre um papel como guia e apoio, a fim de modelar o comportamento leitor da criança, mostrando 
como extrair informações, integrá-las, monitorar o processo de compreensão e avaliar a experiência de leitura. 
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 ÁREA DO CONHECIMENTO: MATEMÁTICA 
 

COMPONENTE CURRICULAR DE MATEMÁTICA 

 
Princípios norteadores da ação educativa 

 
Com base na Resolução CNE/CEB n° 7/2010, que fixa as DCNEFs de 9 (nove) 

anos, com um olhar específico sobre a Educação Matemática proposta para a cidade 
de Santo André, destacamos o Art. 13 da referida Resolução para reafirmar a 
Matemática como uma Área de conhecimento, bem como a necessidade de articulação 
desta com as demais áreas.  

Conforme o Art. 25 da Resolução supracitada são de grande relevância: a 
diversidade sociocultural da população escolar, as necessidades apresentadas pelas 
crianças no desenvolvimento de metodologias e estratégias variadas que melhor 
respondam às diferenças de aprendizagem entre as crianças e as suas demandas. 

O documento curricular de Santo André considera a criança como cidadã 
detentora de direitos e isto significa que “[...] independentemente de sua história, de 
sua origem, de sua cultura e do meio social em que vive, lhe são garantidos legalmente 
direitos inalienáveis, que são iguais para todas as crianças” (SALLES; FARIA, 2012, 
apud FORTALEZA, 2016), direitos esses que precisam ser respeitados. 

Ainda considerando as DCNs, alguns fundamentos do Art. 5º merecem destaque 
e reiteram o que foi dito com relação ao ensino de um modo geral. São eles: 

§ 2º A educação de qualidade, como um direito fundamental, é, antes de tudo, 
relevante, pertinente e equitativa. 
I – A relevância reporta-se à promoção de aprendizagens significativas do 
ponto de vista das exigências sociais e de desenvolvimento pessoal. 
II – A pertinência refere-se à possibilidade de atender às necessidades e às 
características dos estudantes de diversos contextos sociais e culturais e com 
diferentes capacidades e interesses. 
III – A equidade alude à importância de tratar de forma diferenciada o que se 
apresenta como desigual no ponto de partida, com vistas a obter 
desenvolvimento e aprendizagens equiparáveis, assegurando a todos a 
igualdade de direito à educação. 

As ações pedagógicas devem se pautar em alguns princípios, como descritos a 
seguir: 

Art. 6º: Os sistemas de ensino e as escolas adotarão, como norteadores das 
políticas educativas e das ações pedagógicas, os seguintes princípios: 
I– Éticos: de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia; de respeito à 
dignidade da pessoa humana e de compromisso com a promoção do bem de 
todos, contribuindo para combater e eliminar quaisquer manifestações de 
preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação. 
II – Políticos: de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, de 
respeito ao bem comum e à preservação do regime democrático e dos 
recursos ambientais; da busca da equidade no acesso à educação, à saúde, ao 
trabalho, aos bens culturais e outros benefícios; da exigência de diversidade de 
tratamento para assegurar a igualdade de direitos entre os alunos que 
apresentam diferentes necessidades; da redução da pobreza e das 
desigualdades sociais e regionais. 
III – Estéticos: do cultivo da sensibilidade juntamente com o da racionalidade; 
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 do enriquecimento das formas de expressão e do exercício da criatividade; da 
valorização das diferentes manifestações culturais, especialmente a da cultura 
brasileira; da construção de identidades plurais e solidárias. 
Art. 7º:De acordo com esses princípios, e em conformidade com o art. 22 e o 
art. 32 da Lei nº 9.394/96 (LDB), as propostas curriculares do Ensino 
Fundamental visarão desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 
comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe os meios 
para progredir no trabalho e em estudos posteriores, mediante os objetivos 
previstos para esta etapa da escolarização, a saber: 
I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 
pleno domínio da Leitura, da escrita e do cálculo; 
II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, das artes, 
da tecnologia e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 
III – a aquisição de conhecimentos e habilidades, e a formação de atitudes e 
valores como instrumentos para uma visão crítica do mundo; 
IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

Outros documentos fundamentam nossas reflexões e corroboram para que 
possamos delinear uma Educação Matemática voltada a um trabalho de qualidade em 
Santo André, como a BNCC (BRASIL, 2017), que aponta a importância do 
conhecimento matemático como necessário para todas as crianças da Educação 
Básica, tanto por sua aplicação na sociedade, quanto pelas suas potencialidades na 
formação de cidadãs/ãos críticas/os, cientes de suas responsabilidades sociais. 

Por meio da articulação de seus diversos campos, é preciso valorizar o 
letramento matemático e garantir que as crianças relacionem observações empíricas 
do mundo real às representações e associem tais representações por meio de 
induções e conjecturas. Desta forma, a continuidade educativa é essencial entre as 
etapas de ensino. Como cita a BNCC: 

[...] O Ensino Fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do 
letramento matemático, definido como as competências e habilidades de 
raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a 
favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de 
problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, 
procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. É também o letramento 
matemático que assegura aos alunos reconhecer que os conhecimentos 
matemáticos são fundamentais para a compreensão e a atuação no mundo e 
perceber o caráter de jogo intelectual da matemática, como aspecto que 
favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimula a 
investigação e pode ser prazeroso (fruição). (BRASIL, 2017, p. 262). 

A BNCC traz ainda oito Competências Específicas de Matemática para o Ensino 
Fundamental, que precisam ser garantidas durante o desenvolvimento das crianças. 

 
COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE MATEMÁTICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 

 
1. Reconhecer que a Matemática 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 científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e 
construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho.  

2. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir 
argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no 
mundo.  

3. Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da 
Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras áreas do 
conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos 
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 matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções. 
4. Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas 

práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações 
relevantes, para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes.  

5. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para 
modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando 
estratégias e resultados.  

6. Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não 
diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, expressar suas respostas e sintetizar 
conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens (gráficos, tabelas, esquemas, além de texto 
escrito na língua materna e outras linguagens para descrever algoritmos, como fluxogramas, e dados). 

7. Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com 
base em princípios éticos, democráticos, 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 cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e 
desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e na busca de soluções para 
problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma determinada 
questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. 

Fonte: BRASIL, 2017, p. 263. 

 
Alguns autores evidenciam a importância da interação, entre eles: 

Piaget, Vygotsky e Wallon, cujas pesquisas e elaborações teóricas subsidiam 
grande parte da atual compreensão sobre o desenvolvimento do indivíduo, 
evidenciam a importância das interações no desenvolvimento humano ao 
constatarem, através de suas pesquisas, que o conhecimento é uma 
construção do próprio sujeito por meio das interações estabelecidas por este 
nas diversas experiências com o seu meio físico e sociocultural. (FORTALEZA, 
2016, p. 121). 

As práticas educativas devem resultar das conexões que as crianças 
estabelecem entre o conhecimento escolar, o cotidiano da criança e sua possível 
atuação na sociedade, uma vez que a aprendizagem matemática está intrinsecamente 
relacionada à apreensão de significados dos conteúdos e sua aplicabilidade.   

As diversas estratégias adotadas pelas/os docentes são o que favorecerá as 
conexões acima citadas. Assim, o uso de materiais concretos por todas as crianças, 
inclusive as do 2º ciclo do Ensino Fundamental Anos Iniciais, é imprescindível, pois 
possibilitará o processo das construções mentais e os níveis de abstração das 
crianças, corroborando assim com o ensino-aprendizagem. 

Ressaltamos, de acordo com Jundiaí (2016, p. 55), que:  

[...] Não é necessário aguardar que a criança adquira domínio sobre a Língua 
Materna para iniciar o ensino da matemática, mesmo porque, a aquisição da 
linguagem matemática constitui para o educando uma alfabetização tão ou 
mais complexa que a do Sistema de Escrita Alfabética (SEA) e o trabalho com 
ambos não necessita ser dissociado, deve possuir a mesma preocupação e 
atenção, devendo ser desenvolvida na perspectiva do letramento, de forma a 
fazer sentido.  

Além desses documentos abordados, é importante destacar o Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC (BRASIL, 2012a, 2012b), que leva em 
consideração a Alfabetização e Letramento Matemático no Ciclo de Alfabetização.  

[...] O objetivo do trabalho com a Matemática nas séries/anos iniciais é dar 
oportunidade para que as crianças coloquem todos os tipos de objetos, eventos 
e ações em todas as espécies de relações, sendo importante que as atividades 
propostas sejam acompanhadas de jogos e situações-problema e promovam a 
troca de ideias entre as crianças. (BRASIL, 2012b, p. 23). 
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 Neste sentido, a proposta é que as crianças se apropriem de práticas sociais de 
leitura e escrita de diversos tipos de textos, práticas de leitura e escrita do mundo, não 
se restringindo ao ensino do Sistema de Numeração Decimal (SND) e das quatro 
operações aritméticas fundamentais, mas também às demais UnidadesTemáticas: 
Pensamento Algébrico, Grandezas e Medidas, Estatística e Probabilidade e Geometria. 
Sendo assim, é preciso cuidar para que somente operações, não sejam tratadas como 
únicas ferramentas utilizadas para desenvolver, isoladamente, o raciocínio e as 
habilidades cognitivas, já que o objetivo é a formação plena da criança como um ser 
crítico, formador de opinião.  

Os números e suas representações estão presentes em muitas práticas 
cotidianas e compõem o nosso modo de ver o mundo. É de suma importância que se 
redirecione o olhar para a Matemática, abordando envolvimentos significativos para a 
criança, seja de necessidade ou de curiosidade, que proporcione aprendizado voltado 
para a construção de uma formação que possa oferecer estratégias diversificadas, com 
propostas didáticas variadas.    

Com base nos estudos realizados da produção de Skovsmose (2017), 
entendemos que a Alfabetização, num sentido amplo, engloba não só a linguagem 
verbal, mas também a Matemática e outras Áreas do Conhecimento, possibilitando a 
emancipação social e cultural. 

Garantir a competência matemática é fundamental, valorizando a dimensão 
crítica para se alcançar o exercício da cidadania. É possível realizar nas Escolas a 
Alfabetização Matemática nesta perspectiva, porém, estão sob a responsabilidade 
das/dos docentes escolhas didático-metodológicas para alcançar este trabalho. É 
preciso articular o ensino-aprendizagem que garanta o direito ao processo de 
desenvolvimento das crianças por meio de aquisição das habilidades básicas 
referentes aos conteúdos, com acompanhamento pedagógico contínuo. A formação 
continuada das/dos docentes e gestoras/es também é imprescindível, para que se 
garanta sua formação crítica e cidadã com base no documento curricular estabelecido 
(SKOVSMOSE, 2017). 

O autor também afirma que a Matemática possibilita o olhar analítico e crítico do 
“mundo”, por isso, pensar que as escolhas do “o quê” (conteúdo) versus “como” 
(estratégia) são fundamentais, uma vez que direcionarão as intervenções mais 
assertivas na direção da educação que se quer crítica e reflexiva. Não pode ser livre 
quem vive aprisionado na falta de criticidade, a quem é negado o direito de refletir 
sobre tudo que a/o rodeia, pois dessa forma estimula-se a falta de conhecimento e 
alimenta-se a passividade. Compreendendo que a competência democrática é 
desenvolvida por meio da educação, Skovmose (2017, n.p.) acredita que a Educação 
Matemática deve ser pautada na criticidade da realidade, processo em que as pessoas 
precisam ter capacidade de avaliar e julgar seu governo, a organização social da qual 
faz parte e para isso é necessário ter conhecimento e informação da realidade, 
considerando a grande influência da tecnologia que “[...] tornou-se o aspecto dominante 
da civilização”.  Como ele explica: 

[...] A matemática é o sustentáculo lógico do processamento da informação, e o 
pensamento matemático é também a base para as atuais aplicações da 
tecnologia da informação. 
[...] 
O problema é desenvolver uma competência crítica geral que possa 
efetivamente lidar com o desenvolvimento social e tecnológico. É isso que 
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 constitui o problema da democracia em uma sociedade altamente tecnológica. 
(SKOVMOSE, 2017, n.p.). 

A Matemática tem o poder de ampliar ou limitar a visão de mundo. Ela influencia 
a nossa vida cultural, tecnológica e política, e ainda, pode ou não trazer uma visão de 
totalidade. Estamos no momento que se necessita levar a criança a ter pensamentos 
relacionados à Matemática crítica, pensar diferente, trazer a contradição e conflitos. 
Sendo este o grande desafio da Escola, que é transformar os momentos de aula de 
Matemática os mais próximos da realidade e levar a criança a ser agente de mudanças 
sociais e refletir sobre os dados apresentados, podendo assim, se beneficiar ou trazer 
contribuições coletivas por meio do estudo da Matemática, operando no contexto social 
e político. 

A Matemática até agora foi aprendida e ensinada como matéria exata, com seus 
números, grandezas, algoritmos, regras e fórmulas, contudo, há necessidade de 
agregar a reflexão sobre o ensino-aprendizagem da Matemática. O grande aliado é a 
intervenção, questionamento pertinente que desafie a criança e a leve à busca de 
novas respostas e soluções. Skovsmose (2017, n.p.) afirma que: 

[...] a alfabetização matemática, como constructo radical, tem de estar 
enraizada em um espírito de crítica e em um projeto de possibilidades que 
habilite pessoas a participarem no entendimento e na transformação de sua 
sociedade. 

É importante a/o docente partir sempre do planejamento, considerando as 
habilidades que se quer garantir às crianças e os Objetos do Conhecimento envolvidos, 
relacionando o conhecimento que a criança já possui sobre o assunto. É salutar 
escolher as estratégias e desafios envolvidos para a reflexão das crianças e determinar 
agrupamentos ou não para aprimorar o trabalho, bem como pensar as 
responsabilidades de cada uma/um nas diferentes propostas (JUNDIAÍ, 2016). 

Podemos observar a seguir um exemplo de ilustração didático-metodológica no 
trato com a resolução de problemas: 

EXCERTO DO DOCUMENTO CURRICULAR DE JUNDIAÍ (2016) 
[...] Em sala de aula o professor considerará três fases simples: a preparação dos alunos, os 

alunos realizando a proposta e os alunos debatendo a proposta. Como explica Van de Walle (2009), na 
primeira fase o professor verificará se o problema foi compreendido, se os conhecimentos prévios foram 
ativados e se as expectativas estão claras para o aluno. Na segunda fase, o professor deixará os alunos 
realizarem a tarefa evitando antecipações desnecessárias, escutando cuidadosamente, fornecendo 
sugestões adequadas, observando-os e avaliando-os. Escutar cuidadosamente para dialogar com o 
aluno numa abordagem que privilegie o pensamento conceitual, possibilitar que esse “possa comunicar 
suas ideias matemáticas e que essas sejam valorizadas ou questionadas; que os problemas propostos 
na sala de aula rompam com um modelo padrão de problemas de uma única solução e sejam problemas 
abertos” (NACARATO; MENGALI; PASSOS, 2009, p. 37). Nesta fase é preciso garantir que o aluno faça 
conjunturas e busque explicações e validações para elas.   

Na terceira fase, segundo Van de Walle (2009, p. 66), os alunos precisam ser encorajados, pela 
mediação do professor, para formarem uma comunidade de estudantes, os alunos trabalharão 
“discutindo, justificando e desafiando as várias soluções para o problema na qual todos acabaram de 
trabalhar”.  Nesse momento, o professor precisa escutar e aceitar as soluções dos estudantes sem julgá-
las, sem determinar quem está certo ou errado para que todos possam se sentir seguros ao exporem 
suas ideias, ao mesmo tempo o professor ouve e aprende com eles, ou seja, aprende sobre o 
conhecimento que o aluno tem. Outro aspecto importante nesta fase é a síntese realizada pelo professor 
sobre as principais ideias e, a partir dessas, identificar futuros problemas. A síntese realizada pelo 
professor promoverá o fechamento da aula, de acordo com o que ele decidiu desencadear sobre o 
conceito matemático no planejamento.   

Fonte: JUNDIAÍ, 2016, p. 58. 
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Assumimos como imprescindível o desenvolvimento da autonomia, da 
criticidade, da criatividade e da capacidade de argumentação, valorizando a 
importância do ensino da Matemática como um dos Componentes Curriculares 
fundamentais ao desenvolvimento integral do ser humano. 

Na sequência serão abordados os principais aspectos das Unidades Temáticas 
do Componente Curricular de Matemática: 

 
           Aspectos das Unidades Temáticas do Componente Curricular de Matemática 

Unidades temáticas Do que trata 

Números e Operações 
 

Os números fazem parte das vivências das crianças antes mesmo da vida 
escolar. O cotidiano possibilita desde muito cedo que as crianças 
vivenciem ações reais em que os números estão presentes. A vida 
acadêmica vem ao encontro dessa vivência para ampliar e sistematizar tal 
conhecimento (BRASIL, 2012). 
De acordo com Brasil (2012), na Escola, o estudo da Matemática deve ser 
instigante e desafiador, possibilitando à criança condições de elaborar, 
interpretar e resolver situações-problema convencionais e não 
convencionais, utilizando e comunicando suas estratégias pessoais. 
Para isso, é importante que a/o docente compreenda a necessidade de se 
trabalhar o SND para fundamentar todas as demais ações, inclusive o 
trabalho com as operações, para que este não ocorra de forma mecânica, 
mas que possibilite à criança uma compreensão significativa do referido 
Sistema (BRASIL, 2014a).  
Tal importância é dada, inclusive à/ao docente, no momento das escolhas 
metodológicas e de estratégias de trabalho, utilizando representações 
significativas e argumentações consistentes do SND nos mais variados 
contextos. 
A UnidadeTtemática Números e Operações, de acordo com Brasil (2017), 
possibilita o desenvolvimento do pensamento numérico, que consiste na 
quantificação, medição, ordenação e codificação, assim como nas ideias 
de aproximação, proporcionalidade, equivalência e ordem, noções 
fundamentais da Matemática. 
Essa Unidade Temática favorece um estudo interdisciplinar envolvendo as 
dimensões culturais, sociais, políticas e psicológicas, além da econômica, 
sobre as questões do consumo, trabalho e dinheiro (BRASIL, 2017). 
Desta forma, de acordo com Brasil (2014a), o trabalho com a Matemática 
proporciona à criança a possibilidade de resolver situações que a 
desafiam, estimulando-a ao uso de estratégias e mecanismos que 
favoreçam essas ações. 

Álgebra 

 
O Pensamento Algébrico, conforme a BNCC (BRASIL, 2017, p.268): 

[...] é essencial para utilizar modelos52 matemáticos na 
compreensão, representação e análise de relações quantitativas de 
grandezas e, também de situações e estruturas matemáticas, 
fazendo uso de letras e diversas representações, gráficas e 
simbólicas. 

Esta Unidade Temática, segundo Walle (2009, p. 287), “[...] envolve eixos 
estruturantes que formam generalizações a partir de experiências com 
números e operações, formalizam ideias com o uso de um sistema de 

                                                
52 [...] modelos matemáticos, ou seja, aqueles que empregam símbolos matemáticos, sejam tabelas, 
gráficos, equações, inequações, etc., ou em outras palavras, empregam conceitos, notações e/ou 
procedimentos matemáticos.  
[...] A ideia de modelo matemático como um retrato aproximado da realidade parece ser amplamente 
reforçada por professores de ciências e matemática (BORBA, SKOVSMOSE, 1997; MALCOLM, 2007). 
(BARBOSA, 2009). 
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 símbolos significativos e exploram os conceitos de padrão e função”. O 
PNAIC (BRASIL, 2012a, 2012b) também confirma a importância desse 
Eixo, como observamos na citação: 

[...] A compreensão e reconhecimento dos padrões – em 
sequências numéricas, de imagens e de sons ou em sequências 
numéricas simples, – o estabelecimento de critérios para agrupar, 
classificar e ordenar objetos considerando diferentes atributos e a 
produção de padrões fazem parte de todos os eixos estruturantes 
(2012b, p. 76).   

O raciocínio algébrico permeia toda a Matemática, viabilizando para que o 
mesmo seja útil no cotidiano de cada cidadã/ão, de acordo com Walle 
(2009, p. 287): 

[...] O pensamento algébrico ou raciocínio algébrico envolve formar 
generalizações a partir de experiências com números e operações, 
formalizar essas ideias com o uso de um sistema de símbolos 
significativo e explorar os conceitos de padrão e de função. Longe 
de ser um tópico de pouco uso no mundo real, o pensamento 
algébrico penetra toda a matemática e é essencial para torná-la útil 
na vida cotidiana. 

Geometria 

 
Considerando os Direitos de Aprendizagem da Área de Matemática 
(BRASIL, 2012), o ensino da Geometria apresenta dois grandes objetivos: 
(i) possibilitar que as crianças do Ensino Fundamental reconheçam as 
figuras geométricas e (ii) construam noções básicas de localização e 
movimentação no espaço.  

[...] A Geometria tem um papel importante para a leitura do mundo, 
em especial, para a compreensão do espaço que nos circunda. Mas 
não se pode restringir seu estudo ao “uso social”, é preciso cuidar 
de construir, de modo gradual, com o aluno, a terminologia 
específica que é usada tanto na matemática, quanto nas mais 
diversas ciências e ramos da tecnologia. (BRASIL, 2014b, p.7). 

Com intuito de alcançar esses objetivos, a BNCC (BRASIL, 2017) 
determina que: “[...] As ideias matemáticas fundamentais associadas a 
essa temática são, principalmente, construção, representação e 
interdependência”. Nesse sentido é importante lembrar que o corpo é o 
ponto de partida para o processo de construção das relações espaciais, 
deslocamentos e localizações.  
Salientamos a necessidade de mostrar às crianças a importância do 
estudo da Geometria para suas vidas, tanto no campo como na cidade. 
Considerando a localidade em que a criança está inserida, bem como a 
cultura local. Sendo assim: 

[...] espera-se que os alunos identifiquem e estabeleçam pontos de 
referência para a localização e o deslocamento de objetos, 
construam representações de espaços conhecidos e estimem 
distância, usando, como suporte mapas, croquis e outras 
representações. Em relação às formas, espera-se que os alunos 
indiquem características das formas geométricas tridimensionais e 
bidimensionais, associem figuras espaciais e suas planificações e 
vice-versa. Espera-se também, que nomeie e comparem polígonos 
por meio de propriedades relativas aos meios, lados, vértices e 
ângulos. (BRASIL, 2017). 

Probabilidade e 
Estatística 

 

A definição das palavras “Probabilidade” e “Estatística” elucida a 
compreensão dos termos:  

[...] Para a Matemática, o cálculo das probabilidades é um ramo que 
estuda os fenômenos aleatórios, ou seja, observações ou 
experimentos que, quando realizados, não apresentam resultados 
conhecidos de antemão. A palavra probabilidade é derivada do latim 
probare, que significa testar ou provar. É muito comum usarmos a 

palavra provável para indicar algo de que não se tem certeza se vai 
acontecer. Esta palavra também está associada às palavras sorte, 
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 azar, incerto, chance, duvidoso. (MOREIRA, 2015). 
 
[...] A palavra estatística é do latim e significa “estado”. Este termo 
provém do primeiro uso da estatística e tinha como função o registro 
de dados (nº de habitantes da população, nº de casamentos...) e a 
elaboração de tabelas e gráficos para descrever resumidamente um 
determinado país em números. Passado muito tempo a estatística 
evoluiu, tornando-se uma ampla e complexa ciência, tirando 
conclusões sobre o conjunto todo a partir de amostras 
representativas. 
Uma boa definição de estatística é a de ser um conjunto de métodos 
especialmente apropriados à coleta, à apresentação (organização, 
resumo e descrição), à análise e à interpretação de dados de 
observação, tendo como objetivo a compreensão de uma realidade 
específica para a tomada da decisão. (DUARTE, 2018). 

De acordo com a BNCC (BRASIL, 2017), a Unidade Temática 
Probabilidade e Estatística, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 
deve ser apresentada de maneira gradativa, primeiramente com a 
compreensão inicial de fenômenos determinísticos, com base em 
situações da vida cotidiana, de forma a desenvolver as habilidades para 
coletar, organizar, representar, interpretar e analisar dados, possibilitando 
a compreensão de uma realidade específica, por meio do exercício de 
descrever, explicar e predizer fenômenos. 
Como facilitador deste processo, o uso de materiais tecnológicos como 
calculadoras, tabelas e planilhas eletrônicas, consultas de sites como do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) favorecem a 
aprendizagem dos conceitos e a análise da realidade (BRASIL, 2017). 
O estudo da Probabilidade e Estatística, como nos orienta a BNCC, deve 
ir além da construção de gráficos e planilhas, mas também possibilitar a 
leitura e produção de textos que sintetizem e justifiquem as conclusões 
obtidas na coleta de dados, contribuindo para tomada de decisão. 

Grandezas e Medidas  

 
De acordo com PNAIC (BRASIL, 2014c, p. 18), “[...] as grandezas e 
medidas estão presentes no nosso cotidiano, mas, contraditoriamente, 
parece que não nos damos conta disso” [...]; ao chegar à Escola, as 
crianças já trazem conhecimentos de situações que envolvem a 
comparação de grandezas em jogos e brincadeiras, vivenciam situações 
em que é necessário medir, comparar, registrar, trazem experiências com 
valor monetário, calendário e datas comemorativas. Ainda considerando 
Brasil (2014c, p.13): 

[...] De um modo geral, as crianças entram na escola com 
conhecimentos diferentes, grande diversidade cultural não só de 
experiências entre elas, mas também familiares. Além disso, muitas 
vezes, a mobilidade das populações aumenta essas diferenças, por 
exemplo, no caso das crianças das escolas indígenas. Assim, uma 
das principais tarefas colocadas, hoje, ao professor é procurar 
trabalhar a partir de experiências comuns entre alunos, de modo 
que a educação escolar possa acontecer valorizando os 
conhecimentos que eles já possuem.  

A/o docente deve atentar-se para o conhecimento prévio de cada criança, 
pois a maioria delas já viu alguém usar diferentes tipos de medidas. 
Desde muito pequenas, as crianças começam a estabelecer relações 
entre elas e os objetos em seu meio como longe, perto, baixo, alto, leve, 
pesado etc. As pessoas desconhecem que estes são também conceitos 
matemáticos, e que a Matemática vai além do SND, ela perpassa os 
bancos da Escola. É na Escola que encontramos um ambiente propício 
para estabelecer a relação entre a Matemática e o meio; a partir do corpo 
das crianças, é possível explorar noções de altura, peso, medidas das 
mãos e pés, tamanho de roupas e calçados, temas pelos quais as 
crianças manifestam interesse e curiosidade enquanto são pequenas. 
Ao iniciar uma aula em que a/o docente aborda o tema Grandezas e 
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 Medidas, logo a criança associa-o ao seu cotidiano; a vida dela é uma 
constante medida. Muitas atividades cotidianas das crianças envolvem 
medidas, como, por exemplo, tamanhos dos objetos, pesos, volumes, 
temperatura diferente, objeto em sua casa tem um tamanho, ela se 
compara a outras pessoas em relação à estatura e assim por diante. Esta 
Unidade Temática está vinculada ao cotidiano da criança e é de 
relevância ao mundo em que vivemos. 
É na Educação Infantil que as crianças aprendem que medir significa 
comparar grandezas, portanto a/o docente deve ter claro que nessa fase, 
assim como no Ensino Fundamental, é indispensável o processo de 
mediação durante as atividades propostas. Outras contribuições didático-
metodológicas são encontradas em documentos oficiais: 

[,,,] É importante que, ao longo do Ensino Fundamental, os alunos 
vivenciem diferentes situações que os levem a lidar com as 
grandezas físicas [...] ao abordar as grandezas e as medidas, as 
ações devem visar à relação do número, à função de medir, ao uso 
de diferentes estratégias para comparar grandezas, efetivando as 
primeiras aproximações com medidas de comprimento, peso, 
volume e tempo por meio de unidades convencionais e, 
inicialmente, não convencionais. (BRASIL, 2012b, p.80-81). 
 
[...] No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a expectativa é que os 
alunos reconheçam que medir é comparar uma grandeza com uma 
unidade e expressar o resultado da comparação por meio de um 
número [...] Espera-se, também, que resolvam problemas sobre 
situações de compra e venda e desenvolvam, por exemplo, atitudes 
éticas e responsáveis em relação ao consumo [...]. (BRASIL, 2017, 
p. 269). 

As Grandezas e Medidas representam uma Unidade Temática de grande 
importância para todas as outras Áreas e Componentes Curriculares, 
possibilitando a integração deste saberes e interligando-os em reais 
oportunidades de interdisciplinaridade. Nas Ciências da Natureza, medir é 
essencial. Na Área de Ciências Humanas, usamos escalas e, 
especialmente, medidas de tempo. Em Arte há as noções de 
proporcionalidade. Isso sem falar nos usos cotidianos, como em receitas 
culinárias e na aplicação de medicamentos. 

[...] Ao abordar as grandezas e as medidas, as ações devem visar à 
relação do número à função de medir, ao uso de diferentes 
estratégias para comparar grandezas, efetivando as primeiras 
aproximações com medidas de comprimento, peso, volume e 
tempo, por meio de unidades convencionais e, inicialmente, não 
convencionais. (BRASIL, 2012b, p.80-81). 

O conteúdo de Grandezas e Medidas é essencial para o conhecimento 
prático das pessoas. De modo geral, contempla às crianças nas diferentes 
maneiras pelas quais podem conhecer quantitativamente seu ambiente de 
convivência. Tudo o que vemos pode ser medido, isso reforça a grande 
importância deste conhecimento para o dia a dia dos sujeitos.  
Num contexto geral, todas as grandezas têm sua importância para a 
construção do pensamento sólido que permitirá ao indivíduo como sujeito 
social conhecer e utilizar os vários tipos de medidas em benefício de si e 
isso lhe fará futuramente uma/um boa/bom profissional, pois compreende 
diversos estudos relacionados ao nosso cotidiano, abrange questões 
relacionadas a quantificar objetos e formas da natureza. Este tema aborda 
claramente conhecimentos que utilizamos diariamente em nossa vida; 
podemos citar: dividir o tempo para realizarmos nossas tarefas, saber a 
área ou o perímetro de uma região que será coberta, a taxa de energia 
consumida mensalmente, entre outras, como, por exemplo: 

[...] O reconhecimento de cédulas e moedas que circulam no Brasil 
também integra o rol de temas do campo das grandezas e medidas.  
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 Em relação às grandezas e medidas, no Ciclo de Alfabetização, as 
crianças comparam grandezas de mesma natureza, por meio de 
estratégias pessoais e uso de instrumentos de medida adequados, 
com compreensão do processo de medição e das características do 
instrumento escolhido. (BRASIL, 2012b, p.80-81). 

É importante que a/o docente renove sua metodologia sempre de acordo 
com a realidade do grupo com o qual trabalha, propondo atividades que 
facilitam a aproximação criança-escola, a relação interpessoal docente-
criança pela aprendizagem no âmbito educacional. A partir daí, poderá 
ressignificar tanto o conhecimento teórico, quanto o prático, valorizando a 
afetividade, o respeito mútuo, o comportamento ético e essencialmente a 
participação de todas/os no andamento das aulas, o que é de grande 
importância para compreender e consolidar todo o processo de ensino-
aprendizagem. 

Fonte: Organizado pelas/os representantes do grupo de trabalho de Matemática, 2018. 

 
O desenvolvimento do currículo de Matemática segue com a apresentação dos 

Objetos do Conhecimento e das habilidades essenciais, em cada ano, consideradas 
como direitos das crianças, dentro de uma continuidade, a serem desenvolvidas no 
contexto escolar. 
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 Componente Curricular – Matemática 

1º ano – 1º. Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: Números e operações 

Objetos do Conhecimento Habilidades 

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

 Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e 
reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação. 

 Identificar números nos diferentes contextos e em suas diferentes funções como indicador de: posição ou de 
ordem, em portadores que registram a série intuitiva (1, 2, 3, 4, 5,... - como nas páginas de um livro, no 
calendário; em trilhas de jogos), ou números ordinais (1º; 2º; 3º; ...); código (número de camiseta de jogadores, 
de carros de corrida, de telefone, placa de carro etc.); quantidade de elementos de uma coleção discreta 
(cardinalidade); medida de grandezas (2 quilogramas, 3 litros, 3 dias, 2 horas, 5 reais, 50 centavos etc.).  

 Reproduzir sequências numéricas em escalas ascendentes e descendentes a partir de qualquer número dado: 
orais (em atividades rítmicas corporais coordenando o movimento à contagem oral e realizando modificações 
nos gestos para destacar os números redondos - dez, vinte, trinta etc.; ou em sequência de dez em dez, de 
cem em cem) e escritas. 

 Utilizar cédulas ou moedas do sistema monetário para explorar, produzir e comparar valores e escritas 
numéricas. 

 
 
 
Quantificação de elementos de uma 
coleção: estimativas, contagem um a 
um, pareamento ou outros 
agrupamentos e comparação 

 Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como o pareamento e outros 
agrupamentos. 

 Estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos (em torno de 20 elementos), por estimativa e/ou 
por correspondência (um a um, dois a dois) para indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a mesma 
quantidade”. 

 Quantificar elementos de uma coleção, em situações nas quais as crianças reconheçam sua necessidade, 
utilizando diferentes estratégias (correspondência termo a termo, contagem oral, pareamento, estimativa e 
correspondência de agrupamentos), e comunicar as quantidades, utilizando a linguagem oral, os dedos da mão 
ou materiais substitutivos aos da coleção. 

 Quantificar coleções numerosas em contextos e materiais diversos, recorrendo aos agrupamentos de dez em 
dez, construindo a inclusão hierárquica ao compreender que o dez está incluído no vinte, o vinte no trinta, o 
trinta no quarenta etc. 
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Leitura, escrita e comparação de 
números naturais (até 100) 
 
Reta numérica 
 

 Contar a quantidade de objetos de coleções até 100 unidades e apresentar o resultado por registros verbais e 
simbólicos, em situações de seu interesse, como jogos, brincadeiras, materiais da sala de aula, entre outros. 

 Comparar números naturais de até duas ordens em situações cotidianas, com e sem suporte da reta numérica. 

 Compartilhar, confrontar, validar e aprimorar os registros das suas produções, nas atividades que envolvem a 
quantificação numérica. 

 Representar graficamente quantidades de coleções ou de eventos utilizando registros simbólicos espontâneos 
(não convencionais) e notação numérica. 

 Ler e escrever os signos numéricos em diferentes portadores, apoiando-se ou não na contagem da série 
numérica intuitiva (1, 2, 3, 4, 5,...; 10, 20, 30,...; 100, 200, 300,...) para localização do número. 

 Elaborar, comparar, comunicar, confrontar e validar hipóteses sobre as escritas e leituras numéricas, 
analisando a posição e a quantidade de algarismos e estabelecendo relações entre a linguagem escrita e a 
oral. 

 Reconhecer regularidades do sistema, tais como: a série cíclica de 0 a 9 como referência na ampliação do 
sistema decimal; o sucessor de um número natural terminado em 9 é sempre um número redondo; as funções 
do zero como ausência de elementos e marcador de posição. 

 Ordenar, ler e escrever números redondos até 90 e identificar números redondos com 3 e 4 ordens (100, 200, 
300, ...; 1000, 2000, 3000, ....). 

 
 
 
Construção de fatos básicos da 
adição e subtração 

 Construir fatos básicos da adição e utilizá-los em procedimentos de cálculo para resolver problemas. 

 Calcular adição sem agrupamento e subtração sem agrupamento (sem reserva ou sem troca) recorrendo: ao 
apoio de diferentes materiais agrupados de dez em dez, a representações pictóricas (desenhos e imagens) dos 
agrupamentos, ao emprego de procedimentos próprios fazendo uso da linguagem matemática, ao uso de 
técnicas operatórias convencionais. 

 Calcular adição com agrupamento e subtração com agrupamento (com reserva ou com troca) recorrendo: ao 
apoio de diferentes materiais agrupados de dez em dez, a representações pictóricas (desenhos e imagens) dos 
agrupamentos, ao emprego de procedimentos próprios fazendo uso da linguagem matemática, ao uso de 
técnicas operatórias convencionais. 
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Composição e decomposição de 
números 
naturais 
 

 Compor e decompor número de até duas ordens, por meio de diferentes adições, com o suporte de material 
manipulável, contribuindo para a compreensão de características do sistema de numeração decimal e o 
desenvolvimento de estratégias de cálculo. 

 Compreender o valor posicional dos algarismos na composição da escrita numérica, compondo e decompondo 
números. 

 
 
 
 
 
 
Situações-problema envolvendo 
diferentes significados da adição e da 
subtração, da multiplicação e da 
divisão (juntar, acrescentar, separar, 
retirar) 
 
 
 
 
 

 Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até dois algarismos, com os 
significados de juntar, acrescentar, separar e retirar, com o suporte de imagens e/ou material manipulável, 
utilizando estratégias e formas de registros pessoais. 

 Elaborar, interpretar e resolver situações-problema do campo aditivo (adição e subtração), utilizando e 
comunicando suas estratégias pessoais, envolvendo os seus diferentes significados: composição (juntar e 
separar); comparação (comparar e completar); transformação (acrescentar e retirar); construir a notação 
aditiva, lendo, escrevendo e interpretando situações vivenciadas; produzir diferentes composições aditivas para 
uma mesma soma; descobrir regularidades da estrutura aditiva que permitam o desenvolvimento de 
estratégias de cálculo mental. 

 Elaborar, interpretar e resolver situações-problema do campo multiplicativo (multiplicação e divisão), utilizando 
e comunicando suas estratégias pessoais por meio de diferentes linguagens e explorando os diferentes 
significados: proporcionalidade na multiplicação; combinação na multiplicação; disposição retangular na 
multiplicação; medida na divisão; partilha na divisão; confrontar e diferenciar os significados da organização do 
registro da multiplicação quando se refere à proporcionalidade (X2; X3; X4; X5 – multiplicando constante) ou 
quando se refere à noção de dobro de um número (2 X no), triplo (3 X no) – multiplicador constante; produzir 
registros espontâneos para representar quantidades, procedimentos de cálculo, a resolução de situações-
problema do campo aditivo e do multiplicativo, comunicando, compartilhando, confrontando, validando e 
aprimorando suas produções. 

 
 
 
 
Construção, de forma progressiva, de 
um repertório de estratégia de cálculo 
mental e estimativo, envolvendo dois 
ou mais termos  

 Produzir as diferentes composições aditivas do total dez. 

 Resolver adições pela contagem progressiva a partir do valor de uma das parcelas. 

 Contagem progressiva: 8 + 4 = 12 – “guardo o 8 na cabeça e conto mais 4: nove, dez, onze e doze”. (Com 
possível apoio em 4 dedos da mão). 

 Resolver subtrações pela contagem regressiva do subtraendo a partir do valor do minuendo. 

 Contagem regressiva: 22 - 3 = 19 – guardo o 22 na cabeça e tiro 3: vinte e um, vinte, dezenove.(Com possível 
apoio em 3 dedos da mão). 



 

 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
 
 

264  

  Realizar estimativas, aproximando os resultados para dezena, centena e milhar para números redondos. 

 Decompor uma das parcelas para formar dez. Exemplo: na adição 8 + 7: oito para dez faltam dois, então, oito 
mais dois mais cinco são dez mais cinco que é igual a quinze; ou sete para dez faltam três, com mais cinco dos 
que sobraram do oito, ficam quinze. 

 Operar com base na soma de iguais. Exemplo: na adição 8 + 7: sete mais sete são quatorze, com mais um 
quinze; ou: oito mais oito são dezesseis menos um quinze. 

 Reconhecer a decomposição de quantidades pelo valor posicional como fundamento às estratégias de cálculo.  

 

Componente Curricular – Matemática 

2º ano – 1º. Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: Números e operações 

Objetos do Conhecimento Habilidades 

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

 Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de centenas) pela compreensão de características do 
sistema de numeração decimal (valor posicional e função do zero). 

 Fazer estimativas por meio de estratégias diversas a respeito da quantidade de objetos de coleções e registrar 
o resultado da contagem desses objetos (até 1000 unidades). 

 Comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, por estimativa e/ou por correspondência (um a um, dois a 
dois, entre outros), para indicar “tem mais”, “tem menos” ou “tem a mesma quantidade”, indicando, quando for 
o caso, quantos a mais e quantos a menos. 

 Identificar números nos diferentes contextos e em suas diferentes funções como indicador de: posição ou de 
ordem, em portadores que registram a série intuitiva (1, 2, 3, 4, 5,... - como nas páginas de um livro, no 
calendário; em trilhas de jogos), ou números ordinais (1º; 2º; 3º;...); código (número de camiseta de jogadores, 
de carros de corrida, de telefone, placa de carro etc.); quantidade de elementos de uma coleção discreta 
(cardinalidade); medida de grandezas (2 quilogramas, 3 litros, 3 dias, 2 horas, 5 reais, 50 centavos etc.).  

 Quantificar elementos de uma coleção, em situações nas quais as crianças reconheçam sua necessidade, 
utilizando diferentes estratégias (correspondência termo a termo, contagem oral, pareamento, estimativa e 
correspondência de agrupamentos), e comunicar as quantidades, utilizando a linguagem oral, os dedos da mão 
ou materiais substitutivos aos da coleção. 

 Representar graficamente quantidades de coleções ou de eventos utilizando registros simbólicos espontâneos 
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 (não convencionais) e notação numérica. 

 Compartilhar, confrontar, validar e aprimorar os registros das suas produções, nas atividades que envolvem a 
quantificação numérica. 

 Ler e escrever os signos numéricos em diferentes portadores, apoiando-se ou não na contagem da série 
numérica intuitiva (1, 2, 3, 4, 5,...; 10, 20, 30,...; 100, 200, 300,...) para localização do número. 

 Reproduzir sequências numéricas em escalas ascendentes e descendentes a partir de qualquer número dado: 
orais (em atividades rítmicas corporais coordenando o movimento à contagem oral e realizando modificações 
nos gestos para destacar os números redondos - dez, vinte, trinta etc.; ou em sequência de dez em dez, de 
cem em cem) e escritas. 

 Elaborar, comparar, comunicar, confrontar e validar hipóteses sobre as escritas e leituras numéricas, 
analisando a posição e a quantidade de algarismos e estabelecendo relações entre a linguagem escrita e a 
oral. 

 Reconhecer regularidades do sistema, tais como: a série cíclica de 0 a 9 como referência na ampliação do 
sistema decimal; o sucessor de um número natural terminado em 9 é sempre um número redondo; as funções 
do zero como ausência de elementos e marcador de posição. 

 Ordenar, ler e escrever números redondos (10, 20, 30, ...; 100, 200, 300, ...; 1000, 2000, 3000, ....). 

 Quantificar coleções numerosas em contextos e materiais diversos, recorrendo aos agrupamentos de dez em 
dez, construindo a inclusão hierárquica ao compreender que o dez está incluído no vinte, o vinte no trinta, o 
trinta no quarenta etc. 

 
Composição e decomposição de 
números 
naturais (até 1000) 

 Compor e decompor números naturais de até três ordens, com suporte de material manipulável, por meio de 
diferentes adições. 

 Compreender o valor posicional dos algarismos na composição da escrita numérica, compondo e decompondo 
números. 

 
 
 
 
Construção de fatos fundamentais da 
adição e da subtração 
 

 Construir fatos básicos da adição e subtração e utilizá-los no cálculo mental ou escrito. 

 Utilizar a calculadora, cédulas ou moedas do sistema monetário para explorar, produzir e comparar valores e 
escritas numéricas. 

 Calcular adição sem agrupamento e subtração sem agrupamento (sem reserva ou sem troca) recorrendo: ao 
apoio de diferentes materiais agrupados de dez em dez, a representações pictóricas (desenhos e imagens) dos 
agrupamentos, ao emprego de procedimentos próprios fazendo uso da linguagem matemática, ao uso de 
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 técnicas operatórias convencionais. 

 Calcular adição com agrupamento e subtração com agrupamento (com reserva ou com troca) recorrendo: ao 
apoio de diferentes materiais agrupados de dez em dez, a representações pictóricas (desenhos e imagens) dos 
agrupamentos, ao emprego de procedimentos próprios fazendo uso da linguagem matemática, ao uso de 
técnicas operatórias convencionais. 

Situações-problema envolvendo 
diferentes significados da adição e da 
subtração (juntar, acrescentar, 
separar, retirar) 

 Resolver e elaborar problemas de adição e de subtração, envolvendo números de até três ordens, com os 
significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, utilizando estratégias pessoais ou convencionais. 

 Elaborar, interpretar e resolver situações-problema do campo aditivo (adição e subtração), utilizando e 
comunicando suas estratégias pessoais, envolvendo os seus diferentes significados: composição (juntar e 
separar); comparação (comparar e completar); transformação (acrescentar e retirar); construir a notação 
aditiva, lendo, escrevendo e interpretando situações vivenciadas; produzir diferentes composições aditivas para 
uma mesma soma; descobrir regularidades da estrutura aditiva que permitam o desenvolvimento de 
estratégias de cálculo mental. 

Situações-problema envolvendo 
adição de parcelas iguais 
(multiplicação) 

 Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4 e 5) com a ideia de adição de parcelas iguais por 
meio de estratégias e formas de registro pessoais, utilizando ou não suporte de imagens e/ou material 
manipulável. 

 Elaborar, interpretar e resolver situações-problema do campo multiplicativo (multiplicação e divisão), utilizando 
e comunicando suas estratégias pessoais por meio de diferentes linguagens e explorando os diferentes 
significados: proporcionalidade na multiplicação; combinação na multiplicação; disposição retangular na 
multiplicação; medida na divisão; partilha na divisão. 

 
 
Situações-problema envolvendo 
significados de dobro, metade, triplo e 
terça parte 
 
 
 
 

 Resolver e elaborar problemas envolvendo dobro, metade, triplo e terça parte, com o suporte de imagens ou 
material manipulável, utilizando estratégias pessoais. 

 Elaborar, interpretar e resolver situações-problema do campo multiplicativo (multiplicação e divisão), utilizando 
e comunicando suas estratégias pessoais por meio de diferentes linguagens e explorando os diferentes 
significados: confrontar e diferenciar os significados da organização do registro da multiplicação quando se 
refere à proporcionalidade (X2; X3; X4; X5 – multiplicando constante) ou quando se refere à noção de dobro de 
um número (2 X no), triplo (3 X no) – multiplicador constante; produzir registros espontâneos para representar 
quantidades, procedimentos de cálculo, a resolução de situações-problema do campo aditivo e do 
multiplicativo, comunicando, compartilhando, confrontando, validando e aprimorando suas produções. 

 
Construção, de forma progressiva, de 
um repertório de estratégia de cálculo 

 Produzir as diferentes composições aditivas do total dez. 

 Resolver adições pela contagem progressiva a partir do valor de uma das parcelas. 
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 mental e estimativo, envolvendo dois 
ou mais termos  

 Contagem progressiva: 8 + 4 = 12 – “guardo o 8 na cabeça e conto mais 4: nove, dez, onze e doze”. (Com 
possível apoio em 4 dedos da mão). 

 Resolver subtrações pela contagem regressiva do subtraendo a partir do valor do minuendo. 

 Contagem regressiva: 22 - 3 = 19 – guardo o 22 na cabeça e tiro 3: vinte e um, vinte, dezenove.(Com possível 
apoio em 3 dedos da mão). 

 Realizar estimativas, aproximando os resultados para dezena, centena e milhar para números redondos. 

 Decompor uma das parcelas para formar dez. Exemplo: na adição 8 + 7: oito para dez faltam dois, então, oito 
mais dois mais cinco são dez mais cinco que é igual a quinze; ou sete para dez faltam três, com mais cinco dos 
que sobraram do oito, ficam quinze. 

 Operar com base na soma de iguais. Exemplo: na adição 8 + 7: sete mais sete são quatorze, com mais um 
quinze; ou: oito mais oito são dezesseis menos um quinze. 

 Reconhecer a decomposição de quantidades pelo valor posicional como fundamento às estratégias de cálculo.  

 Reconhecer frações unitárias usuais (um meio ou uma metade, um terço, um quarto) de quantidades contínuas 
(parte de: um chocolate, um bolo etc.) e discretas (partes de: coleção de botões, doces, brinquedos etc.) em 
situação de contexto familiar, sem recurso à representação simbólica. 

 

Componente Curricular – Matemática 

3º ano – 1º. Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: Números e operações 

Objetos do Conhecimento Habilidades 

 
 
 
 
 
Leitura, escrita, comparação e 
ordenação de números naturais de 
quatro ordens  

 Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre 
os registros numéricos e em língua materna. 

 Compartilhar, confrontar, validar e aprimorar os registros das suas produções, nas atividades que envolvem a 
quantificação numérica. 

 Ler e escrever os signos numéricos em diferentes portadores, apoiando-se ou não na contagem da série 
numérica intuitiva (1, 2, 3, 4, 5,...; 10, 20, 30, ....; 100, 200, 300, ...) para localização do número. 

 Reproduzir sequências numéricas em escalas ascendentes e descendentes a partir de qualquer número dado: 
orais (em atividades rítmicas corporais coordenando o movimento à contagem oral e realizando modificações 
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 nos gestos para destacar os números redondos - dez, vinte, trinta etc.; ou em sequência de dez em dez, de 
cem em cem) e escritas. 

 Elaborar, comparar, comunicar, confrontar e validar hipóteses sobre as escritas e leituras numéricas, 
analisando a posição e a quantidade de algarismos e estabelecendo relações entre a linguagem escrita e a 
oral. 

 Reconhecer regularidades do sistema, tais como: a série cíclica de 0 a 9 como referência na ampliação do 
sistema decimal; o sucessor de um número natural terminado em 9 é sempre um número redondo; as funções 
do zero como ausência de elementos e marcador de posição. 

 Ordenar, ler e escrever números redondos (10, 20, 30, ...; 100, 200, 300, ...; 1000, 2000, 3000, ....). 

 Quantificar coleções numerosas em contextos e materiais diversos, recorrendo aos agrupamentos de dez em 
dez, construindo a inclusão hierárquica ao compreender que o dez está incluído no vinte, o vinte no trinta, o 
trinta no quarenta etc. 

 
Composição e decomposição de 
números naturais  

 Identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e a decomposição de 
número natural de até quatro ordens.  

 Compreender o valor posicional dos algarismos na composição da escrita numérica, compondo e decompondo 
números. 

 
 
 
 
 
 
 
Construção de fatos fundamentais da 
adição, subtração e multiplicação  
 
Reta numérica  

 Construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para o cálculo mental ou escrito.  

 Estabelecer a relação entre números naturais e pontos da reta numérica para utilizá-la na ordenação dos 
números naturais e também na construção de fatos da adição e da subtração, relacionando-os com 
deslocamentos para a direita ou para a esquerda.  

 Utilizar a calculadora, cédulas ou moedas do sistema monetário para explorar, produzir e comparar valores e 
escritas numéricas. 

 Calcular adição sem agrupamento e subtração sem agrupamento (sem reserva ou sem troca) recorrendo: ao 
apoio de diferentes materiais agrupados de dez em dez, a representações pictóricas (desenhos e imagens) dos 
agrupamentos, ao emprego de procedimentos próprios fazendo uso da linguagem matemática, ao uso de 
técnicas operatórias convencionais. 

 Calcular adição com agrupamento e subtração com agrupamento (com reserva ou com troca) recorrendo: ao 
apoio de diferentes materiais agrupados de dez em dez, a representações pictóricas (desenhos e imagens) dos 
agrupamentos, ao emprego de procedimentos próprios fazendo uso da linguagem matemática, ao uso de 
técnicas operatórias convencionais. 
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 Procedimentos de cálculo (mental e 
escrito) com números naturais: adição 
e subtração 

 Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver problemas significativos envolvendo 
adição e subtração com números naturais.  

 
 
Situações-problema envolvendo 
significados da adição e da subtração: 
juntar, acrescentar, separar, retirar, 
comparar e completar quantidades  

 Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os significados de juntar, acrescentar, separar, 
retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou aproximado, 
incluindo cálculo mental.  

 Elaborar, interpretar e resolver situações-problema do campo aditivo (adição e subtração), utilizando e 
comunicando suas estratégias pessoais, envolvendo os seus diferentes significados: composição (juntar e 
separar); comparação (comparar e completar); transformação (acrescentar e retirar); construir a notação 
aditiva, lendo, escrevendo e interpretando situações vivenciadas; produzir diferentes composições aditivas para 
uma mesma soma; descobrir regularidades da estrutura aditiva que permitam o desenvolvimento de 
estratégias de cálculo mental. 

 
 
Situações-problema envolvendo 
diferentes significados da 
multiplicação e da divisão: adição de 
parcelas iguais, configuração 
retangular, repartição em partes 
iguais e medida  

 Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os significados de adição de parcelas 
iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculo e 
registros. 

 Resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural por outro (até 10), com resto zero e com resto 
diferente de zero, com os significados de repartição equitativa e de medida, por meio de estratégias e registros 
pessoais.  

 Elaborar, interpretar e resolver situações-problema do campo multiplicativo (multiplicação e divisão), utilizando 
e comunicando suas estratégias pessoais por meio de diferentes linguagens e explorando os diferentes 
significados: proporcionalidade na multiplicação; combinação na multiplicação; disposição retangular na 
multiplicação; medida na divisão; partilha na divisão. 

 
 
 
 
Significados de metade, terça parte, 
quarta parte, quinta parte e décima 
parte 
 
 

 Associar o quociente de uma divisão com resto zero de um número natural por 2, 3, 4, 5 e 10 às ideias de 
metade, terça, quarta, quinta e décima partes. 

 Elaborar, interpretar e resolver situações-problema do campo multiplicativo (multiplicação e divisão), utilizando 
e comunicando suas estratégias pessoais por meio de diferentes linguagens e explorando os diferentes 
significados: confrontar e diferenciar os significados da organização do registro da multiplicação quando se 
refere à proporcionalidade (x2; X3; X4; X5 – multiplicando constante) ou quando se refere à noção de dobro de 
um número (2 X no), triplo (3 X no) – multiplicador constante; produzir registros espontâneos para representar 
quantidades, procedimentos de cálculo, a resolução de situações-problema do campo aditivo e do 
multiplicativo, comunicando, compartilhando, confrontando, validando e aprimorando suas produções. 
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Construção, de forma  progressiva, de 
um repertório de estratégia de cálculo 
mental e estimativo, envolvendo dois 
ou mais termos  

 Produzir as diferentes composições aditivas do total dez. 

 Resoler adições pela contagem progressiva a partir do valor de uma das parcelas. 

 Contagem progressiva: 8 + 4 = 12 – “guardo o 8 na cabeça e conto mais 4: nove, dez, onze e doze”. (Com 
possível apoio em 4 dedos da mão). 

 Resolver subtrações pela contagem regressiva do subtraendo a partir do valor do minuendo. 

 Contagem regressiva: 22 - 3 = 19 – guardo o 22 na cabeça e tiro 3: vinte e um, vinte, dezenove.(Com possível 
apoio em 3 dedos da mão). 

 Realizar estimativas, aproximando os resultados para dezena, centena e milhar para números redondos. 

 Decompor uma das parcelas para formar dez. Exemplo: na adição 8 + 7: oito para dez faltam dois, então, oito 
mais dois mais cinco são dez mais cinco que é igual a quinze; ou sete para dez faltam três, com mais cinco dos 
que sobraram do oito, ficam quinze. 

 Operar com base na soma de iguais. Exemplo: na adição 8 + 7: sete mais sete são quatorze, com mais um 
quinze; ou: oito mais oito são dezesseis menos um quinze. 

 Reconhecer a decomposição de quantidades pelo valor posicional como fundamento às estratégias de cálculo.  

 Reconhecer frações unitárias usuais (um meio ou uma metade, um terço, um quarto) de quantidades contínuas 
(parte de: um chocolate, um bolo etc.) e discretas (partes de: coleção de botões, doces, brinquedos etc.) em 
situação de contexto familiar, sem recurso à representação simbólica. 

 

Componente Curricular – Matemática 

4º ano – 2º. Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: Números e operações 

Objetos do Conhecimento Habilidades 

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

 Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de milhar.  
 

 
 

Composição e decomposição de um 
número natural de até cinco ordens, 

 Mostrar, por decomposição e composição, que todo número natural pode ser escrito por meio de adições e 
multiplicações por potências de dez, para compreender o sistema de numeração decimal e desenvolver 
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 por meio de adições e multiplicações 
por potências de 10 

estratégias de cálculo.  

 
 
Situações-problema envolvendo 
significados da adição e da subtração: 
juntar, acrescentar, separar, retirar, 
comparar e completar quantidades  

 Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os significados de juntar, acrescentar, separar, 
retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo exato ou aproximado, 
incluindo cálculo mental.  

 Elaborar, interpretar e resolver situações-problema do campo aditivo (adição e subtração), utilizando e 
comunicando suas estratégias pessoais, envolvendo os seus diferentes significados: composição (juntar e 
separar); comparação (comparar e completar); transformação (acrescentar e retirar); construir a notação 
aditiva, lendo, escrevendo e interpretando situações vivenciadas; produzir diferentes composições aditivas para 
uma mesma soma; descobrir regularidades da estrutura aditiva que permitam o desenvolvimento de 
estratégias de cálculo mental. 

 
 
 
Situações-problema envolvendo 
diferentes significados da 
multiplicação e da divisão: adição de 
parcelas iguais, configuração 
retangular, proporcionalidade, 
repartição equitativa e medida 
 
 
 

 Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação (adição de parcelas iguais, 
organização retangular e proporcionalidade), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, 
cálculo mental e algoritmos. 

 Resolver e elaborar problemas de divisão cujo divisor tenha no máximo dois algarismos, envolvendo os 
significados de repartição equitativa e de medida, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, 
cálculo mental e algoritmos.  

 Elaborar, interpretar e resolver situações-problema do campo multiplicativo (multiplicação e divisão), utilizando 
e comunicando suas estratégias pessoais por meio de diferentes linguagens e explorando os diferentes 
significados: proporcionalidade na multiplicação; combinação na multiplicação; disposição retangular na 
multiplicação; medida na divisão; partilha na divisão; produzir registros espontâneos para representar 
quantidades, procedimentos de cálculo, a resolução de situações-problema do campo aditivo e do 
multiplicativo, comunicando, compartilhando, confrontando, validando e aprimorando suas produções. 

Situações-problema de contagem 
 Resolver, com o suporte de imagem e/ou material manipulável, problemas simples de contagem, como a 

determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção com 
todos os elementos de outra, utilizando estratégias e formas de registro pessoais.  

Números racionais: frações unitárias 
mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 
1/100) 
 
Adição e subtração de frações com 
mesmo denominador. 

 Reconhecer as frações unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100) como unidades de medida 
menores do que uma unidade, utilizando a reta numérica como recurso.  

 Resolver adição e subtração de frações com mesmo denominador. 
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 Números racionais: representação 
decimal para escrever valores do 
sistema monetário brasileiro  

 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. 

 
 
 
 
Construção, de forma progressiva, de 
um repertório de estratégia de cálculo 
mental e estimativo, envolvendo dois 
ou mais termos  
 

 Realizar estimativas, aproximando os resultados para dezena, centena e milhar para números redondos. 

 Decompor uma das parcelas para formar dez. Exemplo: na adição 8 + 7: oito para dez faltam dois, então, oito 
mais dois mais cinco são dez mais cinco que é igual a quinze; ou sete para dez faltam três, com mais cinco dos 
que sobraram do oito, ficam quinze. 

 Operar com base na soma de iguais. Exemplo: na adição 8 + 7: sete mais sete são quatorze, com mais um 
quinze; ou: oito mais oito são dezesseis menos um quinze. 

 Reconhecer a decomposição de quantidades pelo valor posicional como fundamento às estratégias de cálculo.  

 Reconhecer frações unitárias usuais (um meio ou uma metade, um terço, um quarto) de quantidades contínuas 
(parte de: um chocolate, um bolo etc.) e discretas (partes de: coleção de botões, doces, brinquedos etc.) em 
situação de contexto familiar, sem recurso à representação simbólica. 

 

Componente Curricular – Matemática 

5º ano – 2º. Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: Números e operações 

Objetos do Conhecimento Habilidades 

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

 Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar com compreensão das principais 
características do sistema de numeração decimal.  

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

 Ler, escrever e ordenar números racionais na forma decimal com compreensão das principais características 
do sistema de numeração decimal, utilizando, como recursos, a composição e decomposição e a reta 
numérica.  

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

 Identificar e representar frações (menores e maiores que a unidade), associando-as ao resultado de uma 
divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso.  

Comparação e ordenação de 
números racionais na representação 

 Identificar frações equivalentes.  

 Comparar e ordenar números racionais positivos (representações fracionária e decimal), relacionando-os a 
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 decimal e na fracionária utilizando a 
noção de equivalência 

pontos na reta numérica.  

Cálculo de porcentagens e 
representação fracionária  
 

 Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100% respectivamente à décima parte, quarta parte, 
metade, três quartos e um inteiro, para calcular porcentagens, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e 
calculadora, em contextos de educação financeira, entre outros.  

Situações-Problema: adição e 
subtração de números naturais e 
números racionais cuja representação 
decimal é finita 

 Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e com números racionais, cuja 
representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e 
algoritmos.  

Situações-Problema: multiplicação e 
divisão de números racionais cuja 
representação decimal é finita por 
números naturais 

 Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números naturais e com números racionais, cuja 
representação decimal seja finita (com multiplicador natural e divisor natural e diferente de zero), utilizando 
estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.  

Situações-Problema de contagem do 
tipo: “Se cada objeto de uma coleção 
A for combinado com todos os 
elementos de uma coleção B, quantos 
agrupamentos desse tipo podem ser 
formados?” 

 Resolver e elaborar problemas simples de contagem envolvendo o princípio multiplicativo, como a 
determinação do número de agrupamentos possíveis ao se combinar cada elemento de uma coleção com 
todos os elementos de outra coleção, por meio de diagramas de árvore ou por tabelas. 

 
 
 
 
Construção, de forma progressiva, de 
um repertório de estratégia de cálculo 
mental e estimativo, envolvendo dois 
ou mais termos 

 
 

 Realizar estimativas, aproximando os resultados para dezena, centena e milhar para números redondos. 

 Decompor uma das parcelas para formar dez. Exemplo: na adição 8 + 7: oito para dez faltam dois, então, oito 
mais dois mais cinco são dez mais cinco que é igual a quinze; ou sete para dez faltam três, com mais cinco dos 
que sobraram do oito, ficam quinze. 

 Operar com base na soma de iguais. Exemplo: na adição 8 + 7: sete mais sete são quatorze, com mais um 
quinze; ou: oito mais oito são dezesseis menos um quinze. 

 Reconhecer a decomposição de quantidades pelo valor posicional como fundamento às estratégias de cálculo.  

 Reconhecer frações unitárias usuais (um meio ou uma metade, um terço, um quarto) de quantidades contínuas 
(parte de: um chocolate, um bolo etc.) e discretas (partes de: coleção de botões, doces, brinquedos etc.) em 
situação de contexto familiar, sem recurso à representação simbólica. 
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Componente Curricular – Matemática 

1º ano – 1º. Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: Álgebra 

Objetos do Conhecimento Objetos do Conhecimento 

Padrões numéricos ou figurais: 
investigação de regularidades ou 
padrões em sequências; 

 
Sequências recursivas: observação 
de regras usadas em seriações 
numéricas.  

 Padrões numéricos ou figurais: investigação de regularidades ou padrões em sequências; 

 Sequências recursivas: observação de regras usadas em seriações numéricas.  

 

Componente Curricular – Matemática 

2º ano – 1º. Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: Álgebra 

Objetos do Conhecimento Objetos do Conhecimento 

Construção de sequências 
repetitivas e de sequências 
recursivas; 
 
Identificação de regularidade de 
sequências e determinação de 
elementos ausentes na sequência. 

 

 Estabelecer critérios para agrupar, classificar e ordenar objetos, considerando diferentes atributos, de forma a 
iniciar e aprofundar tais habilidades. 

 Reconhecer padrões de uma sequência para identificação dos próximos elementos, em sequências de sons e 
formas ou padrões numéricos simples, de forma a iniciar e aprofundar tais habilidades. 

 Produzir padrões em faixas decorativas, em sequências de sons e formas ou padrões numéricos simples, de 
forma a iniciar e aprofundar tais habilidades. 

 Descrever os elementos ausentes em sequências repetitivas e em sequências recursivas de números naturais, 
objetos com figuras, de forma a iniciar e aprofundar tais habilidades. 
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Componente Curricular – Matemática 

3º ano – 1º. Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: Álgebra 

Objetos do Conhecimento Objetos do Conhecimento 

 
 
 
Identificação e descrição de 
regularidades em sequências 
numéricas recursivas. 
 

 Estabelecer critérios para agrupar, classificar e ordenar objetos, considerando diferentes atributos, de forma a 
aprofundar e consolidar tais habilidades. 

 Investigar regularidades em sequências ordenadas de números naturais resultantes da realização de adições 
ou subtrações sucessivas de um mesmo número. 

 Reconhecer padrões de uma sequência para identificação dos próximos elementos, em sequências de sons e 
formas ou padrões numéricos simples, de forma a aprofundar e consolidar tais habilidades. 

 Produzir padrões em faixas decorativas, em sequências de sons e formas ou padrões numéricos simples, de 
forma a aprofundar e consolidar tais habilidades. 

Relação de igualdade em diferentes 
sentenças matemáticas envolvendo 
adições e subtrações. 

 Compreender a ideia de igualdade para escrever diferentes sentenças de adições ou subtrações de dois 
números naturais que resultem na mesma soma ou diferença, de forma a iniciar e aprofundar tais habilidades. 

 

Componente Curricular – Matemática 

4º ano – 2º. Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: Álgebra 

Objetos do Conhecimento Habilidades 

Sequência numérica recursiva 
formada por múltiplos de um 
número natural; 
 
Sequência numérica recursiva 
formada por  números que 
deixam o mesmo resto ao ser 

 Identificar regularidades em sequências numéricas compostas por múltiplos de um número natural. 

 Reconhecer, por meio de investigações, que há grupos de números naturais para os quais as divisões por um 
determinado número resultam em restos iguais, identificando irregularidades. 

 Reconhecer por meio de investigações, utilizando a calculadora quando necessário, as relações inversas entre 
as operações de adição e de subtração e de multiplicação e de divisão, para aplicá-las na resolução de 
problemas. 
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 dividido por um mesmo número 
natural diferente de zero; 
 
Relações entre adição e 
subtração e entre multiplicação 
e divisão; 
 
Propriedades da igualdade. 

 Reconhecer e mostrar, por meio de exemplos, que a relação de igualdade existente entre dois termos 
permanece quando se adiciona ou se subtrai um mesmo número a cada um desses termos. 

 Determinar o número desconhecido que torna verdadeira uma igualdade que envolve as operações 
fundamentais com números naturais. 

 

Componente Curricular – Matemática 

5º ano – 2º. Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: Álgebra 

Objetos do Conhecimento Habilidades 

 
Propriedades da igualdade e noção 
de equivalência; 
 
Variação de grandezas; 
 
Grandezas diretamente proporcionais; 
 
Situações-problema envolvendo 
proporcionalidade. 

 Concluir, por meio de investigações, que a relação de igualdade existente entre dois membros permanece ao 
adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir cada um desses membros por um mesmo número, para construir a 
noção de equivalência. 

 Resolver e elaborar problemas cuja conversão em sentença matemática seja uma igualdade com uma 
operação em que um dos termos é desconhecido. 

 Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta entre duas grandezas, para associar a 
quantidade de um produto ao valor a pagar, alterar as quantidades de ingredientes de receitas, ampliar ou 
reduzir escalas em mapas, entre outros. 

 Resolver problemas envolvendo a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, tais como dividir uma 
quantidade em duas partes, de modo que uma seja o dobro da outra, com compreensão de ideia de razão 
entre as partes e delas com o todo.   
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 Componente Curricular – Matemática 

1º ano – 1º. Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: Geometria 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

 
 
 
Localização  
 
 

 Dimensionar espaços. 

 Representar a posição das pessoas e objetos. 

 Desenvolver a lateralidade, noções de tamanho e noções de direcionamento e sentido. 

 Identificar e descrever a localização e movimentação de objetos no espaço (direita, esquerda, em cima, 
embaixo, à frente, atrás). 

 Identificar direções a partir de um referencial.  

 
 
Formas geométricas  

 Descrever, comparar e classificar verbalmente figuras planas. 

 Criar composições com as figuras geométricas. 

 Manusear, observar, levantar as diferenças e estabelecer comparações entre os sólidos geométricos 
apresentados, levando em consideração a quantidade de vértices, faces e arestas, que rolam ou não rolam. 

 Perceber formas geométricas em objetos do cotidiano. 

 

Componente Curricular – Matemática 

2º ano – 1º. Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: Geometria 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

 
 
Localização 

 Localizar e movimentar pessoas e objetos no espaço, segundo pontos de referência, em indicação de 
mudanças de direção e sentido. 

 Reconhecer seu próprio corpo como referencial de localização e deslocamento. 

 Representar a posição de pessoas e objetos. 

 Realizar leitura de esboço de roteiros e de plantas simples. 

 Compreender a ideia de simetria. 
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Forma geométrica 

 Identificar e nomear as figuras geométricas planas (círculo, quadrado, retângulo e triângulo). 

 Estabelecer relações entre tamanhos e forma/formato das figuras geométricas. 

 Descrever, desenhar e classificar figuras geométricas planas. 

 Reconhecer figuras geométricas espaciais (cubos, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esferas) e suas 
características. 

 Construir e representar formas/formatos geométricos e sólidos geométricos. 

 Reconhecer figuras geométricas tridimensionais. 

 Estabelecer comparações entre objetos do espaço físico e objetos geométricos (esféricos, cilíndricos, cônicos, 
prismáticos - sem uso obrigatório de nomenclatura).  

 Perceber formas geométricas em objetos do cotidiano. 

 Conhecer figuras tridimensionais, estabelecendo diferenças e semelhanças. 

 Descrever, comparar, classificar verbalmente figuras planas ou espaciais por características comuns mesmo 
que representadas em diferentes disposições (por translações e rotação ou reflexão), descrevendo a 
transformação com suas próprias palavras. 

 

Componente Curricular – Matemática 

3º ano – 1º. Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: Geometria 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

 
 
Localização 
 
 

 Localizar e movimentar pessoas e objetos no espaço, segundo pontos de referência, em indicação de 
mudanças de direção e sentido. 

 Reconhecer seu próprio corpo como referencial de localização e deslocamento. 

 Representar a posição de pessoas e objetos. 

 Realizar leitura de esboço de roteiros e de plantas simples. 
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Geometria 

 Analisar as características e planificações de figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, 
cone, cilindro e esfera). 

 Reconhecer e nomear diferentes sólidos geométricos. 

 Compreender a ideia de simetria. 

 Reconhecer a congruência de figuras geométricas planas. 

 Calcular área por meio de uma malha quadriculada. 

 Perceber diferenças e semelhanças entre figuras bidimensionais e dimensionais. 

 

Componente Curricular – Matemática 

4º ano – 2º. Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: Geometria 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

 
Localização 

 Localizar e movimentar pontos de referências, direção e sentido. 

 Reconhecer situações de paralelismo e perpendicularismo 

 Interpretar e representar a posição de uma pessoa ou objeto no espaço. 

 
 
 
Geometria 

 Reconhecer, representar e classificar figuras geométricas espaciais (prismas e pirâmides). 

 Comparar abertura de ângulos, classificando em agudo, reto e obtuso. 

 Reconhecer ângulos retos e não retos: uso de dobraduras, esquadros e softwares. 

 Apresentar situações reais presentes no cotidiano dos alunos em relação aos estudos dos ângulos. 

 Representar figuras planas e não planas na malha quadriculada. 

 Reconhecer situações de simetria de reflexão. 

 Identificar dimensões de sólidos geométricas bem como alguns elementos (retas, faces, bases e vértices). 

 Calcular área e perímetros. 
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Componente Curricular – Matemática 

5º ano – 2º. Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: Geometria 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Localização 
 Descrever, interpretar e representar a localização ou a movimentação do primeiro quadrante do plano 

cartesiano. 

Geometria 

 Reconhecer, representar, planificar e caracterizar figuras geométricas espaciais. 

 Ampliar e reduzir as figuras poligonais em malhas quadriculadas: reconhecer as congruências dos ângulos e 
das proporcionalidades dos lados correspondentes. 

 Classificar os polígonos diversos quanto ao número de lados. 

 Reconhecer polígonos e identificar seus elementos. 

 Compreender a ideia de perímetro de uma figura. 

 Reconhecer as semelhanças, diferenças, classificar e explorar os poliedros. 

 Ampliar e reduzir os polígonos em malhas quadriculadas. 
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 Componente Curricular – Matemática 

1º ano – 1º. Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: Probabilidade e Estatística 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Noção de acaso 

 Classificar eventos envolvendo o acaso, tais como “acontecerá com certeza”, “talvez aconteça” e “é impossível 
acontecer”, em situações do cotidiano. 

 Identificar maior ou menor chance de um evento ocorrer. 

Leitura de tabelas e gráficos de 
colunas simples 

 Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples. 

 Ler, interpretar e transpor informações em diversas situações e diferentes configurações (do tipo: anúncios, 
gráficos, tabelas, propagandas), utilizando-as na compreensão de fenômenos sociais e na comunicação, 
agindo de forma efetiva na realidade em que vive, de forma a iniciar o desenvolvimento destas habilidades. 

Coleta e organização de informações  

 Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas de seu interesse e universo de até 30 elementos, 
e organizar dados por meio de representações pessoais. 

 Coletar, organizar, classificar, ordenar e construir representações próprias para comunicação de dados 
coletados, de forma a iniciar o desenvolvimento destas habilidades. 

Registros pessoais para comunicação 
de informações coletadas 

 Realizar pesquisa, envolvendo até duas variáveis categóricas de seu interesse e universo de até 30 elementos, 
e organizar dados por meio de representações pessoais. 

 Formular questões sobre aspectos familiares que gerem pesquisas e observações para coletar dados 
quantitativos e qualitativos. 

 

Componente Curricular – Matemática 

2º ano – 1º. Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: Probabilidade e Estatística 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Análise da ideia de aleatório em 
situações do cotidiano 

 Classificar resultados de eventos cotidianos aleatórios como “pouco prováveis”, “muito prováveis”, 
“improváveis” e “impossíveis”. 

 Reconhecer na vivência situações determinística e probabilística (podem ou não acontecer). 
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Coleta, classificação e representação 
de dados em tabelas simples e de 
dupla entrada e em gráfico de colunas 
 
 

 Comparar informações de pesquisas apresentadas por meio de tabelas de dupla entrada e em gráficos de 
colunas simples ou barras, para melhor compreender aspectos da realidade próxima. 

 Realizar pesquisa em universo de até 30 elementos, escolhendo até três variáveis categóricas de seu 
interesse, organizando os dados coletados em listas, tabelas e gráficos de colunas simples. 

 Coletar, organizar e construir representações próprias para a comunicação de dados coletados (com ou sem 
o uso de materiais manipuláveis ou de desenhos), de forma a aprofundar essas habilidades. 

Textos escritos com base na 
interpretação de gráficos e tabelas 

 Produzir textos escritos com base na interpretação de gráficos e tabelas, de forma a aprofundar essa 
habilidade. 

 

Componente Curricular – Matemática 

3º ano – 1º. Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: Probabilidade e Estatística 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Análise da ideia do acaso em 
situações do cotidiano: espaço 
amostral 

 Identificar, em eventos familiares aleatórios, todos os resultados possíveis, estimando os que têm maiores ou 
menores chances de ocorrência. 

 Identificar maior ou menor chance de um evento ocorrer, de forma a aprofundar essas habilidades. 

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

 Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de 
colunas. 

 Ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de 
colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas, utilizando termos como maior e menor frequência, 
apropriando-se desse tipo de linguagem para compreender aspectos da realidade sociocultural significativos, 
de forma a aprofundar essas habilidades. 

Coleta, classificação e representação 
de dados referentes a variáveis 
categóricas, por meio de tabelas e 
gráficos. 

 Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas em um universo de até 50 elementos, organizar os dados 
coletados utilizando listas, tabelas simples ou de dupla entrada e representá-los em gráficos de colunas 
simples, com e sem uso de tecnologias digitais (com ou sem o uso de materiais manipuláveis ou de 
desenhos), de forma a consolidar essas habilidades. 

Problematização e resolução de 
situações com base nas informações 
contidas em tabelas e gráficos 

 Formular questões sobre aspectos familiares que gerem pesquisas e observações para coletar dados 
quantitativos e qualitativos, de forma a aprofundar essas habilidades. 
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 Componente Curricular – Matemática 

4º ano – 2º. Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: Probabilidade e Estatística 

Objetos do Conhecimento Habilidades 
Análise de chances de eventos 
aleatórios 

 Identificar, entre eventos aleatórios cotidianos, aqueles que têm maior chance de ocorrência, reconhecendo 
características de resultados mais prováveis, sem utilizar frações. 

Leitura, interpretação e representação 
de dados em tabelas de dupla 
entrada, gráfico de colunas simples e 
agrupadas, gráfico de barras e 
colunas e gráficos pictóricos 

 Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos, 
com base em informações das diferentes áreas do conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua 
análise. 

Diferenciação entre variáveis 
categóricas e variáveis numéricas; 
 
Coleta, classificação e representação 
de dados de pesquisa realizada 

 Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas e organizar dados coletados por meio de 
tabelas e gráficos de colunas simples ou agrupadas, com e sem uso de tecnologias digitais. 

Problematização e resolução de 
situações com base nas informações 
contidas em tabelas e gráficos 

 Formular questões sobre aspectos familiares que gerem pesquisas e observações para coletar dados 
quantitativos e qualitativos, de maneira a aprofundar e consolidar tais habilidades. 

 

Componente Curricular – Matemática 

5º ano – 2º. Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: Probabilidade e Estatística 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Espaço amostral: análise de chances 
de eventos aleatórios 

 Apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, estimando se esses resultados são 
igualmente prováveis ou não. 

Cálculo de probabilidade de eventos 
equiprováveis 
 

 Determinar a probabilidade de ocorrência de um resultado em eventos aleatórios, quando todos os resultados 
possíveis têm a mesma chance de ocorrer (equiprováveis). 
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 Leitura, coleta, classificação, 
interpretação e representação de 
dados em tabelas de dupla entrada, 
gráfico de colunas agrupadas, 
gráficos pictóricos e gráfico de linhas 
 

 Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos (colunas ou linhas), referentes a 
outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como saúde e trânsito, e produzir textos com o objetivo 
de sintetizar conclusões. 

 Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, organizar dados coletados por meio de 
tabelas, gráficos de colunas, 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. 

Problematização e resolução de 
situações com base nas informações 
contidas em tabelas e gráficos 

 Formular questões sobre aspectos familiares que gerem pesquisas e observações para coletar dados 
quantitativos e qualitativo, de maneira a consolidar essa habilidade. 
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 Componente Curricular – Matemática 

1º ano – 1º. Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: Grandezas e medidas 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Medida de tempo: 

 Calendário 

 Relógio 
 
 

 Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana e meses do ano, utilizando o calendário quando 
necessário. 

 Produzir escrita de uma data, apresentando o dia, o mês e o ano e indicar o dia da semana de uma data, 
consultando o calendário. 

 Ler as horas, identificando-as em relógios digitais. 

 Conhecer diferentes tipos de marcadores de tempo. 

 Identificar ordem de eventos em programações diárias, usando palavras como: antes, depois. 

Medidas de comprimento: 
comparações e unidades de medidas 
não convencionais 

 Comparar comprimentos, capacidades ou massas, utilizando termos como mais alto, mais baixo, mais curto, 
mais grosso, mais fino, mais largo, mais pesado, mais leve, cabe mais, cabe menos, entre outros, para 
ordenar objetos de uso cotidiano. 

 Comparar grandezas de mesma natureza, por meio de estratégias pessoais e uso de instrumentos de medida 
conhecidos: fita métrica, balança, recipientes de um litro etc. 

Sistema monetário brasileiro: 
reconhecimento de cédulas e 
moedas. 

 Reconhecer e relacionar valores de moedas e cédulas do sistema monetário brasiLeiro para resolver 
situações simples do cotidiano do estudante. 

 

Componente Curricular – Matemática 

2º ano – 1º. Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: Grandezas e medidas 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Medidas de tempo: intervalo de 
tempo, uso do calendário, leitura de 
horas em relógios digitais e 
analógicos e ordenação das datas 
 

 Ler as horas, comparando relógios digitais e de ponteiros. 

 Indicar a duração de intervalos de tempo entre duas datas, como dias da semana e meses do ano, utilizando 
o calendário, para planejamentos e organização de agenda. 

 Medir a duração de um intervalo de tempo por meio de relógio digital e registrar o horário do início e do fim do 
intervalo. 
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Medidas de comprimento: unidades 
não padronizadas e padronizadas 
(metro, centímetro e milímetro) 

 Estimar, medir e comparar comprimentos de lados da sala (incluindo contorno) e de polígonos, utilizando 
unidades de medida não padronizadas e padronizadas (metro, centímetro e milímetro) e instrumentos 
adequados. 

 Produzir registros para comunicar o resultado de uma medição. 

 Comparar comprimento de dois ou mais objetos de forma direta (sem o uso de unidades de medidas 
convencionais) para identificar: maior, menor, igual, mais alto, mais baixo etc. 

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

 Estimar, medir e comparar capacidade e massa, utilizando estratégias pessoais e unidades de medida não 
padronizadas ou padronizadas (litro, mililitro, grama e quilograma). 

 Comparar intuitivamente capacidade de recipientes de diferentes formas e tamanhos. 

Sistema monetário brasiLeiro: 
reconhecimento de cédulas e moedas 
e equivalência de valores. 

 Estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas do sistema monetário brasileiro para resolver 
situações cotidianas. 

 Reconhecer cédulas e moedas que circulam no Brasil e de possíveis trocas entre cédulas e moedas em 
função de seus valores em experiências com dinheiro em brincadeiras ou em situações de interesse das 
crianças. 

 

Componente Curricular – Matemática 

3º ano – 1º. Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: Grandezas e medidas 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Significado de medida e de unidade 
de medida 
 

 Reconhecer que o resultado de uma medida depende da unidade de medida utilizada. 

 Escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado para medições de comprimento, tempo e 
capacidade. 

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

 Ler e registrar medidas e intervalos de tempo, utilizando relógios (analógico e digital) para informar os 
horários de início e término de realização de uma atividade e sua duração. 

 Ler horas em relógios digitais e em relógios analógicos e reconhecer a relação entre hora e minutos e entre 
minutos e segundos. 

 Reconhecer a noção de intervalo e período de tempo para o uso adequado na realização de atividades 
diversas. 
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  Identificar unidades de tempo: dia, semana, mês, bimestre, semestre, ano e utilizar calendários e agenda. 

 Estabelecer relações entre as unidades de tempo: dia, semana, mês, bimestre, semestre e ano. 

Medidas de comprimento (unidades 
não convencionais e convencionais): 
registro, instrumentos de medidas, 
estimativas e comparações. 

 Estimar, medir e comparar comprimentos, utilizando unidades de medida, não padronizadas e padronizadas 
mais usuais (metro, centímetro e milímetro) e diversos instrumentos de medida. 

 Ler resultados de medições realizadas pela utilização dos principais instrumentos de medidas: régua, fita 
métrica, balança, recipiente graduado. 

 Produzir registros para comunicar o resultado de uma medição. 

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

 Estimar e medir capacidade e massa, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas mais 
usuais (litro, mililitro, quilograma, grama e miligrama), reconhecendo-as em leitura de rótulos e embalagens, 
entre outros. 

 Estimar medida de comprimento, massa, capacidade, temperatura e tempo. 

Comparação de áreas por 
superposição 

 Comparar, visualmente, ou por superposição, áreas de faces de objetos, de figuras planas ou de desenhos. 

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

 Resolver e elaborar problemas que envolvam a comparação e a equivalência de valores monetários do 
sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca. 

 

Componente Curricular – Matemática 

4º ano – 2º. Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: Grandezas e medidas 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Medidas de comprimento, massa e 
capacidade: estimativas, utilização de 
instrumentos de medida e de 
unidades de medida convencionais 
mais usuais. 

 Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas e capacidades, utilizando unidades de medidas 
padronizadas mais usuais. 

Áreas de figuras construídas em 
malhas quadriculadas 

 Medir, comparar e estimar área de figuras planas desenhadas em malha quadriculada, pela contagem dos 
quadrinhos ou de metade de quadrinhos, reconhecendo que duas figuras com formatos diferentes podem ter 
a mesma medida de área. 
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 Medidas de tempo: leitura de horas 
em relógios digitais e analógicos, 
duração de eventos e relações entre 
unidades de medidas de tempo. 

 Ler e registrar medidas e intervalos de tempo, em horas, minutos e segundos, em situações relacionadas ao 
seu cotidiano, como informar os horários de início e término de realização de uma tarefa e sua duração. 

Medidas de temperatura em grau 
Celsius: construção de gráficos para 
indicar a variação da temperatura 
(mínima e máxima) medida em um 
dado dia ou em uma semana. 

 Reconhecer temperatura como grandeza e o grau Celsius como unidade de medida a ela associada e utilizá-
lo em comparações de temperaturas em diferentes regiões do Brasil ou no exterior ou, ainda, em discussões 
que envolvam problemas relacionados ao aquecimento global. 

 Registrar as temperaturas máximas e mínimas diárias, em locais do seu cotidiano, e elaborar gráficos de 
colunas com as variações diárias da temperatura, utilizando, inclusive, planilhas eletrônicas. 

Sistema monetário brasileiro  Resolver e elaborar problemas que envolvam situações de compra e venda e formas de pagamento, 
utilizando termos como troco, desconto, parcelamento, enfatizando o consumo ético, consciente e 
responsável. 

 

Componente Curricular – Matemática 

5º ano – 2º. Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: Grandezas e medidas 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

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

 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. 

Áreas e perímetros de figuras 
poligonais: algumas relações 

 Concluir, por meio de investigações, que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes e que, 
também, figuras que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes. 

Noção de volume  Reconhecer volume como grandeza associada a sólidos geométricos e medir volumes por meio de 
empilhamento de cubos, utilizando, preferencialmente, objetos concretos. 

Sistema monetário brasileiro  Resolver e elaborar problemas que envolvam situações de compra e venda e formas de pagamento, 
utilizando termos como troco, desconto, parcelamento, juros, enfatizando o consumo ético, consciente e 
responsável. 
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 ÁREA DO CONHECIMENTO: CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 

COMPONENTE CURRICULAR DE CIÊNCIAS 
 

Princípios norteadores da ação educativa 
 

Mediante a concepção sócio-histórico-cultural definida para este Documento 
curricular e pensando no ensino das Ciências da Natureza para as crianças do Ensino 
Fundamental nos Anos Iniciais, destaca-se a necessidade de valorizar os 
conhecimentos prévios que toda criança possui, em continuidade a cada Etapa da 
Educação Básica.  

Segundo Menezes (informação verbal53), a BNCC (BRASIL, 2017) sinaliza 
cuidados na transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental e a importância 
de fazer um balanço das expectativas, pois, na passagem entre essas Etapas, 
considera-se que as vivências nos “Campos de Experiência” e o conhecimento advindo 
dos “Objetivos de aprendizagem”, próprios da Educação Infantil, assim como as 
construções a serem realizadas com base nos “Objetos do Conhecimento” e das 
“Habilidades” do Ensino Fundamental, sejam efetivamente considerados como saberes 
construídos pelas crianças.  

Com base no objeto a ser conhecido, respeitando a característica de cada grupo 
e em consonância com as Leis nº 11.645/2008 (História e Cultura Afrodescendente e 
Indígena) e nº 13.666/2018 (Educação Alimentar e Nutricional|), é fundamental que os 
conteúdos não sejam apenas apresentados às crianças como um fim em si mesmo, 
mas permeados de mediações e intervenções planejadas pela/pelo docente. O papel 
da/do docente como mediadora/or deve ser selecionar, informar e ajudar as crianças a 
escolherem referências de forma significativa, para que elas possam reelaborá-las, 
ressignificá-las e compreendê-las, mobilizando diversos saberes em situações de 
vivências. Nessa perspectiva Schroeder et al.(2009, s/p) postulam que, segundo 

[...] Vygotsky, no início das suas investigações sobre a relação entre educação 
e desenvolvimento, já defendia a ideia de que os estudantes, de alguma 
maneira, educavam-se a si próprios. Delegava aos professores a função de 
preparar um ambiente instrutivo de forma que os estudantes aprendessem 
partindo das suas próprias atividades. Na sua visão, não deveriam receber 
passivamente os conhecimentos. Dessa maneira, conferia à escola e ao 
processo educacional (vospitatel’nyj) uma função social de extrema relevância, 
definindo a educação como um processo de influências e interferências 
planejadas, direcionadas, intencionais e conscientes nos processos naturais de 
desenvolvimento da criança (VEER; VALSINER, 1999). Uma criança, por 
exemplo, deveria aprender a transformar uma capacidade “em si”, numa 
capacidade “para si”. Neste sentido, a presença e a mediação do outro exerce 
um papel muito importante neste processo de desenvolvimento cultural: para 
Vygotsky, “nos tornamos nós mesmos através dos outros [...]” (SIRGADO, 
2000, apud SCHROEDER et al. 2009, s/p, grifo nosso). 

Assim, acredita-se que mediante a experiência a criança possa exercer de fato 
um papel ativo no processo de ensino-aprendizagem. Para Bondía (2002, p. 21), a “[...] 
experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se 

                                                
53 Fala proferida pelo Professor Dr. Luís Carlos de Menezes no I Congresso Intermunicipal de Educação 
do ABCDMRR durante a mesa-redonda “Diálogo BNCC – Base Nacional Curricular Comum”, em São 
Caetano do Sul, em 25 de junho de 2018. 
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 passa, não o que acontece ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, 
ao mesmo tempo, quase nada nos acontece [...]”.  Sendo assim, experiência é aquilo 
que nos sensibiliza, que nos atravessa, que nos marca, que nos transforma. Por isso, 
considera-se que os processos de ensino-aprendizagem por meio de atividades 
organizadas e partilhadas entre docente e crianças, potencialmente, podem promover 
desenvolvimento intelectual, com competências e habilidades distintas, apoiadas em 
instrumentos culturais, históricos e sociais (SCHROEDER et al., 2009). 

Faz-se essencial que sejam proporcionadas atividades investigativas, por meio 
das quais a criança possa ampliar sua curiosidade, sua capacidade de observação, seu 
raciocínio lógico e criação, desenvolver posturas mais colaborativas e sistematizar suas 
primeiras explicações sobre o mundo natural e tecnológico (BRASIL, 2017, p. 319-329). 
Nesse contexto, as Ciências precisam ser trabalhadas garantindo a Alfabetização 
Científica, por meio do levantamento e teste de hipóteses, justificativa, previsão, 
explicação, argumentação e organização de informações. Dessa forma, pretende-se 
que a criança seja capaz de refletir, discutir, explicar suas ideias às/aos colegas de 
classe e ouvi-las/los, para que não se restrinja apenas à observação e manipulação de 
dados. Faz-se necessário considerar as percepções do outro (docente, colegas e 
livros) como um exercício de descentralização, sendo também um momento importante 
quanto à tomada de consciência de uma diversidade de hipóteses acerca do que está 
sendo discutido. 

Conforme a BNCC: 

[...] ao longo do Ensino Fundamental, a área de Ciências da Natureza tem um 
compromisso com o desenvolvimento do letramento científico, que envolve a 
capacidade de compreender e interpretar o mundo (natural, social e 
tecnológico), mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e 
processuais das ciências. Em outras palavras, apreender ciência não é a 
finalidade última do letramento, mas, sim, o desenvolvimento da capacidade de 
atuação no e sobre o mundo, importante ao exercício pleno da cidadania. [...] 
(BRASIL, 2017, p. 319, grifo próprio do documento). 

Para Schroeder (2009), a escola possui um papel fundamental de promover um 
deslocamento da/do estudante inserida/o em suas vivências cotidianas e do senso 
comum, para um modo de pensar referendado nas características das Ciências.  

Considera-se fundamental reiterar a necessidade do referido Componente 
Curricular estar atrelado ao fato de o conhecimento científico ser, ao mesmo tempo, 
provisório, gradativo e complexo, sem estar isolado dos demais Componentes, tendo 
em vista a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Para melhor compreensão de 
tais termos encontramos nas DCNEBs (BRASIL, 2013, p. 28) contribuições 
importantes:  

[...] A transdisciplinaridade refere-se ao conhecimento próprio da disciplina, 
mas está para além dela. O conhecimento situa-se na disciplina, nas diferentes 
disciplinas e além delas, tanto no espaço quanto no tempo. Busca a unidade do 
conhecimento na relação entre a parte e o todo, entre o todo e a parte. [...] 
A interdisciplinaridade pressupõe a transferência de métodos de uma disciplina 
para outra. Ultrapassa-as, mas sua finalidade inscreve-se no estudo disciplinar. 
Pela abordagem interdisciplinar ocorre a transversalidade do conhecimento 
constitutivo de diferentes disciplinas, por meio da ação didático-pedagógica 
mediada pela pedagogia dos projetos temáticos. [...] 

Neste sentido, este documento visa integrar a Educação Ambiental nas ações 
educativas baseadas no contexto e nas especificidades de cada Unidade Escolar. Para 
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 tanto, está pautado na Lei nº 9.795, de 1999 (PNEA - Política Nacional de Educação 
Ambiental), Art. 10º, o qual cita que a “[...] educação ambiental será desenvolvida como 
uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e 
modalidades do ensino formal” (BRASIL, 1999). 

   Dentro deste contexto, é papel do currículo articular tais demandas à realidade 
de sua localidade, considerando as especificidades do Município de Santo André. O 
Município conta com uma macrozona de bacias dos Rios Grande e Pequeno, que 
compõe as áreas de Proteção Ambiental, com vistas à conservação, preservação, 
proteção e recuperação dos Mananciais. Tais aspectos devem-se à Educação 
Ambiental, prevista pela Política Municipal de Educação Ambiental – PMEA (Lei nº 
9738/15 de 22 de setembro de 2015), que inclui os princípios pedagógicos na 
dimensão da humanização, desenvolvimento de valores e ética, que permeiam esta 
temática, de forma crítica e contextualizada, conforme o disposto no Art. 2º: 

Art. 2º A Educação Ambiental é uma dimensão da Educação que busca, por 
meio de processos educativos permanentes e participativos, despertar nos 
indivíduos e na coletividade os valores, saberes, conhecimentos, habilidades, 
atitudes e competências com vista à transformação da interação do ser 
humano com seu meio biofísico, cultural e social para um convívio sustentável 
devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades 
do processo educativo, em caráter formal e não formal. 

Em meio à sociedade democrática, competitiva e extremamente voltada ao 
consumismo, Dias (2006) afirma que é preciso examinar nosso estilo de vida, pois o 
mesmo já se apresenta insustentável, oprime os recursos naturais de maneira global, 
tornando nosso futuro no planeta Terra nebuloso. O autor alerta para um novo desafio: 
o de viver em uma sociedade que almeje o resgate e a criação de outros valores que 
estejam de acordo com a ética global.  

[...] O modelo de “desenvolvimento” adotado, por um lado, gera opulência, por 
outro, gera exclusão social, e ambos degradam. O modelo também gera uma 
crise de percepção. Para manter-se o atual estilo de vida, destroem-se o 
sistema de suporte da vida na Terra. Poluímos a água que bebemos, o ar que 
respiramos e os solos que produzem nossos alimentos. Acabamos com as 
florestas que garantem a água, o clima ameno, o ar puro e o solo produtivo. 
Por último, dizimamos os animais que compõem a teia da vida e tornamos 
alguns deles escravos pra servirem de fonte de proteínas” (DIAS, 2006, p. 16).  

A escolha de materiais, planejamento, a intervenção e a mediação docente 
devem primar por valorizar o processo de construção coletiva de conhecimentos, 
enfatizando que as/os cientistas, famosas/os ou anônimas/os, contemporâneas/os ou 
não, se deparam com questões, problemas ou necessidades do tempo e do local em 
que vivem, perpassando por processos em que diversas experiências, pesquisas e 
resultados iniciais são substituídos por outros mais adequados e suficientes, 
consolidando o fato de que as descobertas científicas não são imutáveis.   

A área de Ciências da Natureza, por meio do Componente Curricular Ciências, 
se subdivide em três Unidades Temáticas, sendo elas: Matéria e Energia, Vida e 
Evolução e Terra e Universo, que juntas “[...] mobilizam conhecimentos conceituais, 
linguagens e alguns dos principais processos, práticas e procedimentos de 
investigação envolvidos na dinâmica da construção de conhecimentos na ciência. [...]” 
(BRASIL, 2017, p.328). Na sequência serão abordados os principais aspectos das 
referidas Unidades Temáticas: 
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Unidades Temáticas para o Componente Curricular de Ciências  

nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Unidades Temáticas Do que trata 

Matéria e Energia 
 

Contempla o estudo de materiais e suas transformações, utilizando os 
conceitos científicos básicos, associados à Energia, ao Espaço, ao Tempo 
e ao Equilíbrio da vida.  
O autor Leonardo Boff (1999) nos ajuda a refletir sobre a necessidade de 
serem adotadas atitudes críticas e conscientes em relação ao cuidado 
com o que ele chamou de “superorganismo-Terra”: 

[...] Por toda parte apontam sintomas que sinalizam grandes 
devastações no planeta Terra e na humanidade. O projeto de 
crescimento material ilimitado, mundialmente integrado, sacrifica 2/3 
da humanidade, extenua recursos da Terra e compromete o futuro 
das gerações vindouras. Encontramo-nos no limiar de bifurcações 
fenomenais. Qual é o limite de suportabilidade do superorganismo-
Terra? Estamos rumando na direção de uma civilização do caos? 
A Terra em sua biografia conheceu cataclismos inimagináveis, mas 
sempre sobreviveu. Sempre salvaguardou o princípio da vida e da 
sua diversidade. 
Estimamos que agora não será diferente. Há chance de salvamento. 
Mas para isso devemos percorrer um longo caminho de conversão 
de nossos hábitos cotidianos e políticos, privados ou públicos, 
culturais e espirituais. A degradação crescente de nossa casa 
comum, a Terra, denuncia nossa crise de adolescência. Importa que 
entremos na idade madura e mostremos sinais de sabedoria. Sem 
isso não garantiremos um futuro promissor. (BOFF, 1999, p. 20). 

As reflexões do autor justificam estudos e atitudes críticas e conscientes 
em relação ao cuidado com o outro, com o que existe e vive em nosso 
Planeta. A urgência dessas discussões e mudanças no cotidiano 
educativo perpassa por todas as Etapas da Educação.  
Sendo assim, acredita-se ser fundamental pensar em condições de 
aprendizagens, por meio das diferentes Modalidades Organizativas, 
especialmente Sequências Didáticas e Projetos, para compreensão sobre 
a ocorrência de geração e fluxos de energia e matéria em diferentes 
sistemas e ciclos dos fenômenos observados nas Ciências da Natureza, 
refletindo, portanto, em ações críticas e cooperativas para a construção 
de conhecimentos e mudanças de atitudes, pensando ainda na 
identificação do uso consciente dos materiais em diferentes ambientes e 
épocas, sua relação com a sociedade e a tecnologia. 

Vida e Evolução 

 

Baseando-se no entorno onde se vive, a temática desta Unidade abordará 
estudos dos Seres Vivos no ambiente, suas características e 
necessidades na busca da manutenção e compreensão da evolução do 
Planeta. Tratará ainda dos Ecossistemas, das interações dos seres vivos 
com outros seres vivos e com o ambiente em que vivem. 
Propondo continuidade às noções desenvolvidas na Educação Infantil, ao 
longo dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, esta Unidade Temática 
também enfatizará estudos acerca do Corpo Humano, o conhecer e o 
cuidar do próprio corpo, as transformações em cada fase de 
desenvolvimento e as diferenças entre si e o outro, a fim de agir com 
responsabilidade em prol da saúde própria e do coletivo, reconhecendo os 
impactos na sua autoestima. 
Para Schroeder et al. (2009, s/p), “[...] a aprendizagem e o 
desenvolvimento são processos em que os sujeitos se apropriam dos 
conhecimentos e, simultaneamente, se constituem neste processo [...]”, 
assim, as habilidades desenvolvidas nesta Unidade serão trabalhadas 
com base nas vivências que as crianças trazem, bem como sua relação 
emocional e afetiva com o Objeto de Conhecimento.   
Nessa perspectiva, Freire (1987, p. 33) brilhantemente postula que é na 
permanente relação do Ser Humano com o mundo que ambos se 
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 constituem. Nas palavras do próprio autor: “[...] só existe saber na 
invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que 
os homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros [...]”.  

Terra e Universo 

 

A Unidade Temática Terra e Universo visará à compreensão das 
características da Terra, do Sol, da Lua e de outros Corpos Celestes, bem 
como experiências de observação do céu, dos fenômenos celestes, do 
Planeta Terra e particularmente das zonas habitadas pelos seres vivos. 
De acordo com a BNCC (BRASIL, 2017, p. 326), salienta-se que: 

[...] a construção dos conhecimentos sobre a Terra e o céu se deu 
de diferentes formas em distintas culturas ao longo da história da 
humanidade, explora-se a riqueza envolvida nesses conhecimentos, 
o que permite, entre outras coisas, maior valorização de outras 
formas de conceber o mundo, como os conhecimentos próprios dos 
povos indígenas originários. [...] 

A referida Unidade buscará, ainda, aguçar o pensamento das crianças, o 
olhar investigativo para pensar e explorar possíveis hipóteses e 
explicações para tais fenômenos, permitindo a elas a compreensão do 
lugar onde estamos e como nos deslocamos na Terra.  

Fonte: Organizado pelas/os representantes do Grupo de Trabalho de Ciências, 2018. 

 

O desenvolvimento do currículo de Ciências segue com a apresentação dos 
Objetos do Conhecimento e das Habilidades que descrevem as aprendizagens 
essenciais, em cada ano, consideradas como direito das crianças, dentro de uma 
continuidade, a serem desenvolvidas no contexto escolar. 
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 Componente Curricular: Ciências 

1º ano – 1º Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: Matéria e Energia 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Características dos materiais 
 
Água, ar, luz e calor 
 
Sustentabilidade/Consumo consciente 

 Comparar características de diferentes materiais presentes em objetos de uso cotidiano, discutindo sua origem, 
os modos como são descartados e como podem ser usados de forma mais consciente. 

 Perceber que os quatro elementos (água, ar, luz e calor) são essenciais para a vida. 

 Identificar os materiais reutilizáveis, relacionando-os com o consumo de recursos naturais e evitando o uso 
desnecessário. 

Unidade Temática: Vida e Evolução 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

 
 
Seres vivos e seres não vivos 
 
Corpo humano 
 
Respeito à diversidade 

 Identificar a presença de seres vivos na escola e em outros espaços, distinguindo seres vivos, elementos 
naturais e seres não vivos. 

 Localizar, nomear e representar graficamente (por meio de desenhos) partes do corpo humano (cabeça, tronco 
e membros) e explicar suas funções. 

 Reconhecer os órgãos sensoriais e suas funções. 

 Discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene com o corpo, a alimentação saudável e a prática de ati-
vidades físicas são necessários para a manutenção da saúde. 

 Observar e comparar características físicas entre as pessoas, reconhecendo a diversidade e a importância da 
valorização, do acolhimento e do respeito às diferenças. 

Unidade Temática: Terra e Universo 

Objetos do Conhecimento Habilidades 

Escalas de tempo 

 Identificar e nomear diferentes escalas de tempo: os períodos diários (manhã, tarde, noite) e a sucessão de 
dias, semanas, meses e anos, incluindo as estações do ano. 

 Compreender como a sucessão de dias e noites orienta o ritmo de atividades diárias de seres humanos e de 
outros seres vivos. 

 
 
 



 

 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
 
 

297  

 Componente Curricular: Ciências 

2º ano – 1º Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: Matéria e Energia 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Propriedades, usos e conservação 
dos materiais 
 
Consumo Consciente/Reciclagem 
 
Prevenção de acidentes domésticos 

 Identificar de que materiais (metais, madeira, vidro etc.) são feitos os objetos que fazem parte da vida 
cotidiana, como esses objetos são utilizados e com quais materiais eram produzidos no passado. 

 Propor o uso de diferentes materiais para a construção de objetos de uso cotidiano, tendo em vista suas propri-
edades (flexibilidade, dureza, transparência etc.). 

 Propor ações para o descarte adequado de diferentes materiais do cotidiano. 

 Discutir os cuidados necessários à prevenção de acidentes domésticos (objetos cortantes e inflamáveis, 
eletricidade, produtos de limpeza, medicamentos etc.). 

Unidade Temática: Vida e Evolução 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Seres vivos no ambiente 
 
Plantas 
 
 

 Descrever características de plantas e animais, valorizando a fauna e flora local. 

 Investigar a importância da água e da luz para a manutenção da vida em geral. 

 Identificar as principais partes de uma planta (raiz, caule, folhas, flores e frutos) e a função desempenhada por 
cada uma delas.  

 Analisar as relações entre as plantas, o ambiente e os demais seres vivos. 

 Reconhecer-se como ser humano e perceber-se como parte integrante da natureza e do ambiente. 

 Reconhecer a ação humana como um dos agentes transformadores do ambiente em escala local e global. 

 Conhecer algumas plantas medicinais, herança da sabedoria indígena e africana, resgatando culturas e valo-
res e conciliando saberes científicos com os saberes tradicionais. 
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 Unidade Temática: Terra e Universo 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Movimento aparente do Sol no céu 
 
O Sol como fonte de luz e calor 
 
Escala de tempo 
 
Sistema Solar 

 Descrever as posições do Sol em diversos horários do dia e associá-las ao tamanho da sombra projetada. 

 Comparar o efeito da radiação solar (aquecimento e reflexão) em diferentes tipos de superfície (água, areia, 
solo, superfícies escura, clara e metálica etc.). 

 Compreender as diferentes escalas de tempo, os períodos diários e a sucessão de dias, semanas, meses, 
anos e estações do ano. 

 Conhecer e nomear os planetas do Sistema Solar. 

 

Componente Curricular: Ciências 

3º ano – 1º Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: Matéria e Energia 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Produção de som 
 
Efeitos da luz nos materiais 
 
Saúde auditiva e visual 
 
Consumo 
Consciente/Reaproveitamento/  
Reciclagem 
 
Água no ambiente: uso, tratamento e 
poluição 

 Produzir diferentes sons com base na vibração de variados objetos e identificar variáveis que influem nesse 
fenômeno. 

 Experimentar e relatar o que ocorre com a passagem da luz através de objetos transparentes (copos, janelas 
de vidro, lentes, prismas, água etc.), no contato com superfícies polidas (espelhos) e na intersecção com obje-
tos opacos (paredes, pratos, pessoas e outros objetos de uso cotidiano). 

 Discutir hábitos necessários para a manutenção da saúde auditiva e visual, considerando as condições do am-
biente em termos de som e luz. 

 Perceber a importância dos 7Rs (Repensar, Respeitar, Responsabilizar-se, Recusar, Reduzir, Reaproveitar e 
Reciclar) e das ações conscientes para preservar a vida do planeta. 

 Conhecer ações realizadas para o tratamento da água e do esgoto. 

 Reconhecer os agentes poluidores do ambiente e propor soluções para amenizar os impactos ambientais. 
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 Unidade Temática: Vida e Evolução 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Características e desenvolvimento 
dos animais 

 Identificar características sobre o modo de vida (o que comem, como se reproduzem, como se deslocam) dos 
animais comuns no ambiente próximo. 

 Descrever as alterações que ocorrem desde o nascimento em animais de diferentes meios (terrestres e 
aquáticos), inclusive o homem. 

 Comparar alguns animais e organizar grupos, com base em características externas comuns (presença de pe-
nas, pelos, escamas, bico, garras, antenas, patas etc.). 

 Reconhecer e comparar a importância do sistema sensorial humano e de outros animais na percepção do 
ambiente onde vivem, identificando semelhanças e diferenças entre eles. 

Unidade Temática: Terra e Universo 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Características da Terra. 
Sistema Solar (observação do céu) 
 
Movimento de rotação e translação 
 
Pontos cardeais 
 
Uso do solo 
 

 Identificar características da Terra (como seu formato esférico, a presença de água, solo etc.), com base na 
observação, manipulação e comparação de diferentes formas de representação do planeta (mapas, globos, 
fotografias etc.). 

 Observar, identificar e registrar os períodos diários (dia e/ou noite) em que o Sol, demais estrelas, Lua e plane-
tas estão visíveis no céu. 

 Identificar os movimentos de rotação e translação da Terra e relacioná-los com os ciclos dia-noite e estações 
do ano. 

 Determinar os pontos cardeais com base no movimento aparente do Sol. 

 Conhecer a definição de solo e aspectos de sua composição. 

 Comparar o solo urbano com o solo rural em relação à: utilização, contaminação, conservação e degradação. 

 Pesquisar e refletir sobre a utilização do solo pelo homem e a criação de animais. 

 Pesquisar e refletir sobre o fenômeno do desmatamento e das queimadas.  

 Observar a atividade das minhocas no solo, identificando sua importância na agricultura. 
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 Componente Curricular: Ciências 

4º ano – 2º Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: Matéria e Energia 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Misturas 
 
Transformações reversíveis e não 
reversíveis 
 
Recursos renováveis e não 
renováveis 
 
Consumo consciente/Reciclagem/Lixo 

 Identificar misturas na vida diária, com base em suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo sua 
composição. 

 Testar e relatar transformações nos materiais do dia a dia quando expostos a diferentes condições (aqueci-
mento, resfriamento, luz e umidade). 

 Concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento ou resfriamento são reversíveis (como as mu-
danças de estado físico da água) e outras não (como o cozimento do ovo, a queima do papel etc.). 

 Identificar e classificar os recursos naturais em renováveis e não renováveis. 

 Associar a importância do consumo consciente com a produção de lixo, percebendo também a relevância do 
descarte adequado. 

Unidade Temática: Vida e Evolução 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Cadeias alimentares simples 
 
Microrganismos 

 Analisar e construir cadeias alimentares simples, reconhecendo a posição ocupada pelos seres vivos nessas 
cadeias. 

 Reconhecer fungos e bactérias como seres microscópicos e sua importância no contexto ambiental como de-
compositores. 

 Verificar a participação de microrganismos na produção de alimentos, combustíveis, medicamentos, entre ou-
tros. 

 Compreender e debater sobre a importância da prevenção de doenças causadas por microrganismos (vírus, 
bactérias e protozoários), visando à melhoria ou à manutenção da saúde por meio de atitudes e medidas ade-
quadas para prevenção de doenças a eles associadas (higiene, vacinação etc.). 
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 Unidade Temática: Terra e Universo 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Pontos cardeais 
 
Calendários, fenômenos cíclicos e 
cultura 
 
Fenômenos naturais (ventos, 
furacões ciclones, vulcões) 
 
Sistema Solar 

 Identificar os pontos cardeais, com base no registro de diferentes posições relativas do Sol, da sombra de uma 
vara (gnômon)54 e da bússola. 

 Associar os movimentos cíclicos da Lua e da Terra a períodos de tempo regulares e ao uso desse conheci-
mento para a construção de calendários em diferentes culturas. 

 Relacionar o movimento de translação da Terra e sua inclinação em relação a um eixo imaginário com as es-
tações do ano. 

 Reconhecer as principais diferenças entre ciclones/furacões e erupções vulcânicas, embora todos sejam 
fenômenos naturais. 

 Reconhecer o papel da energia solar na formação do vento e da brisa do mar. 

 Identificar a posição e as características dos planetas do Sistema Solar. 

 

Componente Curricular: Ciências 

5º ano – 2º Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: Matéria e Energia 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Propriedades físicas dos materiais 
 
Ciclo hidrológico 
 
Consumo consciente/Reciclagem 
 
Diferentes formas de energia 

 Explorar fenômenos da vida cotidiana que evidenciem propriedades físicas dos materiais como densidade, 
condutibilidade térmica e elétrica, respostas a forças magnéticas, solubilidade, respostas a forças mecânicas 
(dureza, elasticidade etc.), entre outras. 

 Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado físico da água para explicar o ciclo hidrológico e 
analisar suas implicações na agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, no provimento de água 
potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou locais). 

 Selecionar argumentos que justifiquem 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. 

 Identificar os principais usos da água e de outros materiais nas atividades cotidianas para discutir e propor 
formas sustentáveis de utilização desses recursos. 

                                                
54 Instrumento que, projetando sombra num plano horizontal, marca a altura do sol. 
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  Construir propostas coletivas para um consumo mais consciente e criar soluções tecnológicas para o descarte 
adequado e a reutilização ou reciclagem de materiais consumidos na escola e/ou na vida cotidiana. 

 Associar a produção de combustíveis ao consumo de recursos naturais, reconhecendo os possíveis danos ao 
ambiente decorrentes de seu uso. 

Unidade Temática: Vida e Evolução 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Integração entre os sistemas 
digestório, respiratório e circulatório55 
 
As transformações na puberdade 
 
Nutrição do organismo 
 
Hábitos alimentares 
 

 Selecionar argumentos que justifiquem por que os sistemas digestório e respiratóriosão considerados cor-
responsáveis pelo processo de nutrição do organismo, com base na identificação das funções desses siste-
mas. 

 Justificar a relação entre o funcionamento do sistema circulatório, a distribuição dos nutrientes pelo organismo 
e a eliminação dos resíduos produzidos. 

 Identificar transformações dos sistemas reprodutores feminino e masculino na puberdade. 

 Organizar um cardápio equilibrado, com base nas características dos grupos alimentares (nutrientes e calorias) 
e nas necessidades individuais (atividades realizadas, idade, sexo etc.) para a manutenção da saúde do 
organismo. 

 Relacionar os tipos de alimentos com as condições regionais e culturais, identificando a importância da in-
fluência indígena e africana na alimentação do brasileiro.  

 Discutir a ocorrência de distúrbios nutricionais (como obesidade, subnutrição etc.) entre crianças e jovens, com 
base na análise de seus hábitos (tipos e quantidade de alimento ingerido, prática de atividade física etc.).  

 
 
 
 
 
 

                                                
55 O corpo humano é formado por diversos sistemas, que atuam juntos para garantir o funcionamento adequado do organismo. Esses sistemas, que podem 
ser definidos como conjuntos de órgãos, apesar de estarem ligados, realizam atividades específicas, a saber: sistemas cardiovascular, respiratório, 
digestório, nervoso, sensorial, endócrino, excretor, urinário, reprodutor, esquelético, muscular, articular, imunológico, linfático, tegumentar. 
<https://www.todamateria.com.br/sistemas-do-corpo-humano/>;  
<https://www.biologianet.com/anatomia-fisiologia-animal/principais-sistemas-corpo-humano.htm> 

https://www.todamateria.com.br/sistemas-do-corpo-humano/
https://www.biologianet.com/anatomia-fisiologia-animal/principais-sistemas-corpo-humano.htm
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 Unidade Temática: Terra e Universo 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Sistema Solar: 

 Constelações e mapas 
celestes  

 Movimento de  
rotação/translação da Terra 

 Periodicidade das fases da 
Lua 

Formação do Planeta Terra  

 Identificar algumas constelações no céu, com o apoio de recursos (como mapas celestes e aplicativos digitais, 
e os períodos do ano em que elas são visíveis no início da noite). 

 Associar o movimento diário do Sol e das demais estrelas no céu ao movimento de rotação da Terra. 

 Relacionar as estações do ano com a inclinação no eixo de rotação da Terra. 

 Concluir sobre a periodicidade das fases da Lua, com base na observação e no registro das formas aparentes 
da Lua no céu ao longo de, pelo menos, dois meses. 

 Reconhecer a importância dos fósseis para a compreensão da história geológica do planeta Terra. 
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 ÁREA DO CONHECIMENTO: CIÊNCIAS HUMANAS 
 

[...] As Ciências Humanas tratam da vida intelectual moderna, que 
problematiza, em suas dimensões, o mundo feito e/ou afetado pela ação 
humana. Elas problematizam a formação e transformação dos indivíduos e das 
relações sociais e de poder, o pensamento, os conhecimentos e as religiões, 
as culturas e suas normas, as políticas e as Leis, os tempos e os processos 
históricos, as formas espaciais de organização cultural e política e as relações 
(incluindo as representações) com a natureza. [...] (BRASIL, 2016, p. 152-153). 

De acordo com a BNCC (BRASIL, 2017, p. 351-353), nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental, a Área de Ciências Humanas que engloba, originalmente, os 
Componentes Curriculares de Geografia e História lidará com as categorias básicas da 
Área: Tempo, Espaço e Movimento, numa abordagem conjunta, que favoreça a 
compreensão, a interpretação e a análise dos diversos fenômenos naturais e históricos 
dos quais os Seres Humanos são os sujeitos.  

Ainda conforme a BNCC (BRASIL, 2017), ambos os Componentes Curriculares 
deverão trabalhar com noções de temporalidade, espacialidade, diversidade (na 
perspectiva dos Direitos Humanos), de interculturalidade56 e de valorização das 
diferenças, pois os estudos dos Objetos de Conhecimento específicos das Ciências 
Humanas necessitam ser apresentados com clareza e criticidade, para que sejam 
expandidas as possibilidades de aprimoramento das capacidades das crianças de 
pensarem e compreenderem as diferenças culturais e sociais no seu contexto histórico, 
em seus territórios e nas diferentes paisagens. 

No caso da Geografia, nos Anos Iniciais, há uma importante contribuição para o 
desenvolvimento do pensamento espacial, bem como para a estimulação do raciocínio 
geográfico (ambos os conceitos serão mais bem explicados ao longo do presente 
texto), para que as crianças interpretem o mundo e o percebam em permanente 
transformação, relacionando componentes próprios da sociedade e da natureza; além 
de se perceberem como importantes agentes de mudança nessas tais transformações. 

No que diz respeito à História, nos Anos Iniciais, o principal foco dar-se-á nas 
diferentes temporalidades, seus agentes, nos acontecimentos e seus desdobramentos, 
potencializando descobertas, pesquisas, investigações voltadas para a identificação 
das permanências e mudanças, das semelhanças e diferenças, dos avanços e 
retrocessos, todos como constructos históricos que influenciam diretamente na 
constituição das muitas realidades presentes na sociedade contemporânea.  

Da potencial interlocução entre os conhecimentos Geográficos e os 
conhecimentos Históricos, pode-se considerar que, mediante a articulação das 
diferentes vivências cotidianas dos envolvidos nos processos de ensino- 

                                                
56 A esse respeito, Candau (2008) elucida que o resgate do processo de construção das identidades e da 
valorização dos diferentes grupos socioculturais se faz mediante uma nova perspectiva de educação 
intercultural, que busca transpor as barreiras do preconceito e da discriminação, discutindo criticamente 
e superando-as de forma emancipatória. A mesma autora continua apontando a importância desse 
processo que deve ser realizado de forma global, na perspectiva dos direitos humanos: “[...] A educação 
intercultural não pode ser reduzida a algumas situações e/ou atividades realizadas em momentos 
específicos, nem focalizar sua atenção exclusivamente em determinados grupos sociais. Trata-se de um 
enfoque global que deve afetar todos os atores e todas as dimensões do processo educativo, assim 
como os diferentes âmbitos em que ele se desenvolve (CANDAU,2008, p.54). 
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 aprendizagem, se promova a valorização da diversidade humana e cultural, como 
elementos mediadores na constituição de sujeitos-cidadãos inseridos em um meio 
geográfico e que interajam respeitosamente com os demais sujeitos sociais (SOSA, 
2010). 

Para uma melhor explanação acerca dos assuntos abordados, serão 
apresentados os Componentes Curriculares citados, em suas respectivas 
especificidades. 

 

COMPONENTE CURRICULAR DE GEOGRAFIA 
 

Princípios Norteadores da Ação Educativa 

[...] O espaço, considerado como um mosaico de elementos de diferentes eras, 
sintetiza, de um lado a evolução da sociedade e explica, de outro lado, 
situações que se apresentam na atualidade. (SANTOS, 1985, p.21-22). 

 

No âmbito das Ciências Humanas, conforme abordado anteriormente, o ensino 
da Geografia, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, precisa considerar as 
experiências e os conhecimentos próprios das crianças sobre os espaços que ocupam 
no mundo e nos grupos sociais. Segundo a BNCC (BRASIL, 2017, p. 357-363), com 
base nesses conhecimentos construídos nas experiências cotidianas e no âmbito da 
coletividade, é que as crianças podem estruturar suas formas de se relacionar, seja 
com o meio natural, seja com o meio social. 

Partindo-se desse pressuposto, pode-se contar com postulações de Vygotsky 
(s.d./2003), ao indicar que, muito antes de adentrar o ambiente escolar, a criança lida 
com muitas aprendizagens com base em mediações cotidianas, próprias de suas 
vivências, que geralmente ocorrem de forma assistemática, circunstancial e não 
intencional.  Para o autor, é papel da escola, por intermédio de mediações 
pedagógicas, configuradas no ensino sistematizado e intencional, que a criança poderá 
articular os conceitos cotidianos (aqueles construídos com base em sua experiência 
direta) e os conceitos científicos (aqueles mediados com intencionalidade e, 
geralmente, por sujeitos mais experientes), de maneira que os primeiros progridam em 
direção aos segundos, incorporando-se dialeticamente, para que ocorra a ampliação da 
visão/compreensão de mundo dos sujeitos. Não obstante, a formação dos conceitos 
abordada por Vygotsky (1934/2001) se dará em um movimento contínuo, devendo 
sempre ser estimulada e trabalhada, de modo que os sujeitos possam realizar 
operações complexas de análise e síntese ao longo de seu desenvolvimento. 

Neste aspecto, a BNCC (BRASIL, 2017, p. 357-363) aponta que à medida que 
são oportunizadas às crianças situações nas quais possam: interagir entre si, com seus 
diferentes conteúdos cotidianos; desenvolver percepções sobre as relações entre as 
pessoas e a sociedade; sobre as normas sociais e os comportamentos sociais exigidos 
para a existência de espaços de coletividade; sobre o relacionamento dos sujeitos com 
a paisagem, com os lugares vividos, de acordo com os costumes e a identidade 
cultural; o ensino da Geografia promoverá uma leitura de mundo muito mais ampla e 
complexa, pois, assim, as crianças poderão ultrapassar a aprendizagem das 
informações e fatos cotidianos em seu contexto imediato de vida e passarem a dominar 
conceitos e generalizações. 

Sendo assim, reitera-se ser papel da escola, por meio da intervenção 
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 pedagógica, possibilitar avanços que não ocorreriam espontaneamente, pois 
lembrando Vygotsky (s.d./2003, p. 14) ao indicar que "[...] o único bom ensino é o que 
se adianta ao desenvolvimento [...]", entende-se que as crianças do Ensino 
Fundamental Anos Iniciais, independentemente do grau de abstração exigido, 
conseguem ir além da forma tradicional de se “ensinar-aprender” Geografia em seu 
contexto imediato de vida, passando a compreender a totalidade de mundo 
(STRAFORINI, 2001).  

Superar o paradigma tradicional que traz o ensino de uma Geografia descritiva, 
enumerativa57 e livresca é a maior exigência posta às/aos docentes (STRAFORINI, 
2001; CALLAI, 2005, 1998). Partindo-se da consciência da multiplicidade social e 
cultural da atualidade, bem como da urgência na formação integral da criança, para 
que exerça seu papel de cidadã, a Geografia escolar precisa trazer possibilidades de 
reordenação no tocante à compreensão da realidade para agir sobre ela. 

Não obstante, em um contexto no qual se busca que todo Ser Humano seja visto 
como agente ativo de uma sociedade complexa e multifacetada, segundo Callai (2005), 
o estudo da Geografia constitui-se em uma busca do lugar de cada sujeito no mundo, 
valorizando a sua individualidade e, ao mesmo tempo, situando-o em uma categoria 
mais ampla de sujeito social: a de cidadão ativo, democrático e solidário.  

  Para Callai (2005), a leitura de mundo dá-se pela leitura do espaço, que traz em 
si as marcas da vida humana. A autora destaca que ler o espaço passa pela 
compreensão das paisagens como resultados da vida em sociedade, por isso quando 
trata da Geografia na Escola de Ensino Fundamental Anos Iniciais, ela faz uma relação 
direta com o processo de Alfabetização, ao indicar que tal processo não deveria ser 
entendido apenas como uma habilidade restrita à codificação e decodificação de 
símbolos, mas como uma manifestação da cidadania, pois “[...] no processo de 
alfabetização, o ensino de geografia, passa a ser importante para quem quer pensar, 
entender e propor a geografia como um Componente Curricular significativo [...]” 
(CALLAI, 2005, p. 229). Nesse sentido, a Geografia pode ser considerada como um 
embasamento para a Alfabetização em si, porque ao possibilitar que a criança exercite 
uma leitura de mundo com a compreensão das relações que ocorrem entre os sujeitos 
em um determinado tempo e espaço, contribui para a aquisição de várias 
aprendizagens, a saber: 

[...] Aprender a pensar e reconhecer o espaço vivido. Não simplesmente como 
espaço que pode ser neutro, ou estranho a si próprio, mas pensar um espaço 
no sentido de se apropriar das capacidades que lhe permitirão compreender o 
mundo, reconhecer a sua força e a força do lugar em que vive. Aprender para 
viver, mas aprendendo a buscar a transformação capaz de tornar o espaço 
mais justo, pelo acesso aos bens do mundo e da vida. Aprender a construir a 
sua cidadania. Aprender a observar, descrever, comparar, estabelecer relações 
e correlações, tirar conclusões e fazer sínteses são habilidades necessárias 
para a vida cotidiana. Por intermédio da geografia, que encaminhe a estudar, 
conhecer e representar os espaços vividos, essas habilidades poderão ser 
desencadeadas. Mas sempre como caminhos, como instrumentos para dar 
conta de algo maior. (CALLAI, 2005, p.245). 

                                                
57 Quanto aos termos “Geografia descritiva e enumerativa” utilizados, Callai (2005, p. 229) explica que 
tradicionalmente tem se abordado a Geografia de maneira descritiva, mediante a enumeração de dados 
geográficos, mediante o estudo de “[...] espaços fragmentados, em geral opera-se com questões 
desconexas, isolando-as no interior de si mesmas, em vez de considerá-las no contexto de um espaço 
geográfico complexo, que é o mundo da vida. [...]”. 
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 Ao tratar da temática Alfabetização, a referida autora destaca na Geografia o 
processo de “alfabetização geográfica” (2005, p. 235), o qual é permeado pela 
linguagem oral desde a Educação Infantil, fazendo-se necessário que as/os docentes 
trabalhem com o estímulo da leitura de mundo, a leitura cartográfica, a representação 
real do território, a estimulação da compreensão das paisagens por meio da vida em 
sociedade, o descrever e registrar, o analisar e o discutir o espaço socialmente 
construído, olhando em volta, percebendo o que existe e sabendo analisar o contexto. 

Uma importante contribuição deste Componente Curricular dá-se, 
principalmente, no exercício de se pensar o espaço (CALLAI, 2005), visando ao 
desenvolvimento de um raciocínio geográfico das crianças: 

[...] o raciocínio geográfico, uma maneira de exercitar o pensamento espacial, 
aplica determinados princípios para compreender aspectos fundamentais da 
realidade: a localização e a distribuição dos fatos e fenômenos na superfície 
terrestre, o ordenamento territorial, as conexões existentes entre componentes 
físico-naturais e as ações antrópicas58.[...](BRASIL, 2017, p. 357 – grifo da 
autora). 

  Na sequência são apresentados os princípios necessários ao raciocínio geográfico 
como trazido pela BNCC (BRASIL, 2017, p. 358): 

Princípios necessários ao racicíonio geográfico 

PRINCÍPIO DESCRIÇÃO 

Analogia 

 
Um fenômeno geográfico sempre é comparável a outros. A identificação das 
semelhanças entre fenômenos geográficos é o início da compreensão da 
unidade terrestre. 

Conexão 
 
Um fenômeno geográfico nunca acontece isoladamente, mas sempre em 
interação com outros fenômenos próximos ou distantes. 

Diferenciação 
 
É a variação dos fenômenos de interesse da geografia pela superfície terrestre 
(por exemplo, o clima), resultando na diferença entre áreas. 

Distribuição 
 
Exprime como os objetos se repartem pelo espaço. 

Extensão 
 
Espaço finito e contínuo delimitado pela ocorrência do fenômeno geográfico. 

Localização 

 
Posição particular de um objeto na superfície terrestre. A localização pode ser 
absoluta (definida por um sistema de coordenadas geográficas) ou relativa 
(expressa por meio de relações espaciais topológicas ou por interações 
espaciais). 

Ordem 

 
Ordem ou arranjo espacial é o princípio geográfico de maior complexidade. 
Refere-se ao modo de estruturação do espaço de acordo com as regras da 
própria sociedade que o produziu. 

Fonte: BRASIL, 2017, p. 358. 

Mediante o trabalho voltado para o desenvolvimento do pensamento geográfico 
e seus princípios, faz-se possível lançar um olhar diferenciado para o ensino da 
Geografia no Ensino Fundamental Anos Iniciais, pois, dessa forma, sejam pelas 
demandas da globalização da sociedade moderna, pelas políticas públicas ou pela 

                                                
58 Por ações antrópicas entendem-se as alterações realizadas pelo homem no planeta Terra. (Cf. 
ecosfera.eco.br>galerias_2. Acesso em: jul. 2018). 



 

 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
 
 

310  

 construção do presente documento curricular, pode-se considerar a ampliação das 
concepções dos sujeitos envolvidos acerca da interação social, da vida em sociedade e 
do exercício de cidadania, bem como a compreensão geográfica e seus objetos de 
conhecimento abordados na escola (BRASIL, 2017, p. 357-363). 

O desenvolvimento do currículo proposto para o Componente Curricular de 
Geografia no presente documento, em cada um dos cinco anos do Ensino 
Fundamental Anos Iniciais, deu-se mediante o procedimento metodológico utilizado na 
BNCC (Brasil, 2017, p. 357-363), ou seja, em Unidades Temáticas, conforme 
apresentado abaixo:  

Unidades Temáticas para o Componente Curricular de  
Geografia nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Unidades Temáticas Do que trata 

 
O sujeito e 

seu lugar no mundo 
 

 
Noções de pertencimento e o trato com as questões identitárias, ampliando 
experiências com os espaços de maneira lúdica mediante a percepção e 
compreensão da multiplicidade de relações sociais e étnico-raciais.  

 
 

Conexões e escalas 

 
Articulação de relações existentes entre os fatos nos níveis local e global, 
no tocante aos espaços e às escalas de análise. Como princípio 
geográfico, a conexão possibilita a compreensão entre o que é próprio da 
sociedade e o que é próprio do mundo físico.  

 
 

Mundo do trabalho 
 

 
Trata dos processos produzidos pelas sociedades nos diferentes tempos, 
abordando as características das atividades humanas e suas funções 
socioeconômicas. 

 
Formas de 

representação e 
pensamento espacial 

 
Foco nas primeiras noções e conceitos espaciais, mediante o exercício de 
localização geográfica por meio da alfabetização cartográfica (posição, 
distância, referenciais espaciaisetc.) para o desenvolvimento do 
pensamento espacial apoiado nas noções e conceitos citados. 

 
 

Natureza, ambientes e 
qualidade de vida 

 

 
Trabalha com questões voltadas à percepção dos fenômenos naturais, 
observação dos tipos de solo, a constituição das áreas verdes, as 
condições climáticas, as interferências humanas nos espaços, dentre 
outros pontos próprios dos processos físico-naturais do planeta Terra. 
Nesta unidade temática há uma articulação direta da geografia física com a 
geografia humana. 

Fonte: BRASIL, 2017, p. 360-362. 

Ainda de acordo com o desenvolvimento do currículo de Geografia, são 
apresentados os Objetos do Conhecimento que tratam das noções e estabelecimento 
de relações espaciais com o outro, da capacitação para a utilização de mapas 
(linguagem cartográfica), lugar, relação de localização e do uso de recursos naturais 
abordados em todos os anos do Ensino Fundamental Anos Iniciais. São elencadas 
também Habilidades que descrevem as aprendizagens essenciais de Geografia, em 
cada ano, consideradas como direito das crianças, dentro de uma continuidade, a 
serem desenvolvidas no contexto escolar. 

Para a composição do presente texto, contou-se com a fundamentação teórica 
trazida na BNCC (BRASIL, 2017); em pesquisas realizadas em livros didáticos; em 
textos de estudiosos do Componente Curricular de Geografia; no rol provisório da Rede 
Municipal59, bem como na legislação vigente, a saber: Lei nº 10.639/2003, que dispõe 

                                                
59 O rol provisório da Rede Municipal de Santo André foi um documento construído no início do ano de 
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 sobre a Cultura Afrobrasileira, alterou dispositivos da Lei nº 9.394/1996 (LDBEN) e 
tornou obrigatório o ensino de História da África e cultura Afrobrasileira em todas as 
Escolas de Ensino Fundamental e Médio do Brasil e a Lei nº 11.645/2008, que altera a 
citada LDBEN, modificada pela Lei nº 10.639/2003, para incluir no currículo oficial das 
Redes de Ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afrobrasileira e 
Indígena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       
2017, tendo como base os planejamentos do ano anterior (2016) advindos das Unidades Escolares da 
referida Rede. O principal objetivo deste documento foi a tentativa de “alinhar” os objetivos e conteúdos 
de ensino provisoriamente, enquanto acontecia a discussão do presente documento curricular. 
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 Componente Curricular Geografia 

1º ano – 1º Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: O Sujeito e seu lugar no mundo 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Processo de construção da identidade 
e respeito à diversidade. 
 
Organização espacial: corpo, casa e 
escola. 
 
Tipos de moradia e suas ca-
racterísticas. 
 
Espacialidade corporal: em cima, 
embaixo, lateralidade e vizinhança 
(perto e longe). 
 
Cultura africana e indígena. 
 
Cidadania: o papel do aluno como 
membro da organização familiar, 
religiosa, escolar, entre outras. 

 Entender a relação entre os direitos e deveres dos diferentes grupos aos quais pertence. 

 Identificar-se como sujeito participante da sociedade, tendo a organização familiar como o primeiro contato 
social. 

 Conhecer e respeitar a diversidade familiar. 

 Reconhecer e diferenciar os diversos tipos de moradia encontrados em sua comunidade. 

 Apropriar-se progressivamente da imagem global do seu corpo, desenvolvendo as diversas possibilidades de 
movimento e identificando suas capacidades e limites. 

 Reconhecer-se como ser único e pertencente a um grupo social, conhecendo, valorizando e respeitando as 
diferentes etnias e culturas. 

Unidade Temática: Conexões e Escalas 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Rotina e suas relações com o tempo, 
espaço e ciclos naturais. 

 Observar e descrever ritmos naturais: dia e noite, temperatura e umidade, em diferentes escalas espaciais e 
temporais, comparando com sua realidade e outras. 

 Ampliar a noção e percepção de tempo, espaço e relações sociais. 

Unidade Temática: Mundo do Trabalho 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Profissões.  Descrever atividades de trabalho relacionadas com o dia a dia da sua comunidade. 
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 Unidade Temática: Formas de representação e pensamento espacial 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Pontos de referência por meio do 
esquema corporal. 
 
Noções básicas de localização: 
vizinhança, separação, ordem e 
sucessão, envolvimento e 
continuidade. 

 Criar mapas mentais com base em itinerários do espaço escolar, histórias inventadas e brincadeiras. 

 Elaborar e utilizar mapas físicos para localizar elementos do local de vivência, considerando as referências 
espaciais: frente e atrás, esquerda e direita, em cima e embaixo, dentro e fora, tendo o corpo como referência. 

 Localizar-se no espaço escolar, sendo capaz de traçar um mapa mental para transitar neste espaço. 

Unidade Temática: Natureza, ambientes e qualidade de vida 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Noções de paisagem e sinalização. 
 
Ciclos da natureza e sua relação com 
vestuários, hábitos alimentares, 
paisagens, condições de vida, 
vivência, cultura, relações e 
identidade. 
 
Preservação do meio ambiente. 

 Descrever características de seus lugares de vivência relacionadas com os ciclos da natureza. 

 Associar mudanças de vestuários, hábitos alimentares e paisagens, decorrentes das estações do ano. 

 Reconhecer a importância de uma atitude responsável de cuidado com o meio em que vive, evitando o desper-
dício e percebendo os cuidados que se deve ter na preservação e na manutenção da natureza. 

 

Componente Curricular Geografia 

2º ano – 1º Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: O Sujeito e seu lugar no mundo 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Processo de construção da identidade 
e respeito à diversidade. 
 
Cidadania: o papel do aluno como 
membro da organização familiar, 
religiosa, escolar, entre outras. 
 
Espacialidade corporal: em cima, 

 Reconhecer-se como ser único e pertencente a um grupo social, conhecendo, valorizando e respeitando as 
diferentes etnias e culturas. 

 Apropriar-se progressivamente da imagem global do seu corpo, desenvolvendo as diversas possibilidades de 
movimento e identificando suas capacidades e limites na exploração do espaço. 

 Organizar-se gradativamente no espaço, começando pelo próprio corpo, perpassando por lugares comuns a 
sua rotina, como casa, escola, rua, bairro e cidade. 

 Reconhecer e diferenciar os diversos tipos de moradia, relacionando-os com diferentes culturas e necessida-
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 embaixo, lateralidade e vizinhança 
(perto e longe). 
 
Organização espacial: corpo, casa, 
escola, rua, bairro e cidade. 
 
Tipos de moradia e o ambiente onde 
estão inseridos. 
 
 
Características da cultura africana e 
indígena. 
 
Diferentes tipos de transporte e 
comunicação. 

des. 

 Comparar costumes e tradições de diferentes populações inseridas no bairro ou comunidade em que vive, 
reconhecendo a importância do respeito às diferenças. 

 Reconhecer traços da cultura africana e indígena no meio em que vive. 

 Conhecer diferentes meios de transporte e de comunicação, indicando o seu papel na conexão entre pessoas 
e lugares, e discutir os riscos para a vida e para o ambiente e seu uso responsável. 

Unidade Temática: Conexões e Escalas 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Mudanças e permanências na 
paisagem do entorno. 
 
Paisagem do entorno: rua, bairro e 
cidade. 
 
Orientação e localização.  
 
A rua como espaço de circulação. 
 
Semelhanças e diferenças no modo 
de viver de pessoas em diferentes 
lugares. 

 Analisar mudanças e permanências, comparando imagens de um mesmo lugar em diferentes tempos.  

 Ampliar a noção e percepção de espaço em seu entorno. 

 Orientar-se e localizar-se, partindo do sujeito e tendo a casa, a sala de aula e a escola como referência. 

 Perceber a rua como espaço de circulação de pedestres e veículos. 

 Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas relações com a natureza e no modo de viver de pes-
soas em diferentes lugares. 
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 UnidadeTemática: Mundo do Trabalho 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Comércio local e sua relação com a 
comunidade. 
 
Introdução às formas de produção: 
campo e cidade. 

 Identificar os diferentes estabelecimentos comerciais e sua relação com a comunidade local. 

 Comparar as características do trabalho no campo e na cidade. 

 Identificar alimentos, minerais e outros produtos cultivados e extraídos da natureza, comparando as atividades 
de trabalho em diferentes lugares. 

Unidades Temáticas: Formas de representação e pensamento espacial 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Representação espacial com uso de 
escala reduzida da sala, escola e 
bairro. 
 
Leitura cartográfica da escola e do 
bairro. 
 
Localização e orientação espacial. 
 

 Identificar e elaborar diferentes formas de representação (desenhos, mapas mentais, maquetes) para repre-
sentar componentes da paisagem dos lugares de vivência. 

 Identificar objetos e lugares de vivência (escola e moradia) em imagens aéreas e mapas (visão vertical) e foto-
grafias (visão oblíqua). 

 Aplicar princípios de localização e posição de objetos (referências 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. 

Unidade Temática: Natureza, ambientes e qualidade de vida 

Objetos do Conhecimento Habilidades 

Recursos naturais e conservação do 
meio ambiente: solo e água. 

 

 Reconhecer a importância do solo e da água para a vida, identificando seus diferentes usos (plantação e 
extração de materiais, entre outras possibilidades) e os impactos desses usos no cotidiano da cidade e do 
campo. 

 Desenvolver atitude responsável de cuidado com o meio em que vive, evitando o desperdício e percebendo os 
cuidados que se deve ter na preservação e na manutenção da natureza. 
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 Componente Curricular Geografia 

3º ano – 1º. Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: O Sujeito e seu lugar no mundo 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Organização do espaço da cidade: 
zona rural e urbana. 
 
Meios de comunicação: formas de 
transferência de informação entre as 
pessoas. 
 
Formas de organização da cultura 
africana e indígena na formação 
cultural do povo brasileiro. 
 
Introdução sobre o Sistema Solar: 
nomeação e ordem dos planetas. 
 
Contribuições culturais e econômicas 
de grupos de diferentes origens. 
 
Pertencimento a diferentes grupos 
sociais. 

 Identificar e comparar aspectos culturais dos grupos sociais de seus lugares de vivência, seja na cidade ou no 
campo. 

 Comparar alguns meios de comunicação, indicando o seu papel na conexão entre pessoas e lugares e discu-
tindo a acessibilidade, os riscos para a vida e os cuidados em seu uso. 

 Reconhecer os diferentes modos de vida de povos e comunidades Afrobrasileiras e indígenas. 

 Reconhecer a disposição geográfica dos planetas no Sistema Solar. 

 Identificar, em seus lugares de vivência, marcas de contribuição cultural e econômica de grupos de diferentes 
origens. 

 Reconhecer-se como ser único e pertencente a um grupo social, conhecendo, valorizando e respeitando as 
diferentes manifestações culturais. 

 

Unidade Temática: Conexões e Escalas 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Mudanças e permanências nas 
paisagens. 
 
Meios de transporte: constituição e 
organização. 

 Explicar como os processos oriundos das ações naturais e humanas resultam na mudança ou permanência 
das paisagens. 

 Comparar formas de ocupação de diferentes lugares. 

 Comparar os diferentes meios de transporte e de comunicação, indicando o seu papel na conexão entre pes-
soas e lugares, e discutir os riscos para a vida e para o ambiente e seu uso responsável. 
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 Unidade Temática: Mundo do Trabalho 

Objetos do Conhecimento Habilidades 
Formas de produção: matéria-prima, 
produto e industrialização. 
 

 Identificar alimentos, minerais e outros produtos cultivados e extraídos da natureza, comparando as atividades 
de trabalho em diferentes lugares. 

 Descrever as atividades extrativas (minerais, agropecuárias e industriais) de diferentes lugares, identificando 
os impactos ambientais. 

Unidade Temática: Unidades Formas de representação e pensamento espacial 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Leitura cartográfica da cidade com 
uso de legenda. 
 

 Identificar e interpretar imagens bidimensionais e tridimensionais em diferentes tipos de representação carto-
gráfica. 

 Reconhecer e elaborar legendas com símbolos de diversos tipos de representações em diferentes escalas 
cartográficas. 

UnidadeTemática: Natureza, ambientes e qualidade de vida 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Impacto das atividades humanas nas 
paisagens e nas diversas culturas e 
espaços. 
 
Recursos naturais. 
 
As influências das estações do ano 
nos hábitos. 
 
Preservação e conservação do meio 
ambiente. 

 Investigar a utilização dos recursos naturais, com destaque no consumo da água em atividades cotidianas 
(alimentação, higiene, cultivo de plantas etc.) e discutir os problemas ambientais provocados por esses. 

 Conhecer os cuidados necessários para utilização da água na agricultura e na indústria. 

 Associar mudanças de vestuário e hábitos alimentares em sua comunidade decorrentes das estações do ano. 

 Relacionar a produção de lixo doméstico ou da escola com os 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. 
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 Componente Curricular Geografia 

4º ano – 2º Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: O Sujeito e seu lugar no mundo 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Relações interpessoais: cooperação e 
coletividade. 
 
Particularidades da cultura africana, 
indígena e de outros povos. 
 
Cidadania e o papel do educando 
como membro atuante da sociedade. 

 
Sistema Solar. 

 Interagir com seus pares de forma cooperativa no trabalho coletivo, buscando soluções para os problemas 
propostos, argumentando e fundamentando suas ideias. 

 Selecionar, em seus lugares de vivência e em suas histórias familiares e/ou da comunidade, elementos da 
cultura indígena, africana e de outros povos, valorizando o que é próprio em cada uma delas e sua contribuição 
para a formação da cultura local, regional e brasileira. 

 Adotar atitudes de respeito pelas diferenças entre as pessoas para o convívio numa sociedade democrática e 
pluralista. 

 Identificar as principais características que compõem o Sistema Solar. 

UnidadeTemática: Conexões e Escalas 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Transformações e permanências nas 
paisagens. 
 
Relação entre campo e cidade nas 
diversas formas de produção. 
 
Divisão política do Brasil. 
 
Territórios étnico-culturais existentes 
no Brasil. 

 Analisar as mudanças e permanências na paisagem, por meio de descrição, registro e comparação na leitura 
de textos, fotos, cenas e outros. 

 Conhecer especificidades e analisar a interdependência do campo e da cidade, considerando fluxos econômi-
cos, de informações, de ideias e de pessoas. 

 Conhecer unidades político-administrativas oficiais nacionais (Distrito, Município, Unidade da Federação e 
grande região), suas fronteiras e sua hierarquia, localizando seus lugares de vivência. 

 Identificar e descrever territórios étnico-culturais existentes no Brasil, tais como: terras indígenas e de comu-
nidades remanescentes de quilombos, reconhecendo a legitimidade da demarcação desses territórios. 

Unidade Temática: Mundo do Trabalho 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Relações comerciais entre campo e 
cidade: produção, circulação e 
consumo. 
 
Relação entre as diversas profissões. 

 Comparar as características do trabalho no campo e na cidade. 

 Descrever e discutir o processo de produção (transformação de matérias-primas), circulação e consumo de 
diferentes produtos. 

 Identificar semelhanças e diferenças entre os distintos modos de vida, e perceber as relações de trabalho, de 
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 permanência e mudança no uso dos espaços. 

Unidade Temática: Formas de representação e pensamento espacial 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Leitura cartográfica com uso de 
elementos constitutivos dos mapas: 
legendas. 
 
Sistemas de orientação: pontos 
cardeais e colaterais, rosa dos ventos 
e bússola. 

 Comparar tipos variados de mapas, identificando suas características, finalidades, diferenças e semelhanças. 

 Utilizar as direções cardeais na localização de componentes físicos e humanos nas paisagens rurais e urba-
nas. 

Unidade Temática: Natureza, ambientes e qualidade de vida 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Qualidade ambiental. 
 
Relações de consumo. 

 Identificar as características das paisagens naturais e antrópicas brasileiras (relevo, vegetação, rios etc.) no 
ambiente em que vive, bem como a ação humana na conservação ou degradação dessas áreas. 

 Perceber o homem como parte integrante da natureza e agente transformador dela. 

 

Componente Curricular Geografia 

5º ano – 2º Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: O Sujeito e seu lugar no mundo 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Relações sociais e características da 
cultura africana e indígena. 
 
Composição da cultura do povo 
brasileiro e as contribuições da 
cultura de outros povos: europeus, 
africanos, indígenas e orientais.  
 
Cidadania e o papel do aluno como 
membro atuante da sociedade. 

 
Dinâmica populacional. 

 Conhecer e respeitar as características da cultura africana e indígena. 

 Identificar a composição da população brasiLeira e as contribuições de outros povos em nossa cultura. 

 Interagir com seus pares de forma cooperativa no trabalho coletivo, buscando soluções para os problemas 
propostos, argumentando e fundamentando suas ideias. 

 Adotar atitudes de respeito pelas diferenças entre as pessoas, respeito esse necessário ao convívio numa 
sociedade democrática e pluralista. 

 Identificar e perceber as ações dos homens em sociedade e suas consequências nos espaços e épocas. 

 Descrever e analisar dinâmicas populacionais na Unidade da Federação em que vive, estabelecendo relações 
entre migrações e condições de infraestrutura. 
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Diferenças étnico-raciais e étnico-
culturais e desigualdades sociais. 

 Identificar diferenças étnico-raciais e étnico-culturais e desigualdades sociais entre grupos em diferentes territó-
rios. 

Unidade Temática: Conexões e Escalas 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Território, redes e urbanização. 
 
Divisão regional brasileira e suas 
características. 
 

 Identificar as formas e funções das cidades e analisar as mudanças sociais, econômicas e ambientais provo-
cadas pelo seu crescimento. 

 Reconhecer as características da cidade e analisar as interações entre a cidade e o campo e entre cidades na 
rede urbana. 

 Identificar as regiões brasileiras e suas características. 

Unidade Temática: Mundo do Trabalho 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Uso da tecnologia cotidianamente. 
 
Meios de transporte e comunicação. 
 
 

 Identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimento tecnológico na agropecuária, na 
indústria, no comércio e nos serviços. 

 Identificar e comparar transformações dos meios de transporte e de comunicação. 

 Identificar os diferentes tipos de energia utilizados na produção industrial, agrícola e extrativa e no cotidiano 
das populações. 

Unidade Temática: Formas de representação e pensamento espacial 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Leitura cartográfica com diferentes 
amplitudes: cidade, estado, país, 
entre outros, com o uso de diferentes 
legendas. 
 
Mapas e imagens de satélite. 
 
Representação das cidades e do 
espaço urbano. 

 Utilizar mapas de diferentes amplitudes para a leitura cartográfica. 

 Analisar transformações de paisagens nas cidades, comparando sequência de fotografias, fotografias aéreas e 
imagens de satélite de épocas diferentes. 

 Estabelecer conexões e hierarquias entre diferentes cidades, utilizando mapas temáticos e representações 
gráficas. 
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Unidade Temática: Natureza, ambientes e qualidade de vida 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Gestão ambiental. 
 
Diferentes tipos de poluição. 
 
Relações de consumo. 
 

 Perceber o homem como parte integrante da natureza e agente transformador dela. 

 Reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental e algumas formas de poluição dos cursos de água e 
dos oceanos (esgotos, efluentes industriais, marés negras etc.). 

 Identificar e descrever problemas ambientais que ocorrem no entorno da escola e da residência (lixões, indús-
trias poluentes, destruição do patrimônio histórico etc.), propondo soluções (inclusive tecnológicas) para esses 
problemas. 

 Identificar órgãos do poder público e canais de participação social, responsáveis por buscar soluções para a 
melhoria da qualidade de vida (em áreas como meio ambiente, mobilidade, moradia e direito à cidade) e dis-
cutir as propostas implementadas por esses órgãos, as quais afetam a comunidade em que vive. 
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COMPONENTE CURRICULAR DE HISTÓRIA 
 
Princípios Norteadores da Ação Educativa 
 

[...] Temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos 
inferioriza; e temos o direito a ser diferentes quando nossa 
igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma 
igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que 
não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. (SANTOS, 
Boaventura de Souza, 2003).  

 
Mediante histórico de práticas observadas nas Unidades Escolares da Rede 

Municipal de Santo André, foi possível apreender como algo comum, que o ensino de 
História para parte do grupo de docentes da mesma rede, assumia lugar de um 
apêndice ao currículo, de forma complementar ao ensino de Língua Portuguesa e 
Matemática. Além disso, de acordo com o apontado por Caimi (2016), grande parcela 
das escolas brasileiras nos últimos trinta anos contou com planos de ensino da História 
sendo norteados pelo mercado editorial, mediante o conteúdo trazido nos livros 
didáticos. Não obstante, em considerável parte dos PPPs das escolas, era também 
comum encontrar objetivos que tinham como intencionalidade educativa a de “educar 
uma/um cidadã/ão crítica/o, reflexiva/o e atuante na sociedade”. 

Com o passar do tempo, mediante o avanço nas discussões, foi-se alcançando 
melhor compreensão que, para atingir tal intencionalidade, de maneira efetiva, o ensino 
de História precisaria ser mais bem compreendido, não devendo ser considerado em 
segundo plano. Viu-se então que, mediante o material apresentado pelo PNAIC 
(BRASIL, 2012), possibilitou-se novo olhar para o referido Componente Curricular, 
enfatizando como um direito de aprendizagem que a criança tivesse garantida a 
compreensão do ambiente social, do sistema político e dos valores em que se 
fundamenta a sociedade, por meio do ensino de História (p. 25).  

Sendo assim, passou-se a buscar um novo redimensionamento do ensino ao 
abordar o Componente Curricular de História, porém as marcas históricas constituídas 
ao longo do processo formativo docente, mediante uma visão considerada tradicional, 
que pensa “[...] a história como uma narrativa dos acontecimentos, [...] e oferece uma 
visão de cima, no sentido de que tem sempre se concentrado nos grandes feitos dos 
grandes homens, estadistas, generais ou eclesiásticos [...]” (JUNDIAÍ, 2016, p. 68-69), 
ainda permeiam muitas práticas pedagógicas ao abordar o Componente Curricular em 
questão. Superar esse paradigma é o principal desafio que se estabeleceu, 
vislumbrando a possibilidade de tornar real a compreensão, por parte de docentes e 
crianças, do mundo em que vivemos e saber qual o nosso lugar dentro dele – nossa 
identidade. 

Segundo Burke (2008; 1997) apud Jundiaí (2016, p. 68-69):  

[...] a história na perspectiva cultural apresenta interesse por toda a atividade 
humana, não só ao que diz respeito à economia política, mas sim a sua 
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 integralidade. O autor enfatiza que tudo tem uma história, um passado que 
podem, em princípio, serem reconstruídos e relacionados ao restante do 
passado. [...]A perspectiva cultural valoriza a micro história articulada à macro 
história [...] (grifo nosso) 

  Assim, entende-se que, mediante uma concepção sócio-histórico-cultural, é indicado 
que o ensino de História não seja focado em datas históricas, fatos marcantes ou 
grandes vultos do passado. Necessário que se difunda um ensino que garanta a 
percepção das ações do passado que influenciaram e trouxeram consequências ao 
nosso presente e, talvez ao nosso futuro, situando os Seres Humanos como sujeitos 
historicamente constituídos, inseridos nos processos históricos e não à margem deles, 
relegados a meros espectadores. Para ilustrar tal ideia, concebeu-se um esquema, 
tendo como referência conteúdo da BNCC (BRASIL, 2017, p. 395-396), conforme 
apresentado a seguir: 

A pessoa como centro dos processos históricos 

Fonte: Organizado pelas integrantes do Grupo de Trabalho de História, 2018. 

Como consequência, do discorrido no presente documento, pode-se dizer que 
quando se consegue alcançar a real compreensão do direito que todas as crianças 
possuem em: aprender a respeito das muitas temporalidades vivenciadas pelas 
sociedades e culturas, mediante diferentes pontos de vista, deparando-se com 
múltiplos passados e presentes, destacadamente as histórias dos povos afro-
brasileiros e das populações indígenas (Leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008); o 
ensino de História passa por uma quebra de paradigma e a/o docente consegue 
imprimir transformações não só na perspectiva das crianças, mas na sua própria.  

  Nesse viés, o tempo deixa de ser apenas linear, ele se torna um objeto de estudo que 
auxilia não somente na compreensão da sua passagem, mas também nas relações 
sociais e culturais dentro deste mesmo tempo. Segundo Bergamaschi (2002, p. 5): 

[...] As formas de viver/sentir/pensar o tempo, ao longo da história, não são 
homogêneas, nem tampouco aparecem iguais nos diferentes grupos sociais 

Outros povos e culturas -
mundo em constante transformação

Confere sentido a um objeto de 
conhecimento do qual se apropriou

Conhecimento de um Outro -
semelhante ou diferente 

Constituição de um sujeito

Sujeito Histórico/ 
Narrador
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 que compartilham de uma simultaneidade temporal. Sua compreensão varia 
de acordo com as concepções de mundo predominantes e é sempre uma 
construção histórico-cultural. 

Importante considerar que tais pressupostos não descartam o estudo, a reflexão, 
o ato de rememorar datas, personalidades e fatos marcantes da História; não obstante, 
estes devem continuar sendo abordados, mas sempre vinculados à sua importância 
histórica, bem como suas implicações sociais analisadas criticamente, não somente 
como eventos a serem decorados e memorizados (BRASIL, 2017, p. 397). 

Quando pensamos o ensino de História nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, faz-se necessário refletir acerca do favorecimento da construção dos 
aspectos identitários dos sujeitos, mediante abordagem progressiva dos 
conhecimentos, orientados para o desenvolvimento de pertencimento à Comunidade, 
sequencialmente ao Município, ao Estado, a uma Federação e, consequentemente, 
num movimento crescente, se perceber como parte de uma Humanidade. Essa 
construção histórico-cultural possibilita aos sujeitos a percepção de si e do outro, uma 
vez que ao se reconhecer ou não no outro, compreende a realidade que o cerca. As 
relações interpessoais são fundamentais nesse processo, pois sem elas cria-se uma 
barreira que dificulta a compreensão dos processos históricos, culturais e sociais da 
comunidade na qual se está inserido (BRASIL, 2017, p. 396). 

Dessa forma, pode-se considerar que tudo que cerca a criança, seja material ou 
imaterial, tornar-se-á importante elemento mediador para a sua compreensão, da 
passagem do tempo e as influências nos lugares: seu corpo, sua voz, suas crenças e 
valores que possa utilizar para expressar seus anseios, pontos de vista, sentimentos, 
ideias e hipóteses que nortearão suas aprendizagens.  

  De acordo com a Constituição Federal (BRASIL, 1988), em seu Art. 5º: “[...] todos são 
iguais perante a Lei, sem distinção de qualquer natureza [...]”, por isso a equidade de 
direitos precisa ser difundida e estimulada no interior das práticas escolares, com vistas 
a que o grupo de estudantes venha a compreender e reconhecer a existência da 
pluralidade de experiências, mediante situações de ensino-aprendizagem que 
proporcionem a compreensão da realidade, bem como o entendimento de que papel se 
ocupa nesse processo. 

Corroborando com essa ideia, as DCNEFs Nove Anos (2013, p. 119) nos 
advertem que: 

[...] alguns currículos muito centrados nas culturas dos alunos, ao proporem às 
camadas populares uma educação escolar calcada, sobretudo na 
espontaneidade e na criatividade, terminam por reservar apenas para as elites 
uma educação que trabalha com abstrações e estimula a capacidade de 
raciocínio lógico. Assim sendo, vale repetir que os segmentos populares, ao 
lutarem pelo direito à escola e à educação, aspiram apossar-se dos 
conhecimentos que, transcendendo as suas próprias experiências, lhes 
forneçam instrumentos mais complexos de análise da realidade e permitam 
atingir níveis mais universais de explicação dos fenômenos. São esses 
conhecimentos que os mecanismos internos de exclusão na escola têm 
reservado somente às minorias, mas que é preciso assegurar a toda a 
população [...] (grifo nosso). 

  Sendo assim, tornar-se-á viável também considerar que o papel da Escola passa a 
ser de contínua construção e não de reprodução. Na busca pela equidade, compete à 
Escola deixar de ser um local de mera transmissão de conhecimentos, sem diálogo, 
assumindo de fato seu papel de porta-voz de todos os seus sujeitos, deixando de ser 
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 centrada em si mesma e abrindo-se para além de seus muros, mas de maneira 
reflexiva, coerente e crítica. 

De acordo com a BNCC (BRASIL, 2017, p. 396-399), mediante a utilização dos 
processos de identificação, comparação, contextualização, interpretação e análise, 
torna-se possível a configuração de situações voltadas à percepção e à interação das 
crianças com os tantos Objetos de Conhecimento do Componente Curricular de 
História, visando favorecer “[...] uma melhor compreensão da história, das mudanças 
ocorridas no tempo, no espaço e, especialmente, nas relações sociais [...]” (BRASIL, 
2017, p. 397). Vejamos a representação abaixo na intenção de uma melhor visibilidade 
dos processos citados anteriormente: 
 

Processos propostos para lidar com os Objetos de Conhecimento do  
Componente Curricular de História 

 

 

 

 
 
 

 
Fonte: Organizado pelas integrantes do Grupo de Trabalho de História, 2018. 

Tais processos trazem como centralidade a “atitude historiadora”, que deve ser 
alicerçada na pesquisa como “[...] princípio básico dos processos de conhecimentos 
históricos, integrados aos demais Componentes das Ciências Humanas e das demais 
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 Áreas do conhecimento [...]” (BRASIL, 2016, p. 156), a saber: 

 Identificação – parte-se do exercício acerca do questionamento, da pergunta, da 
busca por informações que possam auxiliar em uma melhor compreensão “[...] da 
história, das mudanças ocorridas no tempo, no espaço e, especialmente, nas 
relações sociais [...]” (BRASIL, 2017, p. 397). 

 Comparação e Interpretação – estes dois processos, considerando-se o ponto de 
vista histórico, se complementam, pois “[...] pensamos que a comparação histórica, 
aliada ao procedimento interpretativo, permite realizar pesquisas baseadas numa 
visão complexa de causalidade, por ser histórica; identificar relações causais e 
produzir ganhos teóricos significativos, por ser comparativa [...]” (PERISSINOTTO, 
2013, p.161). 

 Contextualização – inerente ao conhecimento histórico, faz-se necessário 
aprender a contextualizar, pois assim não se corre o risco de atribuir significados e 
sentidos arbitrariamente, desconsiderando-se o período histórico, as relações 
sociais estabelecidas, os aspectos econômicos e culturais presentes. O exercício 
deste procedimento “[...] estimula a percepção de que povos e sociedades, em 
tempos e espaços diferentes, não são tributários dos mesmos valores e princípios 
da atualidade [...]” (BRASIL, 2017, p. 397). 

 Análise – habilidade a ser construída ao longo da vida, pois é bastante complexa e 
pede constante exercício dos processos anteriores, ou seja, identificar fenômenos 
e/ou Objetos de Conhecimento; compará-los e interpretá-los à luz de determinado 
contexto histórico, para conseguir analisá-los e então conseguir expressar opiniões, 
conclusões, reflexões. Importante considerar que não se trata de o sujeito produzir 
análises acabadas, perenes, pois justamente por serem históricas, são mutáveis e 
por isso “[...] incapaz de se produzir resultados finais, exigindo do sujeito uma 
compreensão estética e, principalmente, ética [...]” acerca dos fenômenos e/ou 
objetivos de conhecimento (BRASIL, 2017, p. 398). 

  Para melhor compreensão do desenvolvimento do currículo proposto para este 
Componente Curricular, no presente documento, em cada um dos cinco anos do 
Ensino Fundamental Anos Iniciais, pensou-se ser viável breve explanação de como se 
deu a reflexão acerca das Unidades Temáticas apresentadas, mediante a organização 
dos Objetos de Conhecimento e das Habilidades, conforme explicitado a seguir: 
 

Unidades Temáticas de 1º. a 5º. ano – Componente Curricular de História 

Ano Unidades Temáticas Do que trata 

 
 
 
 
 

1º. Ano 

 
 
Mundo pessoal: meu lugar no 
mundo 

 
Percepção da passagem do tempo a partir da 
sucessão de fatos pessoais, a organização de 
família e dos grupos sociais a que pertence e/ou 
se relaciona. 

 
 
Mundo pessoal: eu, meu grupo 
social e meu tempo 

 
Percepção das relações existentes entre a 
comunidade local e os grupos sociais a que 
pertence e/ou se relaciona, ampliando a 
compreensão, distinguindo o “Eu” do “Outro”, com 
respeito à diversidade. 

Ano Unidades Temáticas Do que trata 

 
 
 

 
A comunidade e seus registros 

 
Valorização da memória tanto afetiva, quanto 
histórica, mediante documentos e registros 
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2º. Ano 

materiais e imateriais de sua comunidade, 
reconhecendo toda a diversidade existente. 

 
 
O trabalho e a sustentabilidade na 
comunidade 

 
Estudo das relações de trabalho, considerando 
passado e presente, bem como suas relações de 
progresso e desigualdade com a comunidade 
local. 

Ano Unidades Temáticas Do que trata 

 
 
 
 
 
 
 
 

3º. Ano 

As pessoas e os grupos que 
compõem a cidade e o Município 

 
Ampliação da compreensão do “Eu” e do “Outro”, 
perante os desafios sociais e o tempo cronológico 
vivenciado, para refletir a respeito de futuras 
transformações. 

 
 
O lugar em que vive 

 
Estudo e valorização da história do nosso 
Município, mediante o conhecimento de seus 
marcos históricos, resgatados tanto pela memória 
afetiva, quanto histórica. 

 
 
A noção de espaço público e 
privado 

 
Percepção dos aspectos marcantes que 
diferenciam o espaço público do espaço privado, 
relacionando-os com a realidade do nosso 
Município, por meio de atividades de cidadania e 
cultura. 

Ano Unidades Temáticas Do que trata 

 
 
 
 
 
 

4º. Ano 

 
Transformações e permanências 
nas trajetórias dos grupos 
humanos 

 
Conhecimento das mudanças históricas ocorridas 
em determinada época, mediante as 
transformações sociais, políticas, econômicas e 
culturais. 

Circulação de pessoas, produtos e 
culturas 

 
Percepção da necessidade econômica da 
migração de pessoas de uma região para outra, 
de maneira voluntária ou compulsória, com base 
na realidade brasileira. 

 
As questões históricas relativas 
às migrações 

 
Compreensão dos processos migratórios no 
período colonial brasileiro e seus impactos na 
realidade econômica e social da população ao 
longo da história.  

Ano Unidades Temáticas Do que trata 

 
 
 
 
 

5º. Ano 

 
 
Povos e culturas: meu lugar no 
mundo e meu grupo social 

 
Compreensão e interpretação acerca de seu 
pertencimento identitário a um grupo social 
historicamente construído, bem como 
considerando as implicações envolvidas no 
processo histórico da sociedade brasileira, 
respeitando a diversidade. 

 
 
Registros da história: linguagem e 
culturas 

 
Valorização de todas as tradições culturais do 
país, da memória dos povos que adentraram o 
espaço brasileiro ao longo dos períodos imperial e 
republicano até os tempos atuais. 

Fonte: Organizado pelas integrantes do Grupo de Trabalho de História, 2018. 
 

  Dessa forma, espera-se que conhecimento histórico seja, de fato, um direito a ser 
difundido mais e mais em nossas escolas municipais, sendo tratado como: 
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 [...] uma forma de indagar sobre as coisas do passado e do presente, de 
construir explicações, desvendar significados, compor e decompor 
interpretações, em movimento contínuo ao longo do tempo e do espaço. Enfim, 
trata-se de transformar a história em ferramenta a serviço de um discernimento 
maior sobre as experiências humanas e as sociedades em que se vive [...] 
(BRASIL, 2017, p. 399). 

Portanto, entende-se ser de extrema necessidade voltar nossa atenção às 
maneiras pelas quais será trabalhado o currículo de História nas Escolas da nossa 
Rede, cuidando para que não se incorra na valorização de uma realidade não 
alcançada pela maioria de nossas crianças, que enfrentam situações frequentes de 
desigualdade, nas mais diversas manifestações cotidianas. 

O desenvolvimento do currículo de História segue com a apresentação dos 
Objetos do Conhecimento e das Habilidades que descrevem as aprendizagens 
essenciais, em cada ano, consideradas como direito das crianças, dentro de uma 
continuidade, a serem desenvolvidas no contexto escolar. 
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 Componente Curricular – História 

1º ano – 1º. Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: Mundo pessoal: meu lugar no mundo 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

Sucessão de fatos pessoais e/ou 
históricos (linha do tempo e tempo 
cronológico). 

 
Árvore genealógica. 
 
As diferentes formas de organização 
da família e da comunidade: os 
vínculos pessoais e as relações de 
amizade. 
 
A escola e a diversidade do grupo 
social envolvido. 
 
As fases da vida e a ideia de 
temporalidade (passado, presente, 
futuro). 

 Construir a sua identidade como sujeito individual e coletivo. 

 Compreender o sentido e o funcionamento da árvore genealógica como representação da família. 

 Identificar a relação entre a sua história e as histórias de sua família e de sua comunidade. 

 Identificar seus registros históricos: textuais (certidão de nascimento, calendários, cartas), iconográficos (fotos, 
desenhos, pinturas), fonográficos (filmes, músicas, vídeos), cartográficos (mapas, guias de ruas, endereços) e 
objetos, observando seus usos sociais. 

 Identificar o contexto histórico dos espaços de convivência (casa, rua, bairro) como elemento constituinte de 
sua identidade. 

 Descrever e distinguir os seus papéis e responsabilidades relacionados à família, à escola e à comunidade. 

 Nomear acontecimentos ocorridos em diferentes tempos e lugares de importância afetiva e significante para a 
sua comunidade familiar e local. 

 Identificar instrumentos e marcadores de tempo (relógios, calendários) elaborados e/ou utilizados em seus 
grupos de convívio. 

 Compreender a ordenação dos dias da semana, mês e ano na perspectiva da construção do tempo 
cronológico. 

Unidade Temática: Mundo pessoal: eu, meu grupo social e meu tempo 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

A vida em família: diferentes 
configurações e vínculos. 
 
A escola, sua representação espacial, 
sua história e seu papel na 
comunidade. 
 
A vida em casa, a vida na escola e 
formas de representação social e 

 Identificar as mudanças e permanências ocorridas nos diferentes espaços de seu convívio ao longo do tempo. 

 Identificar e comparar as condições de existência (alimentação, moradia, saúde, lazer, vestuário e educação) 
em diferentes períodos de tempo e localidades, de seus grupos de convívio. 

 Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras atuais e de outras épocas e lugares. 

 Desenvolver a noção de pertencimento, com base nas semelhanças e diferenças dos grupos de convívio de 
que participa. 

 Reconhecer diversas fontes escritas, midiáticas, iconográficas e orais que representam a diversidade histórica 
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 espacial: os jogos e brincadeiras 
como forma de interação social e 
espacial. 
 
Comunidade local em que vive. 
 
Cidadania (regras de convivência, 
direitos e deveres). 
 
O trabalho como ação humana: o eu 
e minhas relações. 
 
Pontos históricos, socioculturais, 
artísticos, turísticos e econômicos do 
seu Município. 

 
Práticas sociais e culturais de seu 
entorno e/ou localidade. 
 
Pluralidade cultural (raça, etnia, 
gênero, sexualidade). 

 
Cultura Afrobrasileira (Lei nº 
10.639/2003). 

 
Cultura Indígena (Lei nº 11.645/2008). 

de sua localidade. 

 Exercitar a cidadania, considerando a responsabilidade, a liberdade, os direitos e os deveres mediante os 
combinados da escola. 

 Vivenciar os eventos rememorativos (locais, regionais e/ou nacionais) e identificar os fatos históricos aos quais 
se referem. 

 Identificar e valorizar as práticas socioculturais no passado e no presente, reconhecendo a importância da 
diversidade cultural contida nas relações. 

 Conhecer e reconhecer a diversidade sociocultural, política, étnico-racial e de gênero que compõe a sociedade 
atual. 

 Distinguir aspectos relevantes da história e das culturas Afrobrasileira e indígena nos diferentes tempos da 
história do país. 
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 Componente Curricular – História 

2º ano – 1º. Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: A comunidade e seus registros 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

A noção do “Eu” e do “Outro”: 
comunidade, convivências e 
interações entre pessoas. 
 
A noção do “Eu” e do “Outro”: 
registros de experiências pessoais e 
da comunidade no tempo e no 
espaço. 
 
Memória (histórica, biológica, afetiva). 
 
Formas de registrar e narrar histórias 
(marcos de memória materiais e 
imateriais). 
 
O tempo como medida. 
 
Cidadania (regras de convivência, 
direitos e deveres). 
 
Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA). 
 
Pluralidade cultural (raça, etnia, 
gênero, sexualidade). 
 
Cultura Afrobrasileira (Lei nº 
10.639/2003). 
 
Cultura Indígena (Lei nº 11.645/2008). 

 Identificar a si e as demais pessoas, reconhecendo os espaços de sociabilidade e os motivos que aproximam e 
separam as pessoas em diferentes grupos sociais ou de parentesco. 

 Identificar e descrever práticas e papéis sociais que as pessoas exercem em diferentes grupos de convívio. 

 Formular e expressar, por meio da oralidade, da escrita, do desenho, uma sequência narrativa a respeito de 
sua própria história com a utilização de documentos históricos. 

 Conhecer a importância dos documentos em nosso cotidiano. 

 Compreender o significado de objetos e documentos pessoais como fontes de memórias e histórias nos 
âmbitos pessoal, familiar, escolar e comunitário.  

 Distinguir objetos e documentos pessoais e de grupos próximos ao seu convívio e compreender sua função, 
seu uso e seu significado. 

 Identificar objetos e documentos pessoais que remetam à própria experiência no âmbito da família e/ou da 
comunidade, discutindo as razões pelas quais alguns objetos são preservados e outros são descartados. 

 Identificar situações cotidianas que remetam à percepção de mudança, pertencimento e memória. 

 Identificar e organizar, temporalmente, fatos da vida cotidiana, usando noções relacionadas ao tempo (antes, 
durante, ao mesmo tempo e depois). 

 Identificar e utilizar diferentes marcadores do tempo presentes na comunidade, como relógio e calendário. 

 Respeitar a diversidade cultural, racial e social, reconhecendo aspectos históricos e característicos dos povos 
que contribuíram para a formação do povo brasileiro (indígenas, africanos, europeus). 

 Reconhecer aspectos importantes da história e das culturas Afrobrasileira e indígena presentes na vida 
cotidiana nos diferentes tempos da história do país. 

 Vivenciar os eventos rememorativos (locais, regionais e/ou nacionais) e identificar os fatos históricos aos quais 
se referem. 

 Reconhecer os direitos e deveres das crianças. 
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  Exercitar a cidadania, considerando a responsabilidade, a liberdade, os direitos e os deveres mediante os 
combinados da escola. 

Unidade Temática: O trabalho e a sustentabilidade na comunidade 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

O mundo do trabalho e as relações de 
desigualdade. 
 
Relações de trabalho – profissões 
presentes na comunidade (formais e 
informais). 
 
Trabalho infantil / Direitos da criança. 
 
A sobrevivência e a relação com a 
natureza. 

 Identificar diferentes formas de trabalho existentes na comunidade em que vive, bem como seus significados, 
suas especificidades e importância. 

 Identificar impactos no ambiente causados pelas diferentes formas de trabalho existentes na comunidade em 
que vive. 

 Problematizar as consequências do trabalho infantil em seu Município. 
 

 

Componente Curricular – História 

3º ano – 1º. Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: As pessoas e os grupos que compõem seu Município 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

O “Eu”, o “Outro” e os diferentes 
grupos sociais e étnicos que 
compõem o Município. 

 
Desafios sociais, culturais e 
ambientais do lugar onde vive. 
 
Tempo cronológico (ontem, hoje e 
amanhã). 
 
A produção dos marcos de memória: 

 Identificar os grupos populacionais que formam seu Município (fenômenos migratórios, vida no campo e vida 
na cidade, desmatamentos, estabelecimento de empresas etc.). 

 Identificar semelhanças e diferenças existentes entre comunidades de seu Município e seus membros. 

 Comparar as condições de existência (alimentação, moradia, proteção familiar, saúde, lazer, vestuário, 
educação e participação política) dos membros dos grupos de convívio dos quais participa atualmente. 

 Conhecer aspectos relacionados aos diferentes grupos sociais e culturais, com especial destaque para as 
culturas africanas, indígenas e de migrantes. 

 Reconhecer aspectos importantes da história e das culturas Afrobrasileira e indígena presentes na vida 
cotidiana nos diferentes tempos da história do país. 
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 formação cultural da população do 
Município. 
 
Pluralidade cultural (raça, etnia, 
gênero, sexualidade). 
 
Cultura Afrobrasileira (Lei nº 
10.639/2003). 
 
Cultura Indígena (Lei nº 11.645/2008). 

 

Unidade Temática: O lugar em que vive 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

O bairro e suas transformações. 
 
A produção dos marcos da memória: 
os lugares de memória (ruas, praças, 
escolas, monumentos, museus,...), 
patrimônios históricos e culturais de 
seu Município. 
 
A produção dos marcos de memória: 
a cidade e o campo, aproximações e 
diferenças. 
 
História de Santo André. 
 
O Município e suas transformações. 

 Identificar marcos históricos do lugar em que vive e compreender seus significados. 

 Selecionar e registrar acontecimentos importantes, ocorridos ao longo do tempo em seu Município. 

 Identificar os registros de memória de seu Município (nome de ruas, monumentos, edifícios,...), discutindo os 
critérios que explicam as escolhas desses nomes. 

 Identificar modos de vida na cidade e no campo, no presente, comparando-os com os do passado. 

 Vivenciar os eventos rememorativos (locais, regionais e/ou nacionais) e identificar os fatos históricos aos quais 
se referem. 
 

Unidade Temática: A noção de espaço público e privado, campo e cidade 

Objetos do Conhecimento Habilidades 

O seu Município: seus espaços 
públicos e privados, suas áreas de 
conservação ambiental. 

 
O seu Município e suas atividades: 

 Identificar as diferenças entre espaços domésticos, os espaços públicos e as áreas de conservação ambiental, 
compreendendo a importância dessa distinção. 

 Identificar os espaços públicos no lugar em que vive e conhecer suas funções. 
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 trabalho, cultura e lazer. 
 
Tempo e trabalho: mudanças ao 
longo do tempo/invenções. 
 
O trabalho como ação humana: eu, 
munícipe. 
 
Campo/Cidade. 
 
Meios de comunicação. 
 
Cidadania: regras de convivência, 
direitos e deveres dos alunos como 
cidadãos. 

Os três poderes do Município. 

 Compreender a importância da preservação das áreas de mananciais presentes no seu Município. 

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

 Identificar os diferentes tipos de trabalho e de trabalhadores responsáveis pelo sustento dos grupos de convivio 
dos quais participa, atualmente e no passado. 

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

 Conhecer a organização política de seu Município (executivo, legislativo, judiciário). 
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 Componente Curricular – História 

4º ano – 2º. Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: Transformação e permanência na trajetória dos grupos humanos 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

A ação do ser humano nos diferentes 
grupos sociais no tempo e no espaço: 
nomadismo, agricultura, escrita, 
navegações, entre outras. 

 
O passado e o presente: a noção de 
permanência e dos diferentes 
processos de transformações sociais, 
políticas, econômicas e culturais. 
 
Brasil Colônia (sociedade e 
economia). 
 
Pluralidade cultural (raça, etnia, 
gênero, sexualidade). 
 
Cultura Afrobrasileira (Lei nº 
10.639/2003). 
 
Cultura Indígena (Lei nº 11.645/2008). 

 Distinguir e ordenar temporalmente os fatos históricos regionais e nacionais, considerando o período colonial. 

 Articular e estabelecer correlações entre os fatos históricos regionais e nacionais, considerando o período 
colonial, tomando como ponto de partida o presente. 

 Expressar, por meio da oralidade, da escrita, do desenho, uma reflexão a respeito das permanências e das 
mudanças ocorridas nos vários aspectos da vida em sociedade, em diferentes tempos e lugares. 

 Comparar as práticas sociais, políticas, econômicas e culturais de seus grupos de convívio com as de grupos 
regionais e nacionais, no passado e na atualidade. 

 Identificar e comparar os diferentes tipos de registros documentais utilizados para construção, descrição ou 
rememoração dos fatos históricos (textos manuscritos e impressos, imagens estáticas ou em movimento, 
mapas, registros orais, monumentos históricos, obras de arte, registros familiares, objetos materiais, dentre 
outros). 

 Vivenciar os eventos rememorativos (locais, regionais e/ou nacionais) e identificar os fatos históricos aos quais 
se referem. 

 Expressar, por meio da oralidade, da escrita, do desenho, uma reflexão a respeito da importância desses 
eventos rememorativos para os diferentes grupos de convívio da atualidade. 

 Interpretar criticamente a história e as culturas Afrobrasileira e indígena nos diferentes tempos da história do 
país, valorizando-as. 

 Conhecer os aspectos econômicos da escravidão (afrodescendente e indígena) e seus impactos sociais na 
contemporaneidade. 

Unidade Temática: Circulação de pessoas, produtos e culturas 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

A circulação de pessoas e as 
transformações no meio natural. 

 
A invenção do comércio e a 
circulação dos produtos. 

 Identificar as relações entre os indivíduos e discutir a natureza do nomadismo e da fixação das primeiras 
comunidades humanas na América. 

 Expressar, por meio da oralidade, da escrita, do desenho, uma reflexão a respeito das permanências e das 
mudanças ocorridas nos vários aspectos da vida em sociedade, em diferentes tempos e lugares. 
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As rotas terrestres, fluviais e 
marítimas e seus impactos para a 
formação de cidades e as 
transformações do meio natural. 

 
O mundo da tecnologia: a integração 
de pessoas e as exclusões sociais e 
culturais. 
 
O trabalho como ação humana: eu na 
diversidade sociocultural. 

 
Brasil Colônia (sociedade e 
economia). 

 
Pluralidade cultural (raça, etnia, 
gênero, sexualidade). 

 
Cultura Afrobrasileira (Lei n. 
10.639/2003). 

 
Cultura Indígena (Lei n. 11.645/2008). 

 Relacionar os processos de circulação de indígenas e escravizados africanos (quilombos, deslocamento de 
povos indígenas do litoral para o interior do país) a partir do período colonial. 

 Diferenciar as práticas sociais relacionadas ao âmbito da economia, da política e da cultura no período colonial. 

 Relacionar os processos de ocupação do campo a intervenções na natureza, avaliando os resultados dessas 
intervenções. 

 

Unidade Temática: As questões históricas relativas às migrações 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

O surgimento da espécie humana no 
continente africano e sua expansão 
pelo mundo. 

 
Os processos migratórios para a 
formação do Brasil: grupos indígenas, 
a presença portuguesa e a diáspora 
forçada dos africanos. 

 

 Analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a formação da sociedade brasiLeira. 

 Analisar, na sociedade em que vive, a existência ou não de mudanças associadas à migração (interna e 
internacional). 

 Identificar as transformações nos processos de deslocamento das pessoas e mercadorias, analisando as 
formas de adaptação ou marginalização. 

 Vivenciar os eventos rememorativos (locais, regionais e/ou nacionais) e identificar os fatos históricos aos quais 
se referem. 
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 Brasil Colônia (sociedade e 
economia). 

 
A influência da cultura europeia por 
meio da chegada dos portugueses e 
sua influência na formação do povo 
brasileiro. 

 

Componente Curricular – História 

5º ano – 2º. Ciclo do Ensino Fundamental 

Unidade Temática: Povos e culturas: meu lugar no mundo e meu grupo social. 
Objetos do Conhecimento Habilidades 

O que forma um povo: do nomadismo 
aos primeiros povos sedentarizados 
(que fixavam moradia no mesmo 
local). 
 
O trabalho como ação humana: eu na 
transformação da sociedade. 

 
O papel das religiões e da cultura 
para a formação dos povos antigos da 
América. 

 
Brasil Império (Independência do 
Brasil, Segundo Reinado – sociedade 
e economia, escravidão). 
 
Brasil Republicano (Proclamação da 
República, imigração, Era Vargas, 
Ditadura, Estado Novo, Golpe militar, 
os diferentes governos, Constituição 
de 1988, eleições diretas, atualidades 

 Analisar o papel das culturas e das religiões na composição identitária dos povos antigos da América. 

 Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico 
ocupado. 

 Distinguir e ordenar temporalmente os fatos históricos regionais e nacionais, considerando os períodos imperial 
e republicano. 

 Articular e estabelecer correlações entre os fatos históricos regionais e nacionais, considerando os períodos 
imperial e republicano, tomando como ponto de partida o presente. 

 Identificar os mecanismos de organização do poder político com vistas à compreensão da ideia de Estado. 

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

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

 Compreender criticamente a história e as culturas Afrobrasileira e indígena nos diferentes tempos da história 
do país, relacionando-as com a sociedade atual. 

 Compreender as consequências econômicas e os impactos sociais, da escravidão e segregação vividas pelos 
afrodescendentes e indígenas, em nosso país na contemporaneidade. 
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 do século 21). 
 

A influência das culturas europeia e 
oriental, bem como sua contribuição 
na formação do povo brasileiro. 
 
As formas de organização social e 
política: a noção de Estado. 
 
Os três poderes nas esferas estadual 
e federal: Executivo, Legislativo e 
Judiciário. 
 
Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) e a Constituição Brasileira de 
1988. 
 
Pluralidade cultural e o 
reconhecimento de suas relevâncias 
(raça, etnia, gênero, religião, 
sexualidade). 
 
Cultura Afrobrasileira (Lei nº 
10.639/2003). 
 
Cultura Indígena (Lei nº 11.645/2008). 

Unidade Temática: Registros da história: linguagens e culturas 

Objetos do Conhecimento Habilidades/Direitos de Aprendizagem 

As tradições orais e a valorização da 
memória. 
 
O surgimento da escrita e a noção de 
fonte para a transmissão de saberes, 
culturas e histórias. 

 Comparar o uso de diferentes linguagens e tecnologias no processo de comunicação ao longo dos tempos. 

 Avaliar os significados sociais, políticos e culturais atribuídos às diferentes linguagens e tecnologias. 

 Comparar pontos de vista sobre temas que impactam a vida cotidiana no tempo presente, por meio do acesso 
a diferentes fontes, incluindo as orais. 
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Fontes de pesquisa em diversos 
portadores como: livros, artigos 
científicos, jornais, cartas, periódicos. 
 
Tecnologias de comunicação e 
informação para a atualidade. 
 
Os patrimônios materiais e imateriais 
da humanidade. 
 
Eventos rememorativos (locais, 
regionais e/ou nacionais). 

 Identificar os processos de produção, hierarquização e difusão dos marcos de memória histórica. 

 Discutir a presença e/ou a ausência de diferentes grupos que compõem a sociedade na nomeação dos marcos 
de memória histórica. 

 Reconhecer patrimônios materiais e imateriais da humanidade e analisar mudanças e permanências desses 
patrimônios ao longo do tempo. 

 Vivenciar os eventos rememorativos (locais, regionais e/ou nacionais) e identificar os fatos históricos aos quais 
se referem. 

 Conhecer e compreender, de maneira crítica, a razão histórica das datas comemorativas e/ou cívicas como 
parte da cultura. 
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 [...] Sem avaliação, qualquer ação é exercida às cegas, desconhecendo-se os 
objetivos dos quais é oriunda foram alcançados.(ALMEIDA JUNIOR, 1999).  
 

O presente texto tem como propósito introduzir e recuperar o percurso realizado 
mediante estudos e discussões sobre a temática avaliação e documentação 
pedagógica na Etapa de Ensino Fundamental Anos Iniciais, frente a que se buscou 
explicitar: qual concepção de avaliação configuraria parâmetro das ações educativas, 
no que diz respeito ao trabalho pedagógico, na Etapa do Ensino Fundamental Anos 
Iniciais, ao se considerar a concepção sócio-histórico-cultural definida para a Educação 
Básica da Rede Pública Municipal de Santo André? 

Segundo Fernandes e Freitas (2008, p. 20), considerou-se que uma concepção 
de avaliação com base em uma concepção sócio-histórico-cultural deva ser “[...] 
marcada pela lógica da inclusão, do diálogo, da construção da autonomia, da 
mediação, da participação, da construção da responsabilidade com o coletivo [...]”. 
Contudo, mostra-se como um tema complexo e desafiador, sendo de fundamental 
importância que o processo de avaliação configure uma perspectiva processual, 
auxiliar na reflexão acerca da aprendizagem, devendo ser realizada por quem avalia 
considerando os elementos mediadores indicados pelos mesmos autores (p. 17): 

[...] a legitimidade técnica que sua formação profissional lhe confere. 
Entretanto, o professor deve estabelecer e respeitar princípios e critérios 
refletidos coletivamente, referenciados no projeto político pedagógico, na 
documento curricular e em suas convicções acerca do papel social que 
desempenha a educação escolar. Este é o lado da legitimação política do 
processo de avaliação e que envolve também o coletivo da escola. (grifo 
nosso). 

Assim, optou-se por abordar a temática avaliação mediante as dimensões 
indicadas nas DCNEBs (2013, p. 51): 

[...] Do ponto de vista teórico, muitas são as formulações que tratam da 
avaliação. No ambiente educacional, ela compreende três dimensões básicas: 
I – avaliação da aprendizagem; 
II – avaliação institucional interna e externa; 
III – avaliação de redes de Educação Básica [...] 

Ainda segundo Fernandes e Freitas (2008), ao destacarem que cada uma 
destas dimensões se desdobra em várias esferas e com vários objetivos, 
consideraram-se as legitimidades técnica e política mencionadas, bem como os 
estudos e discussões realizados, sendo possível a elaboração dos fluxogramas 
apresentados a seguir: 
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 Dimensão Avaliação da Aprendizagem – legitimidades técnica e política 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Organizado pelas/os integrantes do Grupo de Trabalho de Avaliação e  
Documentação Pedagógica, 2018. 

 

Nesta dimensão da avaliação temos como sujeitos ativos a/o docente, com seu 
grupo de crianças, havendo como pano de fundo o planejamento e os processos de 
ensino, as interações, as mediações e o PPP de cada Escola. 

 

Dimensão Avaliação Institucional – legitimidades técnica e política 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Organizado pelas/os integrantes do Grupo de Trabalho de Avaliação e  
Documentação Pedagógica, 2018. 

 

Considerando-se a dimensão institucional de avaliação, a responsabilidade é 
conjunta e ampliada, além das salas de aula, pois conta com todas/os as/os 
participantes (os/as profissionais que atuam na instituição de ensino, as/os 
colaboradoras/es, a comunidade usuária) dos diversos processos educativos presentes 
na Escola, como agentes atuantes nas diferentes ações, tendo sempre como norteador 
o PPP. 

 
 

Avaliação da 
Aprendizagem

Legitimidade 
Técnica

Visa avaliar as habilidades do grupo 
de crianças, considerando suas 
potencialidades, mediante uma 
relação positiva entre docente e 

crianças, e que a autoavaliação deve 
estar presente para ambos.

Legitimidade 
Política

Considera a avaliação da 
coletividade, os princípios e critérios 
definidos mediante a equipe escolar, 
promovendo uma avaliação inclusiva. 

Vê a avaliação como aspecto 
formativo em concordância com a 
realidade, pensando na autonomia 

dos sujeitos.

 
 

Avaliação da 
Instituição Escolar

Legitimidade 
Técnica

Visa organizar e fomentar discussões 
internas, tendo como foco a avaliação 
da própria instituição, partindo de seu 

PPP - autoavaliação institucional.

Legitimidade 
Política

Considera como parâmetros, com o PPP 
da instituição, a concepção da rede, os 

documentos oficiais e os resultados 
externos. 
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 Dimensão Avaliação de Sistema Educacional (Rede) – legitimidades técnica e política 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Organizado pelas/os integrantes do Grupo de Trabalho de Avaliação e  
Documentação Pedagógica, 2018. 

 

Finalmente, esta última dimensão compreende o conjunto das Instituições que 
compõem um Sistema Educacional, no caso a Rede de Escolas Públicas Municipais, 
por isso é de responsabilidade do poder público, mediante planejamentos e ações, 
viabilizar sua realização. 

Como dito anteriormente, os três fluxogramas apresentados têm por objetivo 
proporcionar a reflexão acerca da ideia de que a avaliação é parte de uma ação 
coletiva, que ocorre em diferentes esferas, com vários objetivos e envolvendo 
diferentes sujeitos como responsáveis. Conforme indicam Fernandes e Freitas (2008, 
p.18), apesar de a legislação situar as três dimensões separadamente, por questões 
didáticas de estudo e discussão, é de extrema importância que não sejam tratadas de 
maneira isolada, pois “[...] necessitam estar em regime de permanentes trocas, 
respeitados as/os protagonistas, de forma que se obtenha legitimidade técnica e 
política [...]”. Assim, pode-se compreender que a avaliação caminha permeada por 
teoria e prática, mediante ações técnicas e políticas, envolvendo formações contínuas, 
discussões e registros documentais, muitos deles de cunho normatizador.  

Nessa perspectiva, este texto discorrerá sobre a dimensão Avaliação da 
Aprendizagem mediante os seguintes subtemas: 

Planejamento e Avaliação Diagnóstica – aborda o planejamento e a avaliação 
diagnóstica com base em uma perspectiva processual, no intuito de uma composição 
em favor da melhoria dos processos de ensino-aprendizagem60. 

                                                
60O termo ensino-aprendizagem é a tradução da palavra russa obouchenie, utilizada por Vygotski no 
sentido de representar “tanto os processos de ensino como os de aprendizagem” (Dolz & Schneuwly, 
2004, p. 45). Daniels (2003, p. 20) também faz um esclarecimento a este respeito, dizendo: “[...] O 
tradutor de Davydov (1995) diz que ensino ou ensino-aprendizagem é mais apropriado como tradução de 
obuchenie, na medida em que o termo se refere a todas as ações docentes geradoras de 
desenvolvimento e crescimento cognitivos. Sutton (1980) também lembra que a palavra não admite uma 
tradução inglesa direta. O autor argumenta que ela significa tanto ensino como aprendizagem e se refere 
a ambos os lados do processo de duas vias, sendo, portanto apropriada uma visão dialética de um 
fenômeno composto de opostos que se interpenetram” (BERNI, 2007, p. 33). 

 
 

Avaliação de 
Sistema 

Educacional

Legitimidade 
Técnica

Oferece condições para o 
contínuo aperfeiçoamento da 

prática avaliativa em concordância 
com os parâmetros da rede e da 
legislação vigente, mediante a 
formação dos/das profissionais 
acerca do processo avaliativo 

processual e responsável. 

Legitimidade 
Política

Considera as avaliações internas e 
externas, mediante os parâmetros 
curriculares assumidos pela rede, 

para a melhoria dos índices de 
aprendizagens a médio e longo 

prazo.
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O Registro e seus desdobramentos no processo pedagógico e avaliativo – 
problematiza o papel e a importância dos diversos registros como recursos a serem 
utilizados por todas/os as/os envolvidas/os nos processos de ensino-aprendizagem, 
possibilitando reflexão, avaliação, memória e história, nos diferentes fóruns da 
Instituição Escolar e, consequentemente, do Sistema Educacional em questão. 

Conselho de Ciclos e o registro de resultados da avaliação de períodos letivos – 
recupera o histórico deste fórum na Rede Municipal e o situa como importante espaço 
de avaliação, formação e replanejamento. 

Documentação pedagógica na prática cotidiana – elenca o conjunto dos principais 
documentos que têm por objetivo a sistematização da realidade do trabalho 
pedagógico na Rede Municipal de Ensino, para que, com base neles, venhamos a 
produzir memórias, significados e sentidos, normatizando-se os instrumentos, as 
periodicidades, as funções e destinatários. 
 
 
Dimensão Avaliação da Aprendizagem: Processo Pedagógico e Avaliação 

Em conformidade com a concepção sócio-histórico-cultural, considera-se que a 
avaliação se constitui em um dos elementos mediadores nos processos de ensino e 
que auxilia a/o docente no processo pedagógico, estando presente no dia a dia da 
rotina escolar, legitimando aprendizagens e garantindo processos democráticos e 
inclusivos. 
 

1. Planejamento e Avaliação Diagnóstica 

 
Partindo da premissa de que, na Etapa de Ensino Fundamental Anos Iniciais, a 

avaliação das aprendizagens não deva acontecer apenas ao final do processo, 
Fernandes e Freitas (2008, p. 20) indicam que: 

[...] a avaliação é uma das atividades que ocorre dentro de um processo 
pedagógico. Este processo inclui outras ações que implicam na própria 
formulação dos objetivos da ação educativa, na definição de seus conteúdos e 
métodos, entre outros. A avaliação, portanto, sendo parte de um processo 
maior, deve ser usada tanto no sentido de um acompanhamento do 
desenvolvimento do estudante, como no sentido de uma apreciação final com 
vistas a planejar ações educativas futuras.  

Ao refletir sobre avaliação diagnóstica, é possível justificar que esta possibilita a 
verificação de conhecimentos e saberes, para que a/o docente possa identificar as 
necessidades de seu grupo-classe, voltando-se para planejar e traçar objetivos a 
serem atingidos, de acordo com as especificidades de cada criança. 

A avaliação diagnóstica não pode existir de forma isolada e descontextualizada, 
mas ocorrer de maneira articulada e comprometida com a apropriação crítica da 
criança, dos conhecimentos e habilidades necessários. 

De acordo com as habilidades de aprendizagem e objetos de conhecimento a 
serem alcançados como garantia da equidade e elencados no documento curricular 
para cada Ano/Ciclo, é possível que a/o docente reflita e utilize os dados obtidos com 
base na avaliação diagnóstica para planejar as situações didático-pedagógicas. Para 
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 tanto, faz-se necessário o diálogo entre avaliação e planejamento, considerando 
sempre os mesmos objetivos, pois como avaliar o que não foi proporcionado? E como 
compreender os processos de ensino-aprendizagem se não há avaliação/reflexão? 

Dessa forma, a avaliação diagnóstica torna-se uma grande aliada do trabalho 
docente, pois poderá ocorrer em diferentes momentos do processo pedagógico, numa 
proposta cíclica, conforme o fluxograma apresentado a seguir: 

 
Avaliação Diagnóstica da Aprendizagem – proposta cíclica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Organizado pelas/os integrantes do Grupo de Trabalho de Avaliação e 
Documentação Pedagógica, 2018. 

 

Nessa perspectiva, a avaliação diagnóstica assume vários objetivos: identificar 
conhecimentos e saberes das crianças; verificar qual a compreensão que elas têm 
acerca do que está sendo abordado; identificar novas aprendizagens mediante os 
processos vividos, bem como as possíveis dificuldades apresentadas nestas mesmas 
aprendizagens.  

Sendo assim, Lima (1994, p. 85 apud ROMÃO, 2011, p. 68) aponta que o 
trabalho docente visa proporcionar um conjunto de experiências, que possibilitem o 
desenvolvimento e a aquisição da estrutura cognitiva, compreendida no tempo, na 
sequência e no espaço, concluindo-se que a avaliação é ponto de partida e trajetória 
do itinerário pedagógico de cada criança. 

O autor destaca ainda que a função diagnóstica assume caráter predominante, 
visto que verifica as dificuldades e potencialidades da criança, para que, dessa forma, 
a/o docente possa disponibilizar novos instrumentos e estratégias de superação de tais 
dificuldades, bem como de ampliação de suas potencialidades. Considera-se também 
necessário que a/o docente possa organizar o planejamento a fim de observar seu 
grupo-classe e estabelecer intencionalidades, para que haja diálogo entre 
planejamento e ações cotidianas. Desta forma, a avaliação dar-se-á de maneira 
processual, pois “[...] alimenta o processo dando dicas ao professor e ao aluno sobre o 
que foi ensinado e aprendido [...]” (FREITAS et al., 2014, p. 14). 

  

 

ANTES 
ponto de partida para todo o 
trabalho a ser desenvolvido

IDENTIFICAÇÃO

DURANTE
verificar aprendizagens

para possíveis ajustes no 
processo

VERIFICAÇÃO  
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sondar as aprendizagens 
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RESULTADOS
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 Acredita-se que assumindo tal caminho, ações transformadoras, contínuas e 
comprometidas com as aprendizagens e o desenvolvimento integral das crianças, 
como cidadãs/ãos, venham a ser alcançadas. 

De acordo com esta concepção que considera a avaliação inserida no processo 
pedagógico, faz-se necessária a utilização de instrumentos que possibilitem a 
valorização da história dos sujeitos que fazem parte deste percurso e que possuem 
vivências a serem compartilhadas. Sendo assim, o registro, em seus diferentes 
aspectos e finalidades, torna-se instrumento essencial. 
 

2. O Registro e seus desdobramentos nos processos pedagógico e avaliativo 

 
Documentos e registros vinculam-se com a avaliação, de maneira que seja uma 

práxis reflexiva sobre a vivência, sendo assim um processo ligado ao planejamento, à 
formação e às experiências, tendo as especificidades consideradas e respeitadas. 

Segundo Hoffmann (2006), o registro é um recurso de memória diante da 
diversidade, ou seja, um exercício para direcionar atenção ao processo educativo, 
reformulando práticas consideradas esgotáveis e subsidiar a continuidade da ação 
educativa. Para a autora, o registro é um instrumento eficiente para acompanhamento 
do grupo-classe, pois possibilita a autorreflexão e reflexão da prática educativa, a fim 
de rever, planejar e organizar ações para a construção de metas que possam garantir 
melhorias no processo educativo. Indica ainda que os registros são as maneiras mais 
confiáveis para acompanhamento, afinal, a memória nem sempre é suficiente e a/o 
docente precisa registrar todos os pontos observados e considerados importantes. 
Salienta ser perigoso realizar este acompanhamento apenas com observações, sem 
proceder à  anotações. 

Assim, é possível considerar que o registro, com base nesta óptica61, possibilita 
a: 

[...] percepção mais sensível, crítica e apurada dos progressos, obstáculos, 
retrocessos, conquistas, limites e desafios de e para nossas ações. Ao mesmo 
tempo, nos permite tanto vislumbrar intervenções mais imediatas quanto 
planejar ou apontar a médio e longo prazo, possíveis encaminhamentos para a 
melhoria da qualidade do trabalho pedagógico – seja da sala de aula, seja da 
equipe de profissionais. (SANTO ANDRÉ, 2008a, p. 5). 

Dessa forma, o registro deve ser praticado por todos os sujeitos envolvidos no 
processo educativo, tendo como objetivos: fundamentar as práticas pedagógicas; 
definir metas a curto, médio e longo prazo; contribuir para a avaliação da aprendizagem 
de forma significativa; e que tais objetivos façam do registro um facilitador e mediador 
para o levantamento de informações pertinentes às ações educativas.  

  No documento Ressignificação das práticas pedagógicas e transformações nos 
tempos e espaços escolares – caderno planejamento, registro e avaliação (SANTO 
ANDRÉ, 2008b, p. 5), destaca-se o papel fundamental do registro como prática 
intencional na construção de significados coletivos, visando à interlocução dinâmica 

                                                
61 Na Língua Portuguesa existem as grafias óptica e ótica. Neste documento curricular optou-se pela 
grafia óptica, pois figurativamente, esta palavra é usada para designar o aspecto de objetos vistos à 
distância, ou seja, perspectiva e ainda uma forma de ver a realidade, ou seja, um ponto de vista. (grifo 
nosso) (https://duvidas.dicio.com.br/optica-optico-otica-ou-otico/) Acesso em fev. 2020. 
 

https://duvidas.dicio.com.br/optica-optico-otica-ou-otico/
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 entre docentes, gestoras/es, crianças, famílias, de modo a “[...] se darem conta que, 
cada um, do seu lugar e do seu jeito, está fazendo parte da construção das histórias 
desses grupos de cada Unidade Escolar”. 

  De acordo com o exposto acima, pode-se compreender que o registro constitui-se em 
recurso e instrumento de suma relevância, devendo fazer parte da rotina escolar nas 
diferentes instâncias. 
 
2.a. Semanário e o registro reflexivo docente 

 
Mantendo-se a perspectiva sócio-histórico-cultural como base em nossas 

reflexões e práticas de registro, vê-se o semanário como elemento mediador dos 
processos de ensino-aprendizagem, pois se constitui em um dos instrumentos 
metodológicos que compõem a documentação pedagógica de cada Unidade Escolar. 

Severino (2012), ao tratar das ações concretizadas pelo Ser Humano, afirma que 
se pode apreendê-las com base na análise de suas mediações, ou seja, como os 
sujeitos se relacionam com o mundo. Sobre mediação, o autor explica que é vista como 
“[...] instância que relaciona objetos, processos ou situações entre si; a partir daí, o 
conceito designará um elemento que viabiliza a realização de outro, que embora 
distinto dele, garante a sua efetivação, dando-lhe concretude [...]” (p. 44, grifo nosso). 

O semanário fortalece o processo de avaliação, por possibilitar à/ao docente 
reflexão-prática e ação. Esse instrumento é organizado pela/pelo docente, envolvendo: 
as atividades didáticas; estratégias; registros de experiências; os resultados; recortes 
dos percursos formativos do grupo-classe; bem como de suas reflexões acerca de seu 
trabalho docente. Nessa óptica se destina primeiramente a ela/ele, docente, que é 
autora/or do seu plano de ação, visto ter clareza da realidade do seu grupo. O 
semanário torna-se um instrumento funcional, um aliado dos processos pedagógicos 
em todos os seus aspectos e também é destinado à Instituição, como uma forma de 
dar visibilidade e legitimar processos, respaldando o trabalho pedagógico.  

Assim sendo, pondera-se que o semanário seja um aliado para transformar 
positivamente a prática pedagógica, devendo ser discutido nos fóruns coletivos das 
Unidades Escolares. 

Weffort (1996a, p. 41, 44), ao falar de registro e reflexão, afirma que: 

[...] mediados por nossos registros armazenamos informações da realidade, do 
objeto de estudo (os processos de ensino-aprendizagem), para poder refleti-lo, 
pensá-lo e assim apreendê-lo; transformá-lo; construindo o conhecimento. [...] 
cada um no seu espaço diferenciado pensa e escreve a prática e faz teoria; 
onde o registro da reflexão, concretização do pensamento, é seu principal 
instrumento da construção da mudança e construção de sua história. (grifo 
nosso). 

Por isso, o registro reflexivo docente consiste em elemento norteador do “pensar 
sobre” da/do docente, analisando seu planejamento, esclarecendo processos, 
questionando-se a respeito das situações surgidas perante as situações didático-
pedagógicas vivenciadas pelo grupo-classe.  

Tal registro deve compor o semanário, pois: 

[...] é um instrumento a partir do qual o professor, por escrito – significa e 
analisa – e muitas vezes ressignifica suas ações e as ações dos alunos, a 
partir de seus registros (...) diários buscando conhecer, se apropriar, interferir 
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 para problematizar e qualificar cada vez mais sua prática, bem como os 
funcionamentos, as produções e realizações tanto de cada um dos alunos 
quanto de seus grupos [...]. (SANTO ANDRÉ, 2008b, p. 12). 

Mediante o discorrido acerca do papel, bem como da importância do semanário 
e do registro reflexivo, se faz necessário que todas/os as/os docentes da Rede 
Municipal de Ensino, atuantes no Ensino Fundamental Anos Iniciais, os organizem 
semanalmente, de acordo com os princípios elencados neste documento e com base 
no formato acordado no grupo de cada Unidade Escolar. Tal registro deverá compor o 
arquivo da Instituição Escolar como subsídio para as ações documentais, tanto 
pedagógicas como administrativas. 

 
2.b. A observação e a definição de observáveis 

 
Ponderando-se, anteriormente, que o semanário e o registro reflexivo 

constituem-se em potenciais aliados de transformação das práticas pedagógicas, 
também se faz necessário considerar a importância de eles serem subsidiados pela 
observação como meio de análise, pesquisa e estudo por parte da/do docente perante 
as diversas relações que o grupo-classe estabelece com os objetos de conhecimento, 
mediante as situações didático-pedagógicas propostas. 

De acordo com Martins (1996, p.15): “[...] pode-se dizer, assim, que existe uma 
organicidade entre observação, registro, reflexão, avaliação e planejamento enquanto 
instrumentos metodológicos”. Nessa perspectiva, entende-se que ao longo do tempo, 
nas últimas décadas, perante tantas discussões no meio educacional, a experiência 
docente da observação veio possibilitando a ampliação desse conceito e dessa prática, 
no que diz respeito ao ambiente pedagógico, pois observar supõe perceber, ver, ouvir, 
descrever fatos e/ou situações, como explica Weffort (1996b, p. 14): “[...] observar uma 
situação pedagógica é olhá-la, fitá-la, mirá-la, admirá-la, para ser iluminada/o por ela”.  

Contudo, a mesma autora nos aponta a necessidade de “apurar o olhar 
docente”, de forma que venha a ultrapassar o que está explícito, buscando-se o 
questionamento, a reflexão, a inferência, o levantamento e confrontação de hipóteses, 
realizando-se uma leitura interpretativa das situações observadas. 

Neste aspecto, acredita-se que os observáveis possam configurar instrumentos 
dessa observação, assumindo a condição de auxiliar a/o docente na leitura 
interpretativa das diversas situações didático-pedagógicas do cotidiano escolar. Sendo 
assim, os observáveis poderão configurar uma pauta a respeito do por quê, para quê e 
do o quê observar nos processos de ensino-aprendizagem, pois, para Weffort (1996b, 
p. 12), auxiliam na “[...] leitura diagnóstica de faltas e necessidades da realidade 
pedagógica”. Assumem ainda finalidade de subsidiar a avaliação ao longo dos mesmos 
processos, tendo o importante propósito de comporem o registro dos resultados 
alcançados em determinado período de tempo. 

Trata-se de um registro objetivado em uma documentação pedagógica, que se 
desdobra do planejamento, servindo para nortear e apurar o olhar e a escuta das 
observações, pois, segundo Hoffmann (2006, p. 140): “[...] de qualquer forma e de 
qualquer jeito, toda a experiência de registrar sobre o aluno, transformando em 
palavras o que o professor observa, interpreta, (...) significa avanços significativos”. A 
autora complementa ainda que em avaliação não é possível estabelecer regra geral, 
mas “[...] precisamos construir princípios atrelados a valores éticos e à nossa 
sensibilidade, que nos permitam seguir na direção do que é mais justo para cada aluno, 
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 para cada professor, para cada contexto educacional”. 

Conclui-se, então, que a estratégia de observação e o uso de observáveis são 
constituintes da prática pedagógica docente, guardando-se sempre espaço para as 
possíveis alterações e contradições presentes na realidade, que muitas vezes podem 
sobrepor-se ao planejado. Contudo, os observáveis nos permitem a superação do 
aspecto meramente intuitivo da observação, proporcionando espaço para reflexão, 
numa atitude de investigação das aprendizagens, mediante a problematização do real. 
Para tanto, considera-se que eles precisam ser claros, objetivos, possíveis de serem 
verificados e modificáveis mediante a realidade apresentada em cada ambiente 
escolar. Que funcionem como uma ação comum e de parâmetro da Rede, no sentido 
de serem discutidos e formalizados em todas as Unidades Escolares de Ensino 
Fundamental Anos Iniciais, trazendo aspectos comuns para todas elas (indicados pela 
Secretaria de Educação), mas podendo ser complementados de acordo com os 
projetos de cada espaço. 

 
2.c. Registro de aprendizagens das crianças mediante atividades significativas 
dos processos 

 
Conforme estipulado pela LDBEN nº 9.394/1996, no tocante à Etapa de Ensino 

Fundamental, em seu Art. 24, item V, que trata de regras comuns para a organização 
da referida Etapa, especificando a respeito do rendimento escolar, na letra (a), sobre 
avaliação, indica-se: “[...] avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, 
com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao 
longo do período sobre os de eventuais provas finais”. 

A isso se somam as DCNEBs ao tratarem da avaliação como parte integrante do 
currículo, especificamente no Art. 32, item II, no qual é indicado: 

[...]  

II –utilizar vários instrumentos e procedimentos, tais como a observação, o 
registro descritivo e reflexivo, os trabalhos individuais e coletivos, os portfólios, 
exercícios, provas, questionários, dentre outros, tendo em conta a sua 
adequação à faixa etária e às características de desenvolvimento do educando; 
[...] 

Por tudo isso, acredita-se que o registro de aprendizagens das crianças 
mediante atividades significativas dos processos configure importante instrumento de 
avaliação, pois consegue proporcionar uma visão ampla/geral, processual e contínua 
das aprendizagens, seja no que diz respeito ao grupo-classe, bem como dos diferentes 
percursos, mostrando detalhes da evolução de cada criança, explicitando 
especificidades dos caminhos percorridos e indicando os próximos passos.  

Este documento torna-se significativo, pois: 

“[...] compreende todo o processo de arquivamento e organização de registros 
elaborados pelos alunos, construídos ao longo do ano letivo: textos, desenhos, 
relatórios ou outros materiais produzidos por eles e que permitam acompanhar 
suas dificuldades e avanços [...].” (FERRAZ, 1998, p. 50 apud LEAL et al., 
2007, p. 103-104). 

Dessa forma, tornar-se-á importante instrumento mediador para o planejamento 
e, consequentemente, para a avaliação, bem como dará visibilidade acerca dos 
conhecimentos e saberes apreendidos. Deve ser visto como um material norteador do 
trabalho, sendo possível verificar claramente as necessidades das crianças e, assim, 



 

 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

 
 
 

353  

 possibilitar que a/o docente planeje novas ações no que diz respeito às práticas 
pedagógicas, pois, por se tratar de um instrumento dinâmico e constantemente 
“alimentado” por produções das crianças, possibilita a mesma constância na avaliação 
e reavaliação ao longo dos processos desencadeados (CARVALHO e PORTO, 2005, 
s/p apud CORREIA e SOUZA, 2014, p. 83). 

Nas reuniões com as famílias, deve-se utilizar o referido documento, para que 
este dê melhor visibilidade dos percursos individuais do grupo, bem como no intuito de 
que as famílias compreendam e valorizem os processos de aprendizagens das/dos 
filhas/os, podendo assim estabelecer parceria com a Instituição Escolar. 

Mediante o exposto, entende-se que se trata de um documento pedagógico 
relevante e por isso deve ser de acesso a todos os sujeitos envolvidos nos processos 
didático-pedagógicos. Sendo assim, deverá conter diferentes tipos de atividades 
significativas realizadas pelas crianças, de forma que explicitem por si só as 
aprendizagens, representando uma verdadeira fotografia de cada grupo-classe. Por 
isso, indica-se que todas as Unidades Escolares da Rede discutam e formalizem tal 
registro como parte da documentação pedagógica do espaço escolar. 

 
2.d. Registros diversos presentes nos diferentes momentos adjacentes aos 
processos de ensino-aprendizagem 

 
No dicionário encontramos o significado de “adjacente” como “[...] colocado ou 

situado ao lado de; junto ou próximo” (cf.https://www.dicio.com.br), por isso 
acreditamos que os diferentes registros constituídos juntos e/ou próximos aos 
processos de ensino-aprendizagem também são significativos e relevantes quando se 
fala em avaliação de aprendizagens. 

Conforme postulação feita por Weffort (1996a, p. 44): 

[...] uma coisa é escrever, ser escritor-reprodutor e reapresentador de 
linguagem escrita. Outra é, no exercício disciplinado do escrever, tornar-se 
escritor-sujeito-produtor de linguagem escrita. É neste sentido que, nesta 
concepção de educação, acompanhar e instrumentalizar o processo de 
formação de educadores envolve trabalhar o resgate do processo de 
alfabetização dos mesmos: resgate de seu pensamento como sujeito-escritor, 
produtor de linguagem escrita. Reaprender a ler e a escrever comunicando 
pensamento, construindo conhecimento. 

Registros constituem-se em documentos e vinculam-se com a avaliação, de 
maneira que se trata de uma práxis reflexiva sobre a vivência, sendo assim um 
processo ligado à programação, à formação e à experiência, tendo as especificidades 
de cada registro consideradas e respeitadas. Registrar é fazer memória. Conforme 
indicado em Santo André (2008a), utilizar-se de registros em diferentes momentos 
configura estratégia intencional para se deixar marcas, no tempo e no suporte 
escolhido, do trabalho empreendido, das discussões realizadas, das implicações 
percebidas, das conclusões que se elaboraram a respeito de vários assuntos, das 
hipóteses levantadas, dos percursos formativos, das estratégias escolhidas, entre 
outras possibilidades e intencionalidades. Visa também documentar as interações 
estabelecidas entre os diferentes sujeitos integrantes da Comunidade Escolar, no 
intuito de: 

[...] contextualizar, argumentar, indicar influências e parcerias teóricas na 
condução das práticas, para deixar rastros importantes sobre a trajetória de 
formação e autoformação de cada um desses sujeitos para problematizar o 

https://www.dicio.com.br/
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 presente e para produzir a memória que apresentará o presente e o passado 
para os que chegarão e integrarão a história de cada uma das escolas da 
Rede.(SANTO ANDRÉ, 2008a, p. 6). 

Dessa forma, considera-se fundamental que em momentos de: (a) Reuniões 
Pedagógicas; (b) Reuniões com as Famílias; (c) situações diversas ocorridas 
envolvendo os sujeitos do processo educativo (ocorrências); (d) Reuniões de Conselho 
de Ciclos; (e) Reuniões de Conselho de Escola; (f) atendimentos diversos acontecidos 
no espaço da Unidade Escolar efetuem-se seus registros organizados, acompanhados 
e valorizados como instrumentos de pesquisa acerca das mediações presentes nos 
diferentes fóruns da referida Unidade. Todos estes registros contribuem para a 
avaliação da aprendizagem de forma significativa, porque facilitam o levantamento de 
informações pertinentes às ações educativas, bem como possibilitam a prática do 
registro com a marca de todas/os as/os envolvidas/os no processo educativo, além de 
contribuírem para a fundamentação das práticas pedagógicas, bem como para a 
definição de metas a curto, médio e longo prazo. 

 

3. O Conselho de Ciclos e o Registro de Resultados da avaliação dos períodos 
letivos 

 
Para abordarmos aspectos referentes a este fórum pedagógico, que é o 

Conselho de Ciclos, nomenclatura adotada pela Rede Pública Municipal de Ensino, faz-
se necessária uma breve contextualização histórica acerca da organização do ensino 
em Ciclos na referida rede.  

Com a implantação da LDBEN nº 9.394/1996, em seu Art. 32 (Seção III – do 
Ensino Fundamental),1º. e 2º. parágrafos, passou a ser facultada aos Sistemas de 
Ensino a organização desta Etapa da Educação Básica em Ciclos, bem como a 
possibilidade de adoção da progressão continuada. 

Nessa perspectiva do ensino em Ciclos, pode-se elencar como principal 
prerrogativa o aspecto que diz respeito à cronologia escolar, pois os tempos de 
aprendizagem são “alargados” e consideram-se diferentes possibilidades de 
agrupamentos de estudantes, para além da convencional, que têm por base a 
tradicional seriação. 

Em sua pesquisa, Rodrigues (2010) apresenta um retrospecto importante da 
organização do ensino em Ciclos na Rede Pública Municipal, que se iniciou em 1998, 
quando a Rede passou a contar com a Etapa de Ensino Fundamental Anos Iniciais 
organizado em dois Ciclos, a saber: crianças de sete e oito anos compunham o 
Primeiro Ciclo e crianças de nove e dez anos, o Segundo Ciclo. Contudo, mediante a 
ampliação do Ensino Fundamental para nove anos (meados de 2006), o Primeiro Ciclo 
passou a comportar as crianças de seis anos também. Não havia reprova no período 
em que as crianças encontravam-se no mesmo Ciclo, não obstante, se firmou que a 
permanência em ambos os Ciclos se daria apenas ao final de cada um. Nas palavras 
da pesquisadora: “[...] A decisão de Santo André foi promover a adesão dos Ciclos em 
todas as Unidades Escolares simultaneamente” (RODRIGUES, 2010, p. 86). 

Desde então o processo veio se desenhando ao longo dos anos com diferentes 
momentos no tocante às discussões e reflexões acerca da organização em Ciclos. 
Sendo que no ano de 2010, mediante Parecer 03/10 de 13 de dezembro de 2010, deu-
se a deliberação junto ao Conselho Municipal de Educação de Santo André (CME/SA) 
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 a alteração de nomenclatura, de forma que cada Ciclo passou a contar com 
subdivisões, atendendo assim à demanda documental em relação ao Histórico Escolar 
da Rede Municipal. 

Nomenclatura utilizada em histórico escolar da Rede Municipal 

 

1º. Ciclo  

1º. Ano 

2º. Ano 

3º. Ano 

 
2º. Ciclo 

4º. Ano 

5º. Ano 

Fonte: SANTO ANDRÉ, 2010. 
 

Rodrigues (2010) relata ainda que a prática dos Conselhos de Classe na Rede 
Municipal de Ensino teve início em 1999, posterior ao atendimento do Ensino 
Fundamental Anos Iniciais pela mesma Rede. Mas com a organização do Sistema 
Educacional em Ciclos, a nomenclatura utilizada, como mencionado anteriormente, foi 
a de “Conselho de Ciclos”. 

Desde a Constituição Federal de 1988 e passando pela LDBEN, ambas 
versando sobre o princípio da Gestão Democrática na Educação, chegamos ao 
Regimento Comum das Escolas Públicas Municipais de Santo André, em seu Art. 16 
(Capítulo II, Seção II – Dos Conselhos de Ciclos), itens I a IV, que prevê: 

[...] Art. 16 – Os Conselhos de Ciclos são colegiados responsáveis pelo 
acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem e construção 
do conhecimento e propiciará: 
I – a integração dos professores e das ações pedagógicas desenvolvidas nos 
ciclos e interciclos; 
II – a avaliação do processo ensino-aprendizagem dos educandos; 
III – reflexão sobre as práticas pedagógicas que dificultam a aprendizagem 
escolar, buscando mediações pedagógicas adequadas; 
IV – a busca de soluções para os problemas detectados que deverão ser 
discutidas inclusive nas reuniões pedagógicas da Unidade Escolar. (SANTO 
ANDRÉ, 1998, p 7-8). 

Em decorrência do histórico de práticas vivenciadas nas Unidades Escolares da 
Rede, nos é possível dizer que os momentos destinados ao Conselho de Ciclos 
consistem em espaços privilegiados para se reunir as/os docentes (de diversas áreas) 
dos 1º e 2º Ciclos, bem como outras/os profissionais da Escola, a saber: 
Coordenadora/or; Vice-Diretora/or; Assistente Pedagógica/o; Diretora/or; Professora/or 
Assessora/or de Educação Inclusiva (PAEI); Monitora/or de Inclusão Digital (MID); 
Estagiária/o de Pedagogia, Agente de Inclusão Escolar (AIE); sempre com o objetivo 
de análise dos processos de ensino-aprendizagem sob múltiplas perspectivas e da 
compreensão da relação que as crianças desenvolvem com o conhecimento e com os 
saberes, e como gerenciam a vida escolar.  

De acordo com Pizoli (2009), é importante pensar o Conselho de Ciclos em três 
momentos distintos, algo parecido com o que já acontece em nossas Escolas, ou seja, 
o Pré-Conselho, o Conselho e o Pós-Conselho:  
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Momentos de discussão envolvidos no Conselho de Ciclos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Organizado pelas/os integrantes do Grupo de Trabalho de Avaliação e  
Documentação Pedagógica, 2018. 

 

Considerando-se que os momentos citados compõem um mesmo e único 
processo, a cada determinado período, retomamos que este já vem acontecendo em 
nossa Rede. Mediante o histórico de práticas vivenciadas nas Unidades Escolares, 
idealizou-se um espaço de interlocução denominado Pré-Conselho, que de maneira 
geral, consiste em: um momento de divulgação dos resultados parciais das avaliações 
diagnósticas; de levantamento de dados dos processos de ensino-aprendizagem; de 
análise comparativa dos objetivos traçados para cada Ano do Ensino Fundamental em 
relação às diferentes realidades apresentadas pelos grupos-classe em suas 
especificidades. Configura também um espaço privilegiado na organização do trabalho 
escolar para o reconhecimento, a identificação, a mobilização do PPP e o documento 
curricular. Nas reuniões de Pré-Conselho, ainda se julga importante refletir sobre: o 
perfil da turma em relação aos processos de ensino-aprendizagem; as possíveis ações 
para a melhoria dos mesmos processos, bem como das diversas aprendizagens; as 
contribuições individuais e coletivas; os casos específicos de crianças que apresentem 
dificuldades no processo escolar; os recursos, as metodologias, as formas, os critérios, 
os instrumentos de avaliação utilizados durante os processos, além das flexibilizações 
curriculares para crianças com deficiências ou dificuldades específicas. Dessa forma, 
torna-se pertinente a indicação de que as discussões voltem-se ao específico 
favorecimento da análise do currículo, das metodologias adotadas e dos instrumentos 
de avaliação utilizados, assim como tratar de experiências formativas, atendendo às 
necessidades do grupo docente apresentadas em Pré-Conselho. 

Por fim, consiste importante fórum personalizado de interlocução entre docente e 
Equipe Gestora, para “o pensar e o repensar” acerca da ação pedagógica e da atuação 
do grupo-classe, sendo espaço de avaliação e autoavaliação. Registrar este momento 
de discussão é de suma importância, por isso deve ser feito em documento próprio, 
normatizado pela Secretaria de Educação, em formato de planilha, a ser utilizada por 
todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. 

Sobre o Conselho de Ciclos, de acordo com Oliveira e Machado (2012, p. 12): 

[...] o objeto do Conselho de Classe é o ensino e suas relações com a 

 

Pré-Conselho Conselho de Ciclos Pós-conselho
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 avaliação da aprendizagem. Nesse sentido, a importância do Conselho de 
Classe, está na possibilidade e capacidade de leitura coletiva da prática e, 
diante do reconhecimento compartilhado das necessidades pedagógicas, 
mobilizarem esse coletivo no sentido de alterar as relações nos diferentes 
espaços da escola.  
O Conselho de Classe é um espaço educativo gerador de ideias, que deverá 
dar conta de importantes questões didático-pedagógicas, possibilitando assim, 
aprendizagem efetiva a todos os alunos e ao professor uma reflexão da sua 
própria prática. Ao refletir sobre seu próprio trabalho, o professor terá 
oportunidade de construir novas teorias, novos esquemas e novos conceitos, 
adquirindo um novo olhar pedagógico que se refletirá no espaço de sala de 
aula [...]. 

Para que as reuniões de Conselho de Ciclos se efetivem e sejam produtivas faz-
se fundamental que todos os sujeitos envolvidos tenham clareza das finalidades da 
reunião e que o grupo de docentes tenha um momento efetivo de discussão sobre 
crianças indicadas no Conselho de Ciclos. Para isto conta-se com o Pré-Conselho, 
sabendo-se que a responsabilidade da organização deste momento é da Equipe 
Gestora de cada Unidade Escolar. Neste espaço, que precede o de Conselho de 
Ciclos, faz-se necessário que se analise previamente quais crianças apresentam as 
maiores dificuldades de aprendizagens em relação ao grupo-classe. 

Sendo assim, espera-se que o Conselho de Ciclos em nossa Rede possa 
praticar a leitura coletiva das práticas educativas, no reconhecimento e mobilização 
efetivos do grupo de docentes e gestores na superação das dificuldades, num processo 
de desnaturalização dessas dificuldades. Em um texto para estudos, composto pela 
Secretaria de Educação e enviado para as escolas em 2017, sob o título Conselho de 
Classe, destaca-se o seguinte trecho na página 2: 

[...] nosso conselho de ciclo constitui um espaço privilegiado de discutir 
coletivamente o processo de ensino e aprendizagem e pode fazê-lo ampliando 
a participação da comunidade escolar, assegurando a democratização das 
relações, estabelecendo planos viáveis de ação, propondo retomadas de 
conteúdos essenciais, mudanças de estratégias metodológicas e do processo 
de avaliação, e, quando necessário, rever concepções será fundamental [...]. 

Para tanto, o desdobramento das discussões realizadas em momentos de 
Conselho de Ciclos precisa ser garantido em outros momentos coletivos, ou seja, nas 
Reuniões Pedagógicas Semanais (RPSs), com o intuito de análise do plano de ensino, 
já considerando os encaminhamentos tirados no fórum do Conselho de Ciclos. Além 
disso, os momentos semanais de reunião também precisam ser destinados ao 
levantamento de critérios para indicação de crianças ao Conselho, que devem ser 
registrados no PPP de cada Unidade Escolar, evitando discrepâncias e critérios 
subjetivos de cada docente. Sendo assim, por ocasião dos períodos letivos ao longo do 
ano, os momentos pedagógicos coletivos devem priorizar as ações Pré e Pós-
Conselho, ou seja, planejamento coletivo, flexibilização de planejamento para crianças 
com necessidades especiais e formações com base nas necessidades levantadas. 

Conforme Pizoli (2009), o plano de ensino tem de se vincular ao Conselho de 
Ciclos, assim como ao PPP, para, juntos, norteados pela concepção teórico-
metodológica em questão, buscar-se a efetiva reorganização do trabalho pedagógico 
escolar, bem como o atendimento das necessidades específicas apresentadas no 
referido Conselho. Ao mencionar os momentos distintos envolvendo o Conselho de 
Ciclos, ou seja, o Pré-Conselho, o Conselho e o Pós-Conselho, postula o quanto estes 
momentos incidem diretamente sobre: o planejamento; o replanejamento; as situações 
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 didáticas; a avaliação; as propostas de atendimento às necessidades não atendidas 
das crianças, no que diz respeito aos objetivos propostos, na garantia dos direitos de 
aprendizagens descritos pelas habilidades a serem desenvolvidas. 

Portanto, o registro de todos estes momentos traz como foco a ação de dar 
concretude, bem como objetivar os processos educativos, devendo acontecer em 
documentos apropriados e normatizados a todas as Unidades Escolares, em formato 
de planilha, contendo dados relevantes acerca dos processos de aprendizagem das 
crianças, evidenciando os seus saberes, suas potencialidades, para além de suas 
dificuldades, considerando-se também os objetivos para a composição dos processos 
avaliativos para o estabelecimento de avanços.Tais registros deverão compor o arquivo 
da Instituição Escolar como subsídios para as ações documentais, tanto pedagógicas 
como administrativas. 

As reuniões próprias para os Conselhos de Ciclos de Ensino Fundamental Anos 
Iniciais ocorrerão ao final de um período letivo de três meses (trimestres), tendo como 
um de seus desdobramentos o registro dos resultados apresentados pelas crianças, 
individualmente. 

Conforme o Regimento Comum das Escolas Públicas Municipais de Santo 
André, em seus Art. 66, 67 e 69 (Capítulo IV, Dos Processos de Avaliação, Seção I – 
Dos Princípios), prevê: 

Art. 66 – A avaliação do ensino e da aprendizagem é um processo contínuo, 
cumulativo e sistemático, tendo por objetivo a obtenção de informações, 
análise e interpretação do desenvolvimento do educando e dos envolvidos nas 
ações educativas, visando o aprimoramento do trabalho pedagógico. 
[...] 
Art. 67 – A avaliação terá por objetivos: 
I – diagnosticar a situação de aprendizagem para estabelecer diretrizes que 
nortearão o planejamento da ação pedagógica; 
II – verificar os avanços e dificuldades do aluno no processo de apropriação, 
construção e recriação do conhecimento, em função do trabalho desenvolvido; 
III – fornecer à Equipe da Ação Educativa elementos para uma reflexão sobre o 
trabalho realizado, tendo em vista o replanejamento e/ou reorientação das 
ações; 
IV – possibilitar aos alunos, pais e/ou responsáveis, tomarem ciência e 
refletirem sobre os avanços e dificuldades do aluno, discutindo a avaliação e 
seu rendimento, tanto em sala de aula como no Conselho de Ciclo, visando o 
seu envolvimento no processo de aprendizagem.  
[...] 
Art. 69 – (...) será fornecida síntese do desempenho do aluno, tendo em vista 
os avanços verificados em relação ao seu desempenho anterior e objetivos 
propostos para o período, considerando o registro da análise do início, os 
avanços e a conclusão do processo [...]. (SANTO ANDRÉ, 1998, p. 28-29). 

Tal registro será realizado mediante instrumento normatizado a todas as 
Unidades Escolares, em formato a ser definido juntamente ao coletivo de docentes e 
gestores da Rede Municipal de Ensino ao longo do segundo semestre de 201862, tendo 

                                                
62 Importante esclarecer que no momento da elaboração desta parte do documento curricular, ao longo 
do 1º. Semestre de 2018, as/os integrantes do Grupo de Trabalho de Avaliação e Documentação 
Pedagógica ponderaram que a discussão referente ao instrumento próprio para o registro das 
aprendizagens das crianças da Etapa de Ensino Fundamental Anos Iniciais se daria ao longo do 2º. 
Semestre do mesmo ano. Contudo, por questões de calendário de discussão envolvendo as 
Miniconferências e Conferência para a aprovação do presente documento, o processo todo teve 
culminância em final de setembro de 2018. Portanto, não houve tempo hábil para que tal elaboração 
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 como princípio o presente documento curricular e a ele sendo anexado. Importante que 
sejam acrescentados também, dados quantitativos que possam auxiliar a/o docente 
quando da elaboração de planos de ações pedagógicas voltadas ao trabalho com as 
dificuldades apresentadas pelas crianças. Esse documento deve ser claro e funcional, 
para as famílias, para as crianças e para o processo educativo em geral. Tal registro 
deverá ter como principal aspecto explicitar o percurso individual de cada criança 
mediante informações relevantes acerca dos processos de ensino-aprendizagem, em 
seus avanços e dificuldades, bem como apontar objetivos e possíveis ações voltados à 
sequência dos trabalhos educativos. Deverá ser apresentado às famílias, em 
momentos de reunião que se seguirão ao término dos períodos letivos trimestrais, para 
que tomem a devida ciência e possam compreender aspectos pertinentes ao processo 
escolar de suas/seus filhas/os. Esse registro também comporá o arquivo da Instituição 
Escolar como subsídio para as ações documentais, tanto pedagógicas como 
administrativas. 

 
4. Documentação pedagógica na prática cotidiana escolar 

 
Conforme destacado anteriormente ao se tratar da importância dos documentos 

e registros como práxis reflexiva, importante reiterar que toda a documentação 
pedagógica consiste em um conjunto de documentos que sistematizam o trabalho 
pedagógico, dando-lhe materialidade, produzindo memória, comunicando ideias, fatos, 
significados e sentidos.  

De acordo com Saccheto (2002) e Parodi (2001, p.8) apud MARQUES e 
ALMEIDA (2012, p. 446-448), a documentação tem relação direta com a formação 
contínua e pode tornar-se importante aspecto de aprimoramento da capacidade 
organizativa da Escola. As mesmas autoras destacam alguns pontos a se pensar a 
respeito da documentação pedagógica: Quem? O quê? Onde? Quando? Por quê? 
Como? Para quem? 

Portanto, de forma ampla, pretende-se trazer a seguir um mapeamento dos 
diferentes instrumentos e formas de registros utilizados no cotidiano das Escolas, com 
o objetivo de analisar, discutir e definir princípios comuns para sua elaboração e 
acompanhamento. Muito disso já foi abordado ao longo do presente texto, mas viu-se 
como essencial explicitar, de forma mais direta, cada um deles, apresentando: os 
instrumentos; as/os responsáveis por sua elaboração; sua periodicidade; sua função; 
suas/seus interlocutoras/es e ao mesmo tempo, definir o que se considerou normativo 
e imprescindível como registros produzidos na Rede e pela Rede. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                       
pudesse ocorrer com qualidade, tendo sido iniciada ao final do mesmo ano e concluída no 1º. Trimestre 
de 2019. (cf. registros da Coordenação de Estudos Pedagógicos e Curriculares – CEPEC) 
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 Instrumentos para registro do processo pedagógico e avaliativo – Ensino Fundamental Anos Iniciais 

 
O QUE? 

 
AUTORIA 

 
QUANDO? 

 
POR QUÊ? 

 
PARA QUEM? 

Plano de Ensino Docentes Trimestral Nortear, organizar e legitimar 
a prática pedagógica 

Comunidade Escolar 

Plano de Atendimento 
Educacional Especializado 

 PAEI  

 Docente do Atendimento 
Educacional 
Especializado em 
parceria com a/o 
Docente de Sala Regular 

Trimestral Nortear, organizar e legitimar 
a prática pedagógica 

Equipe Pedagógica da 
Unidade Escolar e Gerência 
de Educação Inclusiva 

Relatório de Caracterização 
do grupo-classe 

Docentes Início do ano 
letivo 

Conhecer e registrar a 
realidade do grupo e seus 
saberes 

Comunidade Escolar 

Avaliação Diagnóstica  Docentes 

 Assistente Pedagógica/o 

 PAEI 
 

De caráter processual, 
devendo ocorrer ao longo de 
todo o ano, mas ser 
garantida ao início do ano 
letivo e ao final de cada 
trimestre 

Verificar aprendizagens com 
vistas ao planejamento e 
replanejamento dos 
processos de ensino 

Comunidade Escolar 

Observáveis Equipes Pedagógicas da 
Secretaria de Educação e 
das Unidades Escolares 

Trimestral Apurar o olhar e a escuta 
docente, garantindo que o 
trabalho pedagógico 
realizado nas Escolas da 
Rede tenha alinhamento, 
sem desconsiderar 
características próprias de 
cada grupo-classe 

Equipe Pedagógica da 
Unidade Escolar 
 

Registro de Aprendizagem 
mediante atividades 
significativas dos 
processos 

Docentes e Crianças Trimestral Dar visibilidade acerca da 
evolução das aprendizagens, 
possibilitando ação, reflexão, 
ação 

Comunidade Escolar 
 

Semanário / Registro 
Reflexivo Docente 

Docentes Semanal Garantir o desdobramento do 
plano de ensino em ações, 
propiciando reflexões 
constantes sobre os 
processos de ensino-

Docentes e Instituição 
Escolar 
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 aprendizagem 

Planilha de Pré-Conselho Docentes Trimestral Levantar dados referentes 
aos processos de ensino-
aprendizagem 

Equipe Pedagógica 
 

Registro da Reunião de 
Conselho de Ciclos 

Equipe Pedagógica Trimestral Registrar informações 
relevantes e 
encaminhamentos 

Equipe Pedagógica 
 

Instrumento de Registro 
Individual da criança 

Docentes Trimestral Apresentar síntese do 
desempenho escolar da 
criança como devolutiva às 
famílias 

Equipe Pedagógica 
 

Registro de Reuniões 
Pedagógicas 
 

Equipe Pedagógica Semanal Possibilitar o  
registro de discussões 
realizadas 

Equipe Pedagógica da 
Unidade Escolar 
 

Registro de Ocorrências 
diversas envolvendo 
crianças, docentes e 
responsáveis 

Equipe Pedagógica Eventual Registrar informações 
relevantes e 
encaminhamentos. 

Equipe Pedagógica e 
responsáveis 
 

Atas de Resultados Finais Equipe Gestora Final do ano letivo Registrar os resultados finais, 
determinando a promoção ou 
não da criança no Ciclo 

Equipe Pedagógica 
 

Fonte:Organizado pelas/os integrantes do Grupo de Trabalho de Avaliação e Documentação Pedagógica, 2018. 
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