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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Prezadas Professoras e Prezados Professores,

O presente documento intitulado “Orientador Curricular” nasce da urgente necessidade de reorientar e ressignificar
as aprendizagens dos estudantes e o planejamento curricular das e dos docentes da rede municipal ensino fundamental
face às dificuldades ocasionadas pela pandemia do Coronovírus, pois em razão das ações de contenção a disseminação do
vírus as aulas presencias foram totalmente suspensas durante um longo período, aulas remotas, mediadas ou não por
tecnologias digitais de comunicação e informação, foram postas na ordem do dia, as interações e o tempo pedagógico do
professor com o estudante sofreram deléveis impactos e prejuízos e, lamentavelmente, mais desigualdades escolares
foram evidenciadas, especialmente no que se refere ao direito de aprendizagem e desenvolvimento de cada um dos
estudantes, evidenciados a partir das competências e os objetivos de aprendizagem. Por isso, elaboramos este
documento de priorização das habilidades essenciais da BNCC.
A possibilidade de priorização das habilidades essenciais da BNCC está prevista nos normativos da educação desde a
edição do Parecer CNE/CP nº 5/2020 e ratificado pelo Parecer CNE/CP nº 19/2020, se trata de modo criterioso definir
quais os objetivos de aprendizagem devem ser priorizados e inseridos no currículo em curso e com estrita atenção para o
que não foi cumprido no ano anterior, dando ênfase no ensino híbrido e o aprendizado com base em competências de
acordo com as indicações da BNCC, conforme definição do Conselho Nacional de Educação.
O presente documento foi elaborado à luz dos Mapas Focais da Plataforma Reúna e dos documentos de priorização
curricular dos Estados de São Paulo e Pernambuco e servirá como norteador curricular, referência para os professores e
ponto de partida para o planejamento. É primordial entender que ele é um documento emergencial e transitório que
guiará nossas escolhas pedagógicas em 2021 e 2022.
Para a elaboração deste documento, a participação docente foi fundamental. Criamos uma ação conjunta com
todas/os as/ os professoras/es da rede municipal, nos horários de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) refletindo sobre os
seguintes pontos: a classificação, de cada habilidade da BNCC, proposta pela plataforma Reúna; a adequação dessas
habilidades a cada um dos níveis sugeridos pela plataforma (AF, EF e AC); a clareza e adequação do objeto de
conhecimento; a ausência ou não de alguma habilidade nas categorias sugeridas; a pertinência dos comentários. Os
comentários das habilidades, presentes no documento, foram retirados não só da Plataforma Reúna, como também da
BNCC comentada e acrescidos de observações dos nossos professores.
Após estudo realizado nas escolas uma comissão de professoras/es separados por componente curricular foi criada
para compilar os dados elaborados pelas escolas, alinhar os documentos e validar a intencionalidade pedagógica das
escolhas feitas na rede municipal de ensino.
As planilhas com as habilidades essenciais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) indicam quais aprendizagens
são Focais (AF), quais são complementares (AC) e quais são consideradas expectativas de fluência (EF). Entendamos o que
elas representam:
Aprendizagens focais (AF): são as aprendizagens relevantes para a vida de hoje, inegociáveis e essenciais para
aprender e avançar em um componente ou nos componentes da área, não só no ano vigente. São aquelas sobre as quais
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as disciplinas se fundam. Interdisciplinares e integradoras, relaciona-se com habilidades de outras disciplinas e anos
anteriores ou posteriores. Influenciam mais fortemente o desenvolvimento das competências gerais, de áreas e/ou
específicas.
Aprendizagens complementares (AC): são aprendizagens que complementam ou podem ser desenvolvidas junto às
aprendizagens focais, para atender possibilidades de fazer indivíduos ou grupos avançarem por já terem conquistado as
aprendizagens focais.
Expectativa de fluência (EF): presentes apenas nos mapas de Língua Portuguesa e Matemática, compreendem os
conhecimentos que precisam ser mobilizados com fluência ou automaticidade para facilitar o desenvolvimento das AFs
restantes dentro daquele ano ou dos seguintes.
As planilhas de Priorização das Habilidades Essenciais são um caminho para fortalecer as escolhas das/os
professoras/es nas diferentes instâncias de planejamento. Ao selecionarem as habilidades com aprendizagens focais, seus
objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem e alinharem com os materiais didáticos disponíveis na rede, numa
análise profícua, garantirão a aprendizagem dos nossos estudantes.
Com efeito, para que nossos alunos possam seguir sua trajetória escolar com sucesso, as aulas deverão ser
elaboradas a partir dessa matriz de habilidades essenciais, dando prioridade as Aprendizagens Focais e de Expectativa de
Fluência. A partir da análise das informações do documento orientador e da realidade de sua escola e seus estudantes,
bem como do resultado das avaliações diagnósticas mais recentes, você poderá, prezada professora, prezado professor,
planejar ações que favoreçam o processo de ensino e aprendizagem garantindo a todos e a cada dos estudantes o
desenvolvimento das competências e habilidades essenciais da BNCC e, tão importante quanto, garantir equidade na
recuperação das aprendizagens e superação das defasagens tão profundamente evidenciadas pelas avaliações realizadas
pelas escolas municipais de ensino fundamental.

Bom trabalho! Boa leitura.

Secretaria Municipal da Educação
Julho de 2021
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Prefeitura Municipal de Araraquara
Secretaria Municipal da Educação

1º ANO
CIÊNCIAS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA
Interdisciplinar
OBJETO DE
CONHECIMEN
TO

UNIDADE
TEMÁTICA
Matéria
Energia

Vida
Evolução

e

e

Características
dos materiais

Corpo
Humano
Saúde

CÓDIGO
EF01CI01

EF01CI02
e

CLASSIF
ICAÇÃO
AF

AF

TEXTO DA
HABILIDADE
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.

Localizar, nomear
e
representar
graficamente (por
meio
de
desenhos) partes
do
corpo humano e
explicar
suas
funções.

HABILIDADE
S
RELACIONAD
AS
EF01HI05
EF01GE06

EF12LP04
EF01LP05
EF01LP06
EF01LP07
EF01LP08
EF01LP09

COMENTÁRIO
Comparar
está
relacionado
a
compreender fatos e
classificações.
Para
desenvolver
essa
habilidade, podem-se
usar estratégias para
que os estudantes
observem e manipulem
diferentes objetos do
cotidiano, identificando
algumas características
dos materiais que o
compõem e se podem
ou não ser reciclados
ou reutilizados. Em
Interdisciplinaridade
com
História
e
Geografia os objetos
escolhidos podem ser
os brinquedos usados
nas
diferentes
brincadeiras
de
diferentes épocas e
lugares e também em
diferentes tipos de
moradia.
A
observação,
a
classificação
e
o
registro
são
procedimentos muito
utilizados em Ciências
da Natureza. Por isso, é
importante
detalhar
habilidades relativas à
investigação. Isso pode
ser
feito
pela
construção de um
modelo ilustrado ou
tridimensional
pelo
estudante,
identificando as partes
do corpo e suas
respectivas funções, ou
pelo reconhecimento
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Vida
Evolução

e

Terra
Universo

e

Corpo
Humano
Saúde

Escalas
tempo

EF01CI03

AF

Discutir as razões
pelas quais os
hábitos de higiene
do corpo (lavar as
mãos antes de
comer, escovar os
dentes, limpar os
olhos, o nariz e as
orelhas etc.) são
necessários para a
manutenção
da
saúde.

EF01CI02

EF01CI05

AF

Identificar
e
nomear diferentes
escalas de tempo:
os
períodos
diários (manhã,
tarde, noite) e a
sucessão de dias,
semanas, meses e
anos.

EF01GE05

e

de

EF01CI05
EF01CI06
EF01MA16
EF01MA17
EF01MA18

do corpo em outros
modelos,
como
bonecos, pinturas e
fotografias.
Na interdisciplinaridade
com
a
Língua
Portuguesa
é
aconselhável
que
façamos listas com os
nomes das partes do
corpo e exploremos as
letras iniciais e finais,
sílabas
orais
segmentando-as
oralmente e comparar
as
palavras,
identificando
semelhanças sonoras
entre os sons das
sílabas iniciais, mediais
e finais.
Discutir, nesse caso,
significa
estabelecer
relações
entre
a
prevenção de contágio
ou de proliferação de
doenças e os hábitos
de
cuidados
individuais.
É
importante relacionálos com a proteção
contra
doenças
causadas
por
microrganismos, como
a
cárie,
ou
a
interrupção
de
patologias contagiosas,
como a gripe, e
associá-los a atividades
do
cotidiano,
por
exemplo, andar calçado
e comer alimentos
higienizados.
Para essa habilidade, é
importante que os
estudantes exercitem a
observação,
a
exemplificação e o
relato
de
características
observáveis
dos
períodos diários. O
relato pode ser feito
por meio de pequenas
descrições orais ou
desenhos,
principalmente
considerando a etapa
de alfabetização em
que se encontra a
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Terra
Universo

e

Mundo
pessoal: meu
lugar
no
mundo

Escalas
tempo

de

EF01CI06

AF

Selecionar
exemplos
de
como a sucessão
de dias e noites
orienta o ritmo de
atividades diárias
de seres humanos
e de outros seres
vivos

EF01CI05

Os
vínculos
pessoais: as
diferentes
formas
de
organização
familiar e as
relações
de
amizade

EF01HI02

AF

Identificar
a
relação entre as
suas histórias e as
histórias
das
famílias.

EF01GE01
EF01GE03
EF01GE06
EF01GE07

turma. Elaborar uma
rotina de atividades
diárias pode ajudar o
estudante
a
reconhecer
e
demonstrar
as
marcações de tempo
estabelecidas
pela
humanidade,
como
calendários e horários.
A interdisciplinaridade
com a matemática no
tocante as unidades de
medida de tempo e o
uso do calendário
promoverá um bom
trabalho.
Selecionar
envolve
identificar, listar e
descrever as atividades
diárias, como, no caso
dos seres humanos,
despertar, ir para a
escola,
realizar
refeições, dormir, entre
outras; e, no caso de
outros seres vivos, se
alimentar, repousar e
outros hábitos comuns
ao ciclo da vida. A
habilidade refere-se,
também, a estabelecer
conexões
com
a
passagem do tempo e
a construir modos de
se
organizar
na
realização
de
atividades ou hábitos.
É possível realizar uma
articulação com a
habilidade (EF01GE01 e
EF01GE03), no sentido
de
complementariedade,
uma vez que o
componente História
dá ênfase aos sujeitos e
aos diferentes papéis
sociais em espaços
distintos (família e
escola)
e
complementares. Já no
componente Geografia,
a ênfase recai na
descrição
das
características e das
condições
de
organização
desses
mesmos
espaços
(moradia e escola) e,
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Mundo
pessoal: meu
lugar
no
mundo

A escola e a
diversidade do
grupo
social
envolvido

EF01HI04

AF

Identificar
as
diferenças entre o
ambiente
doméstico e o
ambiente escolar,
reconhecendo as
especificidades
dos hábitos e das
regras que os
regem.

EF01GE04

também,
a
identificação
de
semelhanças
e
diferenças entre esses
lugares. Tal abordagem
contribui
para
a
construção progressiva
de outras noções,
como cidadania e
sociabilidade.
Progressivamente, ao
se
observar
e
caracterizar os lugares
de vivência e as
relações sociais neles
estabelecidas,
o
estudante pode refletir
sobre as formas de
convívio de diversos
grupos sociais e sobre a
responsabilidade
coletiva
da
conservação
desses
espaços, somado ao
seu
papel
como
indivíduo integrante do
coletivo. Desse modo,
é possível realizar
atividades
que
permitam ao estudante
investigar funções e
responsabilidades dos
profissionais
que
trabalham na escola e
no lugar de vivência
e/ou de moradia, a fim
de identificar o papel
desempenhado
por
diferentes sujeitos em
espaços
distintos,
permitindo, assim, uma
aproximação com o
tema contemporâneo
transversal
trabalho.
(EF01GE06
e
EF01GE07)
Essa habilidade pode
ser trabalhada
de
forma integrada com o
componente Geografia,
tendo em vista a
habilidade (EF01GE04),
pois possibilita que o
estudante identifique
as diferenças entre os
variados ambientes em
que vive (doméstico,
escolar
e
outros
lugares de vivência
incluindo os espaços
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Mundo
pessoal: meu
lugar
no
mundo

A vida em
casa, a vida na
escola
e
formas
de
representação
social
e
espacial:
os
jogos
e
brincadeiras
como
forma
de
interação
social
e
espacial

EF01HI05

AF

Identificar
semelhanças
e
diferenças entre
jogos
e
brincadeiras
atuais e de outras
épocas e lugares.

EF01GE02
EF01CI01

digitais), reconhecendo
as especificidades dos
hábitos e das regras
que os regem e
viabilizam
a
convivência. É possível
desenvolver o tema das
responsabilidades do
estudante relacionadas
à escola e a outros
locais (públicos ou
privados)
que
frequenta, a partir do
momento que ele
reconhece que há
normas e regras de
convívio existentes nos
espaços públicos e/ou
coletivos. Atividades de
construção coletiva de
regras por meio da
percepção das relações
sociais estabelecidas
nos lugares de vivência
não só fomentam
relações de afetividade,
pertencimento,
identidade
e
alteridade, mas se
mostram fundamentais
para a construção
paulatina da cidadania
em uma sociedade
democrática.
Essa
habilidade
permite
aproximação com o
tema contemporâneo
transversal vida familiar
e social.
Há a possibilidade de
integração
com
a
habilidade (EF01GE02),
pois esta permite a
identificação
de
semelhanças
e
diferenças entre jogos
e brincadeiras atuais e
de outras épocas e
lugares.
O
desenvolvimento
conjunto
dessas
habilidades
permite
explorar o brincar em
diferentes
vivências,
espacialidades
e
temporalidades
relacionadas a jogos e
brincadeiras,
manifestações culturais
significativas
às
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O sujeito e
seu
lugar
no mundo

O modo de
vida
das
crianças em
diferentes
lugares

EF01GE01

AF

Descrever
características
observadas
de
seus lugares de
vivência (moradia,
escola etc.) e
identificar
semelhanças
e
diferenças entre
esses lugares

EF01HI02

crianças de todo o
mundo e distintas
realidades
socioeconômicas.
Como possibilidade de
prática, é possível
orientar pesquisas e
entrevistas com a
família do estudante,
para, em seguida, fazer
rodas de conversa com
a
participação
de
membros da família,
em que poderão narrar
histórias e memórias
de
infância,
enfatizando
a
importância
de
determinadas
brincadeiras, jogos e
brinquedos.
Essas
brincadeiras
apresentadas podem
ser
experimentadas
pelo estudante e as
vivências poderão ser
registradas
e
sistematizadas
em
cartazes.
Em
interdisciplinaridade
com
Ciências
as
crianças
podem
comparar os diferentes
matérias
dos
brinquedos utilizados
nos
jogos
e
brincadeiras
O
desenvolvimento
dessa
habilidade
possibilita
que
o
estudante comece a
reconhecer aspectos
do espaço geográfico
com base na noção de
lugar, dimensão do
cotidiano em que são
construídas relações de
afetividade
e
pertencimento. Tornase
importante
desenvolver atividades
que permitam abordar
princípios do raciocínio
geográfico
como
analogia
e
diferenciação,
tomando
como
referência
a
observação
e
a
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O sujeito e
seu
lugar
no mundo

O modo de
vida
das
crianças em
diferentes
lugares

EF01GE02

AF

Identificar
semelhanças
e
diferenças entre
jogos
e
brincadeiras
de
diferentes épocas
e lugares.

EF01HI05
EF01CI01

descrição da paisagem
e da organização de
seus
espaços
de
vivência,
como
a
moradia, a escola, a
rua, o bairro, os
espaços públicos de
lazer, entre outros. Ao
longo dos Anos Iniciais,
o trabalho com as
noções de lugar e
paisagem
contribui
para a construção
progressiva de outras
noções de cidadania e
sociabilidade. Ao se
observar os lugares de
vivência e as relações
sociais
neles
estabelecidas, pode-se
refletir sobre as formas
de convívio de diversos
grupos sociais e sobre a
responsabilidade
individual
e,
principalmente,
coletiva
de
sua
conservação. Pode ser
desenvolvido
um
trabalho conjunto com
o componente História
(ver
habilidade
EF01HI02.
Essa habilidade tem
conexão
interdisciplinar com o
componente História
no
sentido
de
desenvolver
a
habilidade EF01HI05,
que também prevê que
o estudante identifique
semelhanças
e
diferenças entre jogos
e brincadeiras atuais e
de outras épocas e
lugares. Ela permite
que se reconheça o
brincar, como direito
fundamental
das
crianças, e que o aluno
aborde princípios do
raciocínio geográfico
como
analogia
e
diferenciação, a partir
da identificação de
diferentes
espacialidades
e
temporalidades
relacionadas a jogos e
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O sujeito e
seu lugar no
mundo

Situações de
convívio em
diferentes
lugares

EF01GE03

AC

Identificar
e
relatar
semelhanças
e
diferenças de usos
do espaço público
(praças, parques)
para o lazer e
diferentes
manifestações.

EF01HI02

brincadeiras,
manifestações culturais
tão significativas para
crianças de todo o
mundo. Ao se trabalhar
características
de
brinquedos e jogos
físicos, também podese realizar um trabalho
interdisciplinar
com
Ciências, tendo em
vista
a
habilidade
EF01CI01, em que se
prevê que o aluno
reconheça
características
de
diferentes
materiais
presentes em objetos
de
uso
cotidiano,
conversando sobre sua
origem, os modos
como são descartados
e como podem ser
usados de forma mais
consciente.
Na interdisciplinaridade
com
História
ao
trabalharmos
as
histórias pessoais e
familiares
podemos
atrelar com o uso do
espaço público nas
atividades de lazer e
outras manifestações.
O componente História
dá ênfase aos sujeitos e
aos diferentes papéis
sociais em espaços
distintos (família e
escola)
e
complementares. Já no
componente Geografia,
a ênfase recai na
descrição
das
características e das
condições
de
organização
desses
mesmos
espaços
(moradia e escola) e,
também,
a
identificação
de
semelhanças
e
diferenças entre esses
lugares. Tal abordagem
contribui
para
a
construção progressiva
de outras noções,
como cidadania e
sociabilidade.
Progressivamente, ao
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O sujeito e
seu lugar no
mundo

Situações de
convívio em
diferentes
lugares

EF01GE04

AC

Discutir
e
elaborar,
coletivamente,
regras de convívio
em
diferentes
espaços (sala de
aula,
escola,
espaços
digitais
etc.).

EF01HI04

Conexões
escalas

Ciclos naturais
e
a
vida
cotidiana

EF01GE05

AF

Observar
e
descrever ritmos
naturais (dia e
noite, variação de
temperatura
e
umidade etc.) em
diferentes escalas
espaciais
e
temporais,
comparando a sua
realidade
com
outras

EF01CI05

e

se
observar
e
caracterizar os lugares
de vivência e as
relações sociais neles
estabelecidas,
o
estudante pode refletir
sobre as formas de
convívio de diversos
grupos sociais e sobre a
responsabilidade
coletiva
da
conservação
desses
espaços, somado ao
seu
papel
como
indivíduo integrante do
coletivo.
Na
interdisciplinaridade
com
a
História
identificando
as
diferenças entre o
ambiente doméstico e
o ambiente escolar,
reconhecendo
as
especificidades
dos
hábitos e das regras
que os regem.
Considerando
o
princípio da analogia,
essa
habilidade
possibilita
que
o
estudante
observe
diferentes fenômenos
e ciclos naturais no seu
lugar
de
vivência
comparando
com
épocas distintas nesse
mesmo lugar ou com
outras
localidades
(sincronicamente). Ao
se atentar às condições
atmosféricas,
o
estudante
pode
estabelecer
relações
entre
o
tempo
atmosférico com o uso
de diferentes roupas
(percebendo
as
características
enquanto objetos) e
reconhecendo as que
mais costuma vestir ao
longo das diferentes
épocas do ano. Podem
ser
propostas
atividades nas quais o
estudante tenha que
contrastar a realidade
do lugar de viver com
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Mundo
trabalho

do

Diferentes
tipos de
trabalho
existentes no
seu dia a dia

EF01GE06

AC

Descrever e
comparar
diferentes tipos de
moradia ou
objetos de uso
cotidiano
(brinquedos,
roupas,
mobiliários),
considerando
técnicas e
materiais
utilizados em sua
produção.

EF01CI01

condições de tempo
atmosférico rigorosas
existentes em outras
localidades (local muito
quente, muito frio,
muito úmido, muito
seco,
com
muito
vento), atentando que
as adaptações a essas
condições dependem
de boas condições
socioeconômicas ou de
infraestrutura. Importa
também
que
o
estudante estabeleça
correlações
entre
ritmos da natureza,
condições atmosféricas
e
hábitos
de
alimentação, podendo
identificar
alimentos
que costuma comer em
diferentes épocas do
ano
(como
frutas
sazonais e comidas
frias e quentes, mais ou
menos calóricas). Essa
habilidade
permite
aproximação com o
tema contemporâneo
transversal educação
alimentar e nutricional
e com Ciências no
estudo das escalas de
tempo.
Em
Interdisciplinaridade
com Ciências podemos
comparar e descrever
diferentes tipos de
moradia e objetos
discutindo sua origem,
os modos como são
descartados e como
podem ser usados de
forma mais consciente.

15

Prefeitura Municipal de Araraquara
Secretaria Municipal da Educação

1º ANO
LÍNGUA PORTUGUESA
EIXOS
Análise
linguística/
Semiótica
(Alfabetiza
ção)

OBJETO DE
CONHECIMEN CLASSIFICAÇ
CÓDIGO
TO
ÃO
Todos
os Conheciment
EF01LP04
Campos
o do Alfabeto
AF
CAMPO DE
ATUAÇÃO

TEXTO DA
HABILIDADE
Distinguir
as
letras
do
alfabeto
de
outros
sinais
gráficos.

HABILIDADES
RELACIONAD
AS
Essas
habilidades
são
habilidades
de fluência
dentro
do
Ciclo
de
alfabetização,
portanto
estão
relacionadas
com
a
maioria das
habilidades
da
língua
portuguesa
no 1º ano

COMENTÁRIO
Trata-se
de
habilidade que se
efetiva pelo contato
com o material
impresso
e/ou
digital, tanto pela
prática de leitura do
professor
acompanhada pelo
estudante
quanto
pelo exercício de ler,
ainda
que
sem
saber, em interação
com os colegas ou,
ainda, nas atividades
de
escrita.
A
progressão
da
identificação
das
letras
(princípio
acrofônico) acontece
gradualmente, com
reorganizações
constantes até a
produção de escritas
ortográficas.
O
princípio acrofônico
é compreendido em
atividades de escrita,
quando a escolha da
letra e a sua
nomeação
o
evidenciam.
.O
princípio acrofônico
é um indicador de
possibilidades
de
som da letra, não
oferecendo
referências
para
todos os fonemas,
pois
a
escrita
brasileira é também
ortográfica. O uso de
apenas essa ideia
pode
trazer
dificuldades para o
estudante

16

Análise
Todos
os Construção
linguística/ Campos
do Sistema de
Semiótica
Escrita
(Alfabetiza
Alfabético
ção)

EF

EF01LP05

Análise
linguística/
Semiótica
(Alfabetiza
ção)

Todos
os Construção
Campos
do Sistema de
Escrita
Alfabético

EF

EF01LP06

Análise
linguística/
Semiótica
(Alfabetiza
ção)

Todos
os Construção
Campos
do Sistema de
Escrita
Alfabético

EF

EF01LP07

Reconhecer o
sistema
de
escrita
alfabética
como
representação
dos sons da
fala.

Aprender a
ler
e
a
escrever
trata-se
de
uma
(re)construçã
o conceitual e
não apenas
de
uma
aprendizage
m
meramente
perceptivomotora. Por
isso é preciso
investir em
situações
didáticas que
façam
o
aluno refletir
sobre
as
propriedades
do Sistema de
Escrita
Alfabético e
Segmentar
ativem
sua
oralmente
consciência
palavras
em
fonológica
sílabas.
sobre
a
Língua
Portuguesa
Atividades de
identificação
e produção
de
rimas;
contagem de
sílabas orais
de palavras;
segmentação
de palavras
em sílabas;
comparação
quanto
ao
número de
sílabas,
etc
são exemplos
deste
trabalho.
Identificar
fonemas e sua
representação
por letras.

A associação de uma
marca gráfica (seja
letra ou não) a cada
emissão sonora de
uma palavra (sílaba
oral) já representa
indícios do processo
de fonetização que,
neste momento, não
compreende
a
reanálise da sílaba
em
unidades
menores
nem,
portanto,
o
estabelecimento de
relação
entre
fonemaletra/grafema. Aos
poucos, por meio da
reflexão
reiterada
sobre a escrita, será
possível que isso
aconteça, chegandose ao uso das letras
convencionais.
Essa
habilidade
compreende
a
identificação
das
emissões vocais que
compõem a palavra
falada — as sílabas
—, o que acontece,
no processo de
compreensão
do
sistema, tão logo o
estudante
compreende
a
relação entre a fala e
a escrita, sendo
conhecimento
fonológico precoce
no processo de
alfabetização.
Em
situações de leitura
e
escrita,
essa
habilidade funciona
como procedimento
de
controle
do
registro e ajuste do
falado ao escrito.
Trata-se
de
habilidade
desenvolvida
progressivamente,
pelo
uso
da
linguagem
em
situações de leitura
e escrita de textos
diversos,
especialmente
as
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Análise
linguística/
Semiótica
(Alfabetiza
ção)

Todos
os Construção
Campos
do Sistema de
Escrita
Alfabético

EF

EF01LP08

Relacionar
elementos
sonoros
(sílabas,
fonemas,
partes
de
palavras) com
sua
representação
escrita.

Análise
linguística/
Semiótica
(Alfabetiza
ção)

Todos
os Construção
Campos
do Sistema de
Escrita
Alfabético

AF

EF01LP09

Comparar
palavras,
identificando
semelhanças e
diferenças
entre sons de
sílabas iniciais,
mediais
e
finais.

parlendas,
os
poemas
e
as
cantigas. À medida
em
que
os
estudantes avançam
na compreensão do
sistema de escrita,
vão
realizando
análises fonológicas
cada
vez
mais
ajustadas, tanto na
palavra quanto na
sílaba, até chegar ao
fonema.
Trata-se
de
habilidade
desenvolvida,
progressivamente,
pelo
uso
da
linguagem
em
situações de leitura
e escrita de textos
diversos. À medida
que os estudantes
avançam
na
compreensão
do
sistema de escrita,
vão
realizando
análises fonológicas
cada
vez
mais
ajustadas, tanto na
palavra quanto na
sílaba, até chegar ao
fonema.
Esta
habilidade
remete à análise
fonológica que deve
ser orientada no
processo
de
alfabetização.
A
progressão evolui da
análise de palavras
presentes em textos
conhecidos
para
refletir sobre as
características
do
sistema de escrita,
para a análise de
palavras
que
compõem,
por
exemplo, um acervo
selecionado
para
discutir determinada
regularidade
ortográfica, de modo
que
a
reflexão
acontece no âmbito
dos estudos sobre a
convenção
da
escrita.
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Análise
linguística/
Semiótica
(Alfabetiza
ção)

Todos
os Conheciment
Campos
o do Alfabeto

EF

EF01LP10

Nomear
letras
alfabeto
recitá-lo
ordem
letras.

as
do
e
na
das

Análise
linguística/
Semiótica
(Alfabetiza
ção)

Todos
os Conheciment
Campos
o das diversas
grafias
do
alfabeto

AF

EF01LP11

Conhecer,
diferenciar
e
relacionar
letras
em
formato
imprensa
e
cursiva,
maiúsculas e
minúsculas.

Análise
linguística/
Semiótica
(Alfabetiza
ção)

Todos
os Segmentação
Campos
de palavras

AF

EF01LP12

Reconhecer a
separação das
palavras,
na
escrita,
por
espaços
em
branco.

Análise
linguística/

Todos
os Construção
Campos
do Sistema de

AF

EF01LP13

Comparar
palavras,

Trata-se
de
habilidade que se
efetiva pelo contato
com o material
impresso
e/ou
digital, tanto pela
prática de leitura do
professor
acompanhada pelo
estudante
quanto
pelo exercício de ler,
ainda
que
sem
saber, em interação
com os colegas ou,
ainda, nas atividades
de
escrita.
A
progressão
da
identificação
das
letras
acontece,
gradualmente, com
reorganizações
constantes até a
produção de escritas
ortográficas.
O trabalho formal
com essa habilidade
acontece após o
momento em que os
estudantes
compreendem
as
regras de geração do
sistema de escrita.
Contudo, no contato
com
os
textos
impressos e digitais
há uma aproximação
a essas habilidades.
Para segmentar o
texto em palavras, o
aprendiz
deverá
articular
as
referências
de
palavras
que
constituiu a partir da
fala — baseadas na
prosódia — com as
referências obtidas a
partir dos textos
escritos — conjunto
de letras delimitado
por espaços em
branco ou sinais de
pontuação. É nessa
articulação que se
constituem
os
critérios
de
segmentação pelo
estudante.
Esta
habilidade
remete à análise
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Semiótica
(Alfabetiza
ção)

Escrita
Alfabético

Análise
linguística/
Semiótica
(Alfabetiza
ção)

Todos
Campo

Análise
linguística/
Semiótica
(Alfabetiza
ção)

Vida
Cotidiana

os Pontuação

Formas
de
Composição
do Texto

identificando
semelhanças e
diferenças
entre sons de
sílabas iniciais,
mediais
e
finais.

AF

EF01LP14

Identificar
outros sinais no
texto além das
letras,
como
pontos finais,
de interrogação
e exclamação e
seus efeitos na
entonação.

AC/AF

EF01LP20

Identificar
e
reproduzir, em
listas, agendas,
calendários,
regras, avisos,
convites,
receitas,
instruções de
montagem
e
legendas para
álbuns, fotos
ou ilustrações
(digitais
ou
impressos), a
formatação e
diagramação

EF01LP01
EF01LP04
EF01LP05
EF01LP06
EF01LP07
EF01LP08
EF01LP09
EF01LP12

fonológica que deve
ser orientada no
processo
de
alfabetização.
A
progressão evolui da
análise de palavras
presentes em textos
conhecidos
para
refletir sobre as
características
do
sistema de escrita,
para a análise de
palavras
que
compõem,
por
exemplo, um acervo
selecionado
para
discutir determinada
regularidade
ortográfica, de modo
que
a
reflexão
acontece no âmbito
dos estudos sobre a
convenção
da
escrita.
Apesar
de
esta
habilidade não se
referir aos sinais
gráficos
de
acentuação,
é
possível
inclui-los
junto com os sinais
de pontuação, como
outras
marcas
gráficas que um
texto/palavra
apresenta e que o
aluno
deve
reconhecer. Trata-se
do
início
de
ampliação
organizada do olhar
do aluno para além
do
sistema
alfabético de escrita.
A
habilidade
relaciona-se
à
EF12LP04 e prevê a
identificação
da
formatação e da
diagramação
de
diferentes textos do
campo de atuação
como
listas,
agendas, avisos e
receitas.
É
importante
considerar que, para
que os estudantes
desenvolvam essa
habilidade, é preciso
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específica de EF01LP13
cada um desses
gêneros.
EF01LP14
EF01LP17

Análise
linguística/
Semiótica
(Alfabetiza
ção)

Práticas de Formas
de
Estudo
Composição
Pesquisa
do Texto

EF01LP24
AC

Identificar
e
reproduzir, em
enunciados de
tarefas
escolares,
diagramas,
entrevistas,
curiosidades,
digitais
ou
impressos,
a
formatação e
diagramação
específica de
cada um desses
gêneros,
inclusive
em
suas
versões
orais.

EF01LP01
EF01LP04
EF01LP05
EF01LP06
EF01LP07
EF01LP08
EF01LP09
EF01LP12
EF01LP13
EF01LP14
EF01LP17

que
sejam
garantidas situações
frequentes de leitura
desses textos por
meio das quais os
estudantes possam
perceber
as
regularidades
de
cada gênero textual
a
respeito
da
estrutura
organizacional. Não
basta
informá-los
como tais textos se
organizam, é preciso
que
eles
identifiquem essas
características, lendo
e investigando os
textos. Por isso, é
importante
que
essas
atividades
estejam organizadas
em uma sequência
didática que articule
diferentes práticas
de
linguagem
relacionadas a esses
textos, inclusive a
escrita, ainda que
seja ditando esses
textos ao professor.
Assim, os estudantes
terão oportunidade
de reproduzir esses
conhecimentos em
suas produções.
1º ANO – LISTAS,
AVISOS E CONVITES
Essa
habilidade
relaciona-se
à
EF12LP17
e
pressupõe
a
identificação
da
formatação e da
diagramação
de
textos do Campo das
práticas de estudo e
pesquisa. Para que
os
estudantes
identifiquem esses
aspectos
nesses
textos, é essencial
que sejam propostas
atividades de leitura
desses gêneros por
meio das quais eles
possam investigá-los
e perceber o que há
em comum entre
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Análise
Artístico
linguística/ Literário
Semiótica (
(Alfabetiza
ção)

Análise
linguística/
Semiótica
(Alfabetiza
ção)

Formas
de
Composição
do Texto

AF

EF01LP26

Identificar
EF15LP16
elementos de
uma narrativa EF15LP18
lida
ou
escutada,
EF15LP19
incluindo
personagens,
enredo, tempo
e espaço,

Todos
os Construção
Campos
do Sistema de
Escrita
Alfabético

AF

EF12LP01

Ler
palavras EF01LP03
novas
com
precisão
na EF01LP09
decodificação,
no caso de EF01LP13
palavras de uso

eles, ou seja, suas
regularidades.
Assim, nas situações
de produção desses
textos serão capazes
de reproduzir esses
aspectos,
apropriando-se
desses
gêneros
textuais.
A
habilidade
pressupõe
a
identificação,
na
leitura ou na escuta,
dos elementos das
narrativas. Por isso,
é essencial que esses
textos sejam lidos
frequentemente
pelo professor e que
sejam
propostas
atividades por meio
das
quais
os
estudantes possam
pensar sobre quem
são as personagens,
onde
Análise
linguística/
Semiótica
(Alfabetização)
acontece a história,
quais
palavras
Análise linguística/
Semiótica
(Alfabetização)
indicam a passagem
do tempo, qual é o
Análise linguística/
Semiótica
(Alfabetização)
conflito ou problema
enfrentado pela(s)
Análise linguística/
Semiótica
(Alfabetização)
personagem(ns),
como o conflito é
resolvido
etc.
Reconhecer
esses
elementos auxilia o
estudante
a
desenvolver
a
capacidade analítica
e crítica na leitura.
Essa
é
uma
habilidade
de
aprendizagem foco,
pois visa a assegurar
a alfabetização até o
final do 2º ano. Ela
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frequente, ler
globalmente,
por
memorização.

Análise
linguística/
Semiótica
(Alfabetiza
ção)

Vida Pública Formas
de
Composição
do Texto

AF

EF12LP07

Identificar
e EF12LP03
(re)produzir,
em
cantiga, EF12LP05
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.

beneficia tanto os
estudantes
que
estão no processo
de construção do
sistema alfabético
quanto os que já
compreendem
o
sistema. Em sala de
aula, atividades de
leitura coletiva, uso
de textos da tradição
oral, como cantigas
e parlendas, cuja
organização facilita a
memorização,
auxiliam
no
desenvolvimento de
habilidades
de
leitura.
Essa
habilidade
prevê a identificação
e a (re)produção do
ritmo
da
fala
relacionado ao ritmo
e à melodia dos
textos versificados,
cantados, recitados
ou
declamados.
Além
do
reconhecimento dos
recursos linguísticos
específicos
desse
gêneros
literários.
Nesse
caso,
é
essencial que os
estudantes
participem
de
situações frequentes
de escuta desses
textos, sejam eles
lidos pelo professor,
sejam apresentados
em áudios e vídeos.
Por meio da escuta,
os
estudantes
memorizam
esses
textos e as formas
de
reproduzi-los.
Além
disso,
o
professor
pode
promover saraus e
rodas de recitação.
Pode, ainda, gravar
os
textos
reproduzidos
por
eles
para
que
analisem o modo
como
os
reproduziram
e
quais
aspectos
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Análise
linguística/
Semiótica
(Alfabetiza
ção)

Vida Pública Formas
de
Composição
do Texto

AF/AC

EF12LP14

Identificar
e EF12LP08
reproduzir, em
fotolegendas
EF12LP11
de
notícias,
álbum de fotos
digital
noticioso,
cartas de leitor
(revista
infantil),
digitais
ou
impressos,
a
formatação e
diagramação
específica de
cada um desses
gêneros,
inclusive
em
suas
versões
orais.

podem
ser
aperfeiçoados.
Também é possível
propor que criem
melodias novas para
cantigas ou canções
já
existentes,
utilizando
instrumentos
musicais
convencionais
ou
não convencionais.
Esse trabalho pode
ser feito em parceria
com o professor de
Arte, por exemplo.
A
habilidade
pressupõe
a
identificação
da
formatação e da
diagramação
de
textos jornalísticos
como
notícias,
fotolegendas
e
cartas de leitor. Para
que os estudantes
sejam capazes de
identificar
esses
aspectos nos textos,
é necessário que
sejam feitas leituras
frequentes, além de
atividades nas quais
eles
possam
manusear jornais e
revistas para analisar
como esses textos
são organizados e
dispostos
nas
páginas. No caso das
notícias, é possível
indicar com setinhas,
com lápis de cor (e
legendas) cada uma
das partes do texto
de modo que os
estudantes
percebam que essa
formatação
é
recorrente.
A
habilidade
de
produzir esse gênero
textual
será
desenvolvida
nas
atividades de escrita,
individuais
ou
coletivas, ditando os
textos ao professor.
É preciso observar se
os estudantes, ao
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Análise
linguística/
Semiótica
(Alfabetiza
ção)

Artístico
Literário

Construção
do Sistema de
Escrita
Alfabético

AF

EF12LP19

Reconhecer,
EF12LP18
em
textos
versificados,
EF15LP17
rimas,
sonoridades,
jogos
de
palavras,
palavras,
expressões,
comparações,
relacionandoas
com
sensações
e
associações.

escrever manchetes,
fotolegendas ou até
mesmo
notícias,
recuperam
essa
formatação
e
diagramação,
reproduzindo-a em
suas produções. Para
isso, podem ser
propostas escritas
de legendas para
fotos jornalísticas,
escritas
de
manchetes com base
em
leitura
de
notícias, a reescrita
de uma notícia lida
pelo professor ou
até mesmo de uma
notícia divulgando
algum evento ou
fato importante da
escola
ou
da
comunidade.
1º ANO – FOTO
LEGENDA
Essa
habilidade
prevê a leitura de
textos versificados
como os poemas. No
1º e no 2º ano,
também as quadras,
quadrinhas, cantigas,
parlendas – textos
que integram o
campo
da
vida
cotidiana
–
possibilitam
o
desenvolvimento
dessa habilidade. Ler
com
frequência
esses textos para os
estudantes, além de
propiciar situações
nas
quais
eles
possam
escutar
esses
textos
cantados, recitados
ou declamados, é
essencial.
Isso
porque as rimas e as
sonoridades serão
percebidas,
a
princípio, na escuta
desses textos. Com
isso,
podemos
desenvolver
atividades
de
consciência
fonológica
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Escrita

Todos os
Campos

Correspondê
ncia fonemagrafema

AF

EF01LP02

Escrever,
espontaneame
nte ou por
ditado, palavras
e frases de
forma
alfabética –
usando
letras/grafemas
que
representem
fonemas.

Todas
as
habilidades
do eixo de
análise
linguística

Vida
Cotidiana

Construção
do Sistema de
Escrita
Alfabético

EF

EF01LP03

Observar
escritas
convencionais,
comparando-as
às
suas
produções
escritas,
percebendo
semelhanças e
diferenças.

Todas
as
habilidades
do eixo de
análise
linguística
EF12LP03

Compartilh
ada
e
Autônoma

Escrita
Compartilh
ada
e
Autônoma

importantes para a
construção
do
sistema de escrita
alfabético.
É importante criar
situações em que o
estudante
possa
escrever
espontaneamente
palavras e pequenas
frases, trabalhando
com textos como
listas de nomes, lista
de frutas favoritas,
parlendas, adivinhas
etc. Isso ajuda na
formação
das
palavras
estáveis
que servirão de
ponto de partida
para
escrita
de
outras palavras e na
reflexão sobre o
sistema de escrita
como um todo.
Após atividades de
escrita “espontânea”
do
aluno
é
necessário
criar
momentos
de
reflexão
e
comparação entre o
que
a
criança
escreveu e a grafia
convencional
da
palavra, porém é
preciso confiar na
capacidade
dos
alunos
para
refletirem sobre a
escrita
e
descobrirem, à sua
maneira,
como
funciona o sistema
de escrita alfabético.
Uma boa estratégia
é potencializar esta
reflexão entregando
para o aluno as
letras
móveis
ajustadas da palavra
que ele escreveu e
pedir que monte a
palavra
usando
todas as letras.
Assim
ele
vai
descobrir e refletir
por si só que em sua
escrita
inicial
faltaram
algumas
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Escrita
autônoma
e
compartilh
ada

Vida
Cotidiana

Escrita
autônoma e
compartilhad
a

AF/ AC

EF01LP17

Planejar
e
produzir, em
colaboração
com os colegas
e com a ajuda
do professor,
listas, agendas,
calendários,
avisos,
convites,
receitas,
instruções de
montagem
e
legendas para
álbuns, fotos
ou ilustrações
(digitais
ou
impressos),
dentre outros
gêneros
do
campo da vida
cotidiana,
considerando a
situação
comunicativa e
o
tema/assunto/
finalidade do
texto.

EF01LP01
EF01LP04
EF01LP05
EF01LP06
EF01LP07
EF01LP08
EF01LP09
EF01LP12
EF01LP13
EF01LP14
EF01LP17

letras e (com a
mediação
do
professor)
perceberão alguns
tipos de relação
existentes
sons/letras no nosso
SEA.
A
habilidade
relaciona-se
à
EF01LP20 e, por isso,
as atividades devem
ser organizadas em
sequências didáticas
que
articulem
diferentes práticas
de linguagem (de
oralidade, de leitura
e de produção) com
esses textos. No caso
dos
textos
que
integram o cotidiano
escolar, como a lista
de
nomes,
de
atividades
diárias
(rotina), as agendas,
o
calendário,
bilhetes, avisos, é
possível trabalhá-los
de
forma
contextualizada
utilizando-os
para
organizar
o
ambiente
e
as
atividades escolares.
Nesse
caso,
diariamente,
os
estudantes
terão
oportunidade de ler
e
de
produzir
oralmente e por
escrito esses textos
e refletir sobre a
formatação e a
diagramação
de
cada um deles. No
caso dos demais
textos como as
receitas, convites e
regras
de
montagens,
por
exemplo,
é
necessário
que
sejam
pensadas
atividades de leitura,
de oralidade e de
produção oral e
escrita para que os
estudantes
compreendam
a
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Escrita
autônoma
e
compartilh
ada

Vida
Cotidiana

Escrita
autônoma e
compartilhad
a

AC

EF01LP18

Registrar, em
colaboração
com os colegas
e com a ajuda
do professor,
cantigas,
quadras,
quadrinhas,
parlendas,
trava-línguas,
dentre outros
gêneros
do
campo da vida
cotidiana,
considerando a
situação
comunicativa e
o
tema/assunto/f
inalidade
do
texto.

EF01LP02
EF01LP03
EF01LP16
EF01LP19

finalidade
desses
textos
e
sejam
capazes de produzilos em diferentes
situações
de
comunicação.
Essa
habilidade
relaciona-se
diretamente
às
EF01LP16
e
EF01LP19. Por isso, é
fundamental que as
atividades com esses
textos
sejam
organizadas em uma
sequência
que
articule diferentes
práticas
de
linguagem, a fim de
possibilitar a escuta
de
textos
versificados
para
que os estudantes
possam memorizálos e recitá-los, e lêlos com a mediação
do professor ou
segundo
suas
hipóteses, ajustando
a pauta oral ao texto
escrito, localizando
palavras,
percebendo
a
segmentação e a
organização
da
escrita e, por fim, o
registro
escrito
desses textos que
pode ser feito tendo
o professor como
escriba ou ainda
serem feitos de
acordo
com
as
hipóteses
dos
estudantes.
Eles
podem registrar os
textos
que
memorizaram
durante
as
brincadeiras e as
atividades de escuta.
Nesse
caso,
desenvolvem,
também,
a
habilidade EF01LP02
de
forma
contextualizada
e
significativa. Podem,
ainda, revisar seus
textos tendo como
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Escrita
autônoma
e
compartilh
ada

Vida Pública Escrita
autônoma e
compartilhad
a

AF

EF01LP21

Escrever, em
colaboração
com os colegas
e com a ajuda
do professor,
listas de regras
e regulamentos
que organizam
a
vida
na
comunidade
escolar, dentre
outros gêneros
do campo da
atuação cidadã,
considerando a
situação
comunicativa e
o
tema/assunto
do texto.

EF01LP01
EF01LP04
EF01LP05
EF01LP06
EF01LP07
EF01LP08
EF01LP09
EF01LP12
EF01LP13
EF01LP14
EF01LP17

Escrita

Artístico
Literário

Escrita
autônoma

AC
e

EF01LP25

Produzir, tendo EF01LP26
o
professor

modelo o texto
escrito
convencionalmente
e,
portanto,
desenvolvendo
a
habilidade EF01LP03
Essa
habilidade
relaciona-se
à
EF12LP10 e prevê a
escrita de textos do
Campo
da
vida
pública,
pressupondo
a
inserção
dos
estudantes
nas
práticas
de
linguagem
que
envolvem a atuação
cidadã, ou seja, as
regras
de
convivência,
os
regulamentos,
os
avisos e cartazes que
orientam ações e
comportamentos em
lugares coletivos ou
públicos com o
intuito de organizar
a vida em sociedade.
Nesse caso, também
é possível partir do
cotidiano
dos
estudantes: escrever
os combinados da
turma, esclarecendo
o que podem e o
que não podem
fazer em função do
bem comum, da
convivência
harmônica e da
preservação
do
espaço da escola.
Podem,
ainda,
escrever regras para
usos de espaços
específicos
da
escola,
como
a
biblioteca, a sala de
informática
etc.,
sempre
considerando
a
atuação cidadã e a
preservação
do
bem-estar de todos
e do patrimônio
coletivo.
1º ANO - LISTAS
A
habilidade
pressupõe
a
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autônoma
e
compartilh
ada

Escrita
autônoma
e
compartilh
ada

compartilhad
a

Todos
os Construção
Campos
do Sistema de
Escrita
Alfabético

como escriba,
recontagens de
histórias lidas
pelo professor,
histórias
imaginadas ou
baseadas em
livros
de
imagens,
observando a
forma de
composição de
textos
narrativos
(personagens,
enredo, tempo
e espaço).

AC

EF12LP03

EF12LP05

identificação
dos
elementos
das
EF15LP16
narrativas
e
o
reconto de histórias
EF15LP18
tendo o professor
como escriba. Logo,
EF15LP19
é essencial que esses
textos sejam lidos
frequentemente
pelo professor e que
sejam
propostas
atividades por meio
das
quais
os
estudantes possam
pensar sobre quem
são as personagens,
onde acontece a
história,
quais
palavras indicam a
passagem do tempo,
qual é o conflito ou
problema
enfrentado pela(s)
personagem(ns),
como o conflito é
resolvido etc. Os
estudantes podem
registrar
essas
informações
por
meio de desenhos,
podem falar sobre
elas em rodas de
conversa, produzir
diagramas ditando
as informações ao
professor para que
ele as organizem. É
possível,
ainda,
encenar partes da
história
ou
dramatizá-las,
ou
recontá-las
oralmente.
Copiar textos Todas
as A cópia de pequenos
breves,
habilidades
textos auxilia, não
mantendo suas do eixo de só, na percepção
características Análise
sobre a estrutura
e voltando para Linguística
textual e suas regras,
o texto sempre
como
também
que
tiver
mostra
que
dúvidas sobre
escrevemos
com
sua distribuição
letras, que elas se
gráfica,
organizam
de
espaçamento
maneiras distintas,
entre
as
com
tamanhos
palavras,
diversos de letras e
escrita
das
outras reflexões que
palavras
e
impulsionam
a
pontuação.
mudança
das
hipóteses de escrita.
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Escrita
autônoma
e
compartilh
ada

Vida
Cotidiana

Escrita

Vida Pública Escrita
Compartilhad
a

autônoma
e

Escrita
Compartilhad
a

AC

EF12LP05

Planejar
e EF12LP07
produzir, em
colaboração
EF15LP14
com os colegas
e com a ajuda EF15LP17
do professor,
(re)contagens
de
histórias,
poemas
e
outros textos
versificados
(letras
de
canção,
quadrinhas,
cordel),
poemas visuais,
tiras e histórias
em quadrinhos,
dentre outros
gêneros
do
campo
artísticoliterário,
considerando a
situação
comunicativa e
a finalidade do
texto.

AF / AC

EF12LP11

Escrever, em EF12LP08
colaboração
com os colegas EF12LP14
e com a ajuda

A
habilidade
pressupõe foco no
planejamento e na
produção textuais,
como
as
recontagens
de
histórias, os textos
versificados,
os
poemas visuais e as
histórias
em
quadrinhos.
Promover situações
de
leitura
dos
gêneros
textuais
citados na habilidade
é importante para
que, no momento da
produção,
os
estudantes
já
estejam
familiarizados com
as especificidades de
cada um deles. As
recontagens
de
histórias podem ser
feitas
tendo
o
professor
como
escriba. Os poemas
podem
ser
produzidos
utilizando
estratégias como o
decalque,
por
exemplo, em que o
estudante mantém a
estrutura do texto
original e cria versos
modificando
o
conteúdo/assunto
do
poema.
As
histórias
em
quadrinhos podem
ser produzidas em
duplas ou pequenos
grupos, com base
em uma narrativa
lida pelo professor
ou criada pelos
estudantes.
Eles
podem escrever o
texto nos balões e
desenhar ou utilizar
recursos/ferramenta
s
digitais
para
produzir
esses
textos.
Essa habilidade está
diretamente ligada à
habilidade
EF12LP14.
No
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compartilh
ada

do professor,
fotolegendas
em
notícias,
manchetes e
lides
em
notícias, álbum
de fotos digital
noticioso
e
notícias curtas
para
público
infantil, digitais
ou impressos,
dentre outros
gêneros
do
campo
jornalístico,
considerando a
situação
comunicativa e
o tema/assunto
do texto.

entanto, o foco aqui
é a prática da
produção dos textos,
a
situação
comunicativa e a
finalidade do texto e
não,
necessariamente, os
conhecimentos
relacionados
à
formatação e à
diagramação deles.
Nesse
caso,
priorizam-se
o
desenvolvimento do
texto, as articulações
entre
as
informações,
o
interlocutor,
a
finalidade, o nível de
informatividade, ou
seja, se o texto
apresenta
as
informações
necessárias/suficient
es
para
a
compreensão
do
leitor. Isso porque,
para os estudantes
que
estão
aprendendo a ler e a
escrever,
pensar
sobre o conteúdo do
texto e sobre o
modo de organizá-lo
são tarefas distintas
e pode ser que, ao
longo do processo,
eles transitem entre
essas
habilidades,
ora garantindo a
estrutura
organizacional, mas
não
o
desenvolvimento
adequado, e viceversa, até que se
apropriem
do
gênero
textual
sendo capazes de
reproduzir
a
formatação
e
desenvolver
adequadamente o
assunto. Por isso, é
importante
que
essas atividades de
leitura e de escrita
desses
textos
estejam organizadas
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Produção
Todos
os Planejamento
de
texto Campos
do Texto
(Escrita
compartilh
ada
e
autônoma)

Produção
Todos
os Revisão
de
texto Campos
Texto

do

EF15LP05

Planejar, com a EF15LP06
ajuda
do
professor,
o EF15LP07
texto que será
produzido,
considerando a
situação
comunicativa,
os
interlocutores
(quem
escreve/para
quem escreve);
a finalidade ou
o
propósito
(escrever para
quê);
a
circulação
(onde o texto
vai circular); o
suporte (qual é
o portador do
texto);
a
linguagem,
a
organização e
forma do texto
e seu tema,
pesquisando
em
meios
impressos ou
digitais, sempre
que for preciso,
informações
necessárias à
produção
do
texto,
organizando
em tópicos os
dados e as
fontes
pesquisadas.

EF15LP06

Reler e revisar EF15LP05
o
texto

EF /AC
As
habilidades
de
produção
de texto são
muito
importantes
na
perspectiva
do
alfabetizar
letrando,
contudo no
contexto do
ensino
remoto sua
operacionali
zação está
prezudicada
. Nesse
sentido,
precisa de
adaptações
e no 1º ano
pode ser
considerada
complemen
tar e
projetada
para iniciar
no 2º ano
ou assim
que o
ensino
presencial
retornar.

EF /AC

em uma sequência
de atividades e
articuladas a outras
práticas
de
linguagem como a
oralidade e até
mesmo a análise
linguística
e
semiótica.
1º
ANO
FOTOLEGENDA
O foco da habilidade
é o planejamento,
entendido
como
etapa inicial do
processo
de
produção do texto.
Planejar diz respeito,
então, a organizar
ideias da pré-escrita
levando em conta
diversos
fatores,
como o objetivo do
texto final, o público
leitor etc. Trata-se
de uma habilidade
fundamental
para
que
o
aluno
reconheça
e
considere
os
diferentes vetores
da
escrita.
A
habilidade pode ser
desmembrada,
nesse
caso,
envolvendo os dois
tipos
de
planejamento
e
prevendo
progressão (com e
sem
ajuda):
a)
planejar o conteúdo
do texto de acordo
com
o
gênero:
criação do conteúdo
temático (gêneros
como: contos em
geral, crônicas etc.)
ou de pesquisa
desse
conteúdo
(textos nos gêneros:
notícia,
verbetes,
artigos em geral
etc.); b) planejar o
texto parte a parte,
na
ordem
demandada
pelo
gênero trabalhado.
O foco da habilidade
está nas etapas
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(Escrita
compartilh
ada
e
autônoma)

Produção
Todos
os Edição
de
texto Campos
Texto
(Escrita
compartilh
ada
e
autônoma)

produzido com EF15LP07
a ajuda do
professor e a
colaboração
dos
colegas, para
corrigi-lo
e
aprimorá-lo,
fazendo cortes,
acréscimos,
reformulações,
correções de
ortografia
e
pontuação.

do

EF /AC

EF15LP07

Editar a versão EF15LP05
final do texto,
em
EF15LP06
colaboração
com os colegas
e com ajuda do
professor,
ilustrando
quando for o
caso,
em
suporte
adequado,
manual
ou
digital.

finais do processo de
produção
escrita,
necessárias
ao
aprimoramento do
texto. Reler e revisar
diz
respeito
a
observar a própria
produção
com
atenção a detalhes
de
edição
e
aprimoramento do
texto.
Pode-se
desmembrar
a
habilidade
para
contemplar a revisão
processual e final,
com
e
sem
colaboração.
É
indicado hierarquizar
a
revisão
de
aspectos ligados à
coerência
(informações livres
de
contradições,
completude
de
ideias etc.) e ao uso
de
elementos
coesivos,
como
pontuação
e
organizadores
textuais (presença
de marcadores de
tempo e outros que
indiquem
a
progressão
do
texto), assim como
dos
aspectos
ortográficos.
O foco da habilidade
incide sobre os
cuidados com a
circulação/publicaçã
o do texto em
suportes impressos
ou digitais. Editar,
nesse caso, consiste
em dar os toques
finais à versão final
de
um
texto
produzido no que diz
respeito
à
sua
estruturação
e
também
nos
elementos que o
rodeiam, seja em
suporte manual ou
digital. A habilidade
pode ser antecipada
por outras, que
prevejam a edição
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Leitura/
Escuta

Todos
os Estratégia de
Campos
Leitura

EF

EF15LP02

Compartilh
ada
e
Autônoma

Leitura/
Escuta

Todos
os Estratégia de
Campos
Leitura

Compartilh
ada
e
Autônoma
Leitura/
Todos
os Estratégia de
Escuta
Campos
Leitura
Compartilh
ada
e
Autônoma

EF

EF

EF15LP03

EF15LP04

Estabelecer
expectativas
em relação ao
texto que vai
ler
(pressuposiçõe
s antecipadoras
dos sentidos,
da forma e da
função social
do
texto),
apoiando-se
em
seus
conhecimentos
prévios sobre
as condições de
produção
e
recepção desse
texto,
o
gênero,
o
suporte e o
universo
temático, bem
como
sobre
saliências
textuais,
recursos
gráficos,
imagens, dados
da própria obra
(índice,
prefácio etc),
confirmando
antecipações e
inferências
realizadas
antes e durante
a leitura de
textos,
checando
a
adequação das
hipóteses
realizadas.
Localizar
informações
explicita
em
textos.

EF15LP03
EF15LP04

EF15LP02
EF15LP04

Identificar
o EF15LP02
efeito
de
sentido
EF15LP03
produzido pelo
uso de recursos
expressivos
gráfico-visuais
em
textos
multissemiótico

do
texto
em
parceria.
Textos conhecidos –
ler e reler o que já
conhecem
de
memória – músicas,
poemas, parlendas.
Essa atividade torna
possível acompanhar
no texto o que vai
sendo dito, e ajudam
a
pensar
na
correspondência
entre “o que se diz”
e “o que está
escrito” Na leitura
de
textos
desconhecido
é
preciso realizar uma
leitura exploratória –
ao invés de propor a
leitura exaustiva de
tudo o que está
escrito é melhor
trabalhar com a
localização
de
determinadas
informações.
localizar onde está
dito – por exemplo,
achar no jornal em
qual emissora de
tevê e em que
horário
é
transmitido
determinado
programa
de
interesse;
determinar se o
texto diz ou não diz
algo – por exemplo,
ver se no cardápio
do dia consta ou não
determinada
comida; identificar
qual é a correta,
entre
as
várias
possibilidades
antecipatórias: qual
das
fichas
da
biblioteca
corresponde
ao
conto da Branca de
Neve, qual o da Gata
Borralheira...
O
desafio
pedagógico destas
atividades está na
articulação entre o
difícil e o possível de
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s.
Leitura/
Artístico
Escuta
Literário
Compartilh
ada
e
Autônoma

Formação do
Leitor
literário

Leitura/
Todos
os
Escuta
Campos
Formação de
Compartilh
leitor
ada
e
Autônoma

Leitura/
Vida
Escuta
Cotidiana
Compartilh
ada
e
Autônoma

Compreensão
em leitura

EF

EF15LP15

AF/AC
EF12LP02

AF

EF12LP04

ser realizado pelos
alunos.
Reconhecer
Ao explorar os livros
que os textos
de literatura na sala
literários fazem
de
aula
ou
parte
do
PLATAFORMAS
mundo
do
DIGITAIS,
os
imaginário
e
professores
apresentam
precisam lidar com o
uma dimensão
processo
de
lúdica,
de
apropriação
da
encantamento,
literatura
em
valorizando-os,
práticas
de
em
sua
letramento literário,
diversidade
que envolvam o
cultural, como
contato direto com
patrimônio
as
obras
e
artístico
da
favoreçam
a
humanidade.
interação
dos
leitores com os
livros. Para isso, a
criação
e
a
ampliação
de
espaços
de
compartilhamento
de
leituras
no
ambiente escolar e
virtual
tornam-se
imprescindíveis.
Buscar,
Todas
as No trabalho com
selecionar e ler, habilidades
leitura, é preciso
com
a que
ensinar
mediação do envolvem a procedimentos
e
professor
leitura.
comportamentos
(leitura
leitores:
ambos
compartilhada),
implicam
a
textos
que
mobilização
das
circulam
em
diversas habilidades
meios
de leitura. A leitura
impressos ou
compartilhada
é
digitais,
de
uma atividade que
acordo com as
potencializa
esse
necessidades e
trabalho:
explicita
interesses.
como
agem
os
leitores proficientes
na
leitura.
Ao
selecionar
temas
pertinentes para o
ensino,
convém
considerar os que
são do interesse dos
alunos e os que são
relevantes para a
compreensão
da
realidade vivida.
Ler
e EF12LP06
A habilidade prevê a
compreender,
leitura mediada pelo
em
EF15LP02
professor e, com o
colaboração
passar do tempo, da
com os colegas EF15LP03
leitura autônoma, de
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e com a ajuda
do professor ou EF15LP04
já com certa
autonomia,
listas, agendas,
calendários,
avisos,
convites,
receitas,
instruções de
montagem
(digitais
ou
impressos),
dentre outros
gêneros
do
campo da vida
cotidiana,
considerando a
situação
comunicativa e
o tema/assunto
do texto e
relacionando
sua forma de
organização à
sua finalidade.

Leitura/
Vida Pública Compreensão
Escuta
em leitura
Compartilh
ada
e
Autônoma

AF/AC

EF12LP08

Ler
e
compreender,
em
colaboração
com os colegas
e com a ajuda
do professor,
fotolegendas
em
notícias,
manchetes e
lides
em
notícias, álbum
de fotos digital
noticioso
e
notícias curtas
para
público
infantil, dentre
outros gêneros
do
campo
jornalístico,
considerando a
situação
comunicativa e
o tema/assunto
do texto.

EF01LP17
EF12LP11
EF12LP14
EF15LP02
EF15LP03
EF15LP04

textos do campo da
vida
cotidiana.
Alguns desses textos
auxiliam
na
organização
do
ambiente da sala de
aula e podem ser
trabalhados
diariamente, como
as
agendas,
os
calendários, as listas
de nomes e de
atividades diárias. É
preciso, por isso,
considerar
as
habilidades
de
leitura
e
de
compreensão
da
forma
de
organização,
finalidade e assunto
de cada gênero
textual. As atividades
de leitura devem
seguir
uma
sequência
que
contemple
os
diferentes graus de
autonomia
dos
estudantes.
1º ANO – LISTAS,
CALENDÁRIOS,
AVISOS, CONVITES
Os
textos
jornalísticos
constituem
um
desafio maior para
os estudantes de 1º
e 2º anos, uma vez
que podem não
fazer parte de suas
leituras e atividades
cotidianas.
Além
disso,
essa
habilidade foca não
apenas
no
desenvolvimento das
habilidades leitoras,
mas também no
estudo
da
organização interna
do gênero literário.
Por isso, é essencial
que o professor leia
esses textos para os
estudantes
em
atividades
permanentes
de
leitura. Além disso,
eles
podem
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manusear jornais e
revistas
para
explorar
esses
textos, conversando
sobre
o
tema/assunto
de
que
tratam.
É
possível, também,
propor
atividades
envolvendo a leitura
das
fotos
jornalísticas e das
legendas,
identificando
os
elementos
representados
na
imagem e citados no
texto da legenda. As
legendas
também
podem
ser
comparadas
às
manchetes, de modo
que os estudantes
percebam
que
ambos os textos já
antecipam algumas
informações
importantes sobre o
fato e que essas
informações serão
ampliadas no lide e
no próprio texto da
notícia. Em outras
palavras, é essencial
que seja feito um
trabalho de leitura
investigativa desses
textos, explorando
seus elementos e as
relações entre eles.
Os
estudantes
podem
sugerir
notícias
de
seu
interesse
e
é
possível elaborar um
mural
físico
ou
digital (como os
feitos
com
a
ferramenta Padlet),
que
pode
ser
alimentado
semanalmente com
notícias
de
diferentes assuntos.
Em
relação
a
aquisição da base
alfabética, legendas
manchetes
são
textos curtos e de
grande
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Leitura/
Vida Pública Compreensão
Escuta
em leitura
Compartilh
ada
e
Autônoma

AF

EF12LP10

Ler
e EF15LP02
compreender,
em
EF15LP03
colaboração
com os colegas
e com a ajuda
do professor,
cartazes,
avisos,
folhetos, regras
e regulamentos
que organizam
a
vida
na
comunidade
escolar, dentre
outros gêneros
do campo da
atuação cidadã,
considerando a
situação
comunicativa e
o
tema/assunto
do texto.

potencialidade para
as reflexões sobre
nosso sistema de
escrita alfabético.
1º
ANO
FOTOLEGENDA
Essa
habilidade
refere-se à leitura e
à compreensão de
textos do campo da
vida
pública
e
pressupõe a inserção
dos estudantes nas
práticas
de
linguagem
que
envolvem a atuação
cidadã, ou seja, as
regras
de
convivência,
os
regulamentos,
os
avisos e cartazes que
orientam ações e
comportamentos em
lugares coletivos ou
públicos, com o
intuito de organizar
a vida em sociedade.
Nesse
caso,
é
fundamental partir
do cotidiano dos
estudantes. Propor a
leitura coletiva ou
em pequeno grupos
de cartazes, avisos e
regulamentos
da
própria escola, da
biblioteca,
conversando sobre
eles. Além da leitura
de
placas
que
indiquem
a
necessidade de fazer
silêncio, a proibição
do fumar etc., para
verificar
se
os
estudantes
compreendem
os
sentidos
desses
textos. A leitura de
regulamentos
de
parques da cidade,
de condomínios ou
de outros espaços
deve ser feita com o
auxílio do professor
e de acordo com o
interesse
dos
estudantes.
É
necessário chamar a
atenção para o
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Leitura/
Artístico
Escuta
Literário
Compartilh
ada
e
Autônoma

Apreciação
Estética/
Estilo

EF

EF12LP18

Apreciar
Poemas
e
outros textos
versificados,
observando
rimas,
sonoridades,
jogos
de
palavras,
reconhecendo
seu
pertencimento
ao
mundo
imaginário
e
sua dimensão
de
encantamento.

Leitura/
Todos
os Protocolos de
Escuta
Campos
leitura
Compartilh
ada
e
Autônoma

EF

EF01LP01

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

Leitura/
Vida Pública Compreensão
Escuta
em leitura
Compartilh

AF

EF01LP16

Ler
e EF01LP01
compreender,
em
EF01LP12

caráter
formal,
objetivo
e
até
normativo
desses
textos, discutindo o
que
acontece
quando
essas
orientações
são
descumpridas não
apenas no sentido
de punição, mas
também de prejuízos
aos outros e ao
próprio espaço.
Esta
é
uma
habilidade complexa,
que envolve: a) o
desenvolvimento das
habilidades
de
leitura como um
todo; b) o caráter
não
utilitário
(lúdico/estético) dos
textos literários; c)
as características dos
diferentes gêneros
poéticos.
A
formulação
da
habilidade
supõe
tanto a formação de
um
repertório
literário específico
como a previsão
curricular
de
estratégias didáticas
que progridam da
leitura colaborativa
para a autônoma.
Esta
habilidade
refere-se a — no
processo de leitura
de
textos
—
identificar recursos
linguísticos
e
discursivos
que
constituem
os
gêneros
poéticos
previstos.
Fundamental para o
desenvolvimento
dessa habilidade é a
oralização de tais
textos, sem o que os
aspectos
relacionados
à
sonoridade e ao
ritmo não podem ser
observados.
Essa
habilidade
relaciona-se
diretamente
à
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ada
e
Autônoma

Oralidade

colaboração
com os colegas
e com a ajuda
do professor,
quadras,
quadrinhas,
parlendas,
trava-línguas,
dentre outros
gêneros
do
campo da vida
cotidiana,
considerando a
situação
comunicativa e
o tema/assunto
do texto e
relacionando
sua forma de
organização à
sua finalidade.

Todos
os Oralidade
Campos
pública/Interc
âmbio
conversacion
al em sala de
aula

EF

EF15LP09

Expressar-se
em situações
de intercâmbio
oral
com
clareza,
preocupandose
em
ser
compreendido
pelo
interlocutor e

EF01LP14
EF01LP18
EF01LP19
EF12LP04

EF01LP19 e foca na
leitura
e
compreensão
de
textos versificados.
Essa leitura pode ser
feita
com
a
mediação
do
professor,
tendo
como objetivo a
precisão
na
decodificação
ou,
ainda, pode ser feita
segundo
as
hipóteses
dos
estudantes que, ao
ajustar a pauta oral
ao texto escrito,
percebem
as
especificidades da
linguagem
escrita
em
relação
à
linguagem oral, por
exemplo,
a
segmentação entre
as palavras e a
própria organização
da
escrita
da
esquerda para a
direita. Por isso, é
fundamental
que
essas atividades de
leitura
sejam
organizadas em uma
sequência didática
que possibilite aos
estudantes ouvir e
brincar com esses
textos, memorizá-los
para recitá-los, lê-los
com a mediação do
professor ou com
certa
autonomia,
ajustando o oral ao
escrito.
Nesse
sentido,
também
serão contempladas
as
habilidades
complementares
EF01LP01
e
EF01LP12.
Essa habilidade será
desenvolvida
por
meio de situações
que coloque o aluno
na posição de orador
e necessite colocar
suas
opniões
e
respostas.
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Oralidade

Todos
os Escuta atenta
Campos

EF

EF15LP10

Oralidade

Todos
os Característica
Campos
s
da
conversação
espontânea

EF

EF15LP11

Oralidade

Todos
os Relato
Campos
Oral/Registro
formal
e
informal

EF

EF15LP13

Oralidade

Artístico
Literário

AF

EF15LP19

Contagem de
histórias

usando
a
palavra em tom
de voz audível,
boa articulação
e
ritmo
adequado.
Escutar, com
atenção, falas
de professores
e
colegas,
formulando
perguntas
pertinentes ao
tema
e
solicitando
esclarecimento
s sempre que
necessário.
Reconhecer
características
da conversação
espontânea
presencial,
respeitando os
turnos da fala,
selecionando e
utilizando,
durante
a
conversação,
formas
de
tratamento
adequadas, de
acordo com a
situação e a
posição
do
interlocutor.
Identificar
finalidades da
interação oral
em diferentes
contextos
comunicativos
(solicitar
informações,
apresentar
opiniões,
informar,
relatar
experiências
etc.).
Recontar
EF15LP18
oralmente,
com e sem
apoio
de
imagem, textos
literários lidos
pelo professor.

Essa habilidade será
desenvolvida
por
meio de situações
que coloque o aluno
na posição de escuta
e entendimento do
que está sendo
colocado.

Essa habilidade será
desenvolvida
por
meio de situações
que coloque o aluno
na
posição
de
respeito ao coletivo
em sala de aula.

Essa habilidade será
desenvolvida
por
meio de situações
que coloque o aluno
orador
para
expressar
suas
dúvidas e opniões e
ouvinte respeitando
o coletivo em sala de
aula.

Essa
habilidade
deverá
ser
desenvolvida
de
modo articulado à
EF15LP18, uma vez
que, para recontar
oralmente
textos
literários,
é
necessário promover
a experimentação de
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Oralidade

Vida
Cotidiana

Produção de
texto oral

AF

EF12LP06

Planejar
e EF12LP04
produzir, em
colaboração
EF15LP13
com os colegas
e com a ajuda
do professor,

diferentes situações
de leitura e análise
de
textos.
O
estudante deve ser
capaz de reconhecer
a organização dos
fatos em ordem
temporal, linear ou
não
(percebendo
que a escolha por
uma ou outra ordem
temporal acarreta
diferenças no texto
para
garantir
a
coerência
e
a
coesão),
o
estabelecimento de
relações
de
causalidade entre os
fatos,
quando
houver, entre outros
aspectos. Reitera-se
que é importante
considerar,
na
elaboração
das
atividades,
a
progressão
da
habilidade.
Por
exemplo, o reconto
oral,
inicialmente,
pode
acontecer
coletivamente,
propiciando
o
resgate de aspectos
relevantes do texto
original
eventualmente
omitidos ou mal
sinalizados.
Nesse
sentido, sugere-se
que o educador,
com a colaboração
dos
estudantes,
indique
soluções
possíveis
para
melhoria do reconto.
Posteriormente, essa
atividade
pode
ocorrer em duplas
até o momento em
que os estudantes
tenham segurança
para
realizá-la
individualmente.
Assim
como
proposto
na
habilidade
EF12LP04,
alguns
textos que integram
essa
habilidade
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recados, avisos,
convites,
receitas,
instruções de
montagem,
dentre outros
gêneros
do
campo da vida
cotidiana, que
possam
ser
repassados
oralmente por
meio
de
ferramentas
digitais,
em
áudio ou vídeo,
considerando a
situação
comunicativa e
o
tema/assunto/f
inalidade
do
texto.

Oralidade

Vida
Cotidiana

Produção de
texto oral

AF

EF01LP19

EF01LP06
Recitar
parlendas,
EF01LP09
quadras,
quadrinhas,
EF01LP12
trava-línguas,
com entonação EF01LP14

podem
ser
trabalhados
diariamente
com
foco na escrita, seja
pelo estudante, seja
pelo
professor
atuando
como
escriba da turma.
Atividades
como:
escrever os nomes
dos estudantes que
faltaram, escrever o
nome dos ajudantes
do dia ou dos
aniversariantes do
mês, são algumas
das possibilidades.
Os demais textos,
como as receitas
culinárias,
devem
integrar
uma
sequência
de
atividades
com
diferentes práticas
de leitura e de
oralidade.
Por
exemplo: escrever
coletivamente,
ditando ao professor
uma receita culinária
ou, ainda, ler o
modo de preparo
para identificar e
escrever a lista dos
ingredientes.
No
caso dos textos
instrucionais,
eles
podem
ser
relacionados
às
brincadeiras infantis,
às
parlendas
e
cantigas,
e
as
atividades
podem
ser
desenvolvidas
em parceria com o
componente
curricular Educação
Física. O foco dessa
habilidade está em
observar a situação,
o tema ou assunto e
a finalidade de cada
gênero textual.
A habilidade de
oralidade prevê a
recitação de textos
versificados que são
facilmente
memorizados pelas
crianças.
Esses
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adequada
e
observando as EF12LP01
rimas.
EF12LP18

textos podem ser
aprendidos
Vida
cotidiana por elas
por
meio
de
atividades de escuta,
de brincadeiras de
roda
ou
de
brincadeiras
populares
como
pular corda. Essas
atividades podem, se
possível,
ser
desenvolvidas
em
parceria com o
professor
de
Educação Física ou
até
mesmo
de
História, uma vez
que abordam as
brincadeiras
populares – assunto
que
pode
ser
ampliado
para
diferentes culturas. É
importante garantir
que os estudantes
tenham
a
oportunidade
de
ouvir e brincar com
esses textos para
que
possam
memorizá-los
e,
então,
recitá-los,
reproduzindo-os
com
entonação
adequada
e
percebendo
as
rimas. Essa recitação
será
importante
quando
os
estudantes
experimentarem a
leitura desses textos,
ajustando a pauta
oral ao texto escrito
e descobrindo as
especificidades da
linguagem
escrita
em
relação
à
linguagem oral. A
escuta e a recitação
desses
textos
possibilitam também
a exploração das
palavras por meio do
ritmo
e
das
sonoridades
e
podem
ser
propostas atividades
para desenvolver as
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habilidades
complementares
EF01LP06
e
EF01LP09 de forma
contextualizada
e
articulada aos textos
trabalhados.
Importante ressaltar
que a rima é um
recurso sonoro e
que a grafia das
sílabas que rimam
podem ou não ser
correspondentes.
Por exemplo: anel e
chapéu são palavras
que rimam, mas a
grafia das sílabas
que rimam não é
correspondente. As
habilidades
complementares
preveem
essas
análises, reflexões e
descobertas acerca
da linguagem.
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Prefeitura Municipal de Araraquara
Secretaria Municipal da Educação

1º ANO
MATEMÁTICA
UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETO DE
CONHECIMENTO

CÓDIGO

CLASSIFIC
AÇÃO

TEXTO DA HABILIDADE

HABILIDADES
RELACIONADA
S

Números

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.

EF01MA01

AF

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.

Números

Quantificação
de
elementos de uma
coleção:
estimativas,
contagem um a um,
pareamento
ou
outros
agrupamentos
e
comparação.

EF01MA02

AF

Contar de maneira
exata
ou
aproximada,
utilizando
diferentes
estratégias como o
pareamento
e
outros
agrupamentos;

EF01MA04

Números

Quantificação
de
elementos de uma
coleção:
estimativas,
contagem um a um,
pareamento
ou
outros
agrupamentos
e
comparação

EF01MA03

AF

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”.

EF01MA02

COMENTÁRIO

É imprescindível levar em
consideração que os
estudantes já possuem
contato com números
em diferentes contextos
e
partir
dos
conhecimentos que já
construíram para ampliar
repertório
e
aprendizagens
matemáticas.
As
hipóteses
dos
estudantes
sobre
a
leitura e a escrita
numéricas
são
fundamentais para a
compreensão das regras
do
sistema
de
numeração decimal

EF01MA04

A contagem é um
processo complexo que
demanda
diferentes
ações e demanda tempo
considerável para a
passagem da contagem
termo a termo e para a
representação simbólica
convencional.
Esta habilidade envolve
estabelecer
relações
entre duas ou mais
quantidades,
expressando
numericamente
a
diferença entre elas. Isso
exige
elaborar
estratégias
de
comparação, que podem
ser diretas (pareando um
elemento
de
um
conjunto
com
o
elemento
de
outro
conjunto, por exemplo)
ou o conhecimento da
ordem de grandeza do
número que representa
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Números

Números

Contar
a
quantidade
de
objetos de coleções
(fixas ou móveis) e
apresentar
o
resultado
por
registros
verbais
e/ou
simbólicos
e/ou
registros
numéricos.

EF01MA04

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

EF01MA05

EF

EF

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

EF01MA01

Comparar números
naturais de até
duas ordens em
situações
cotidianas, com e
sem suporte da reta
numérica.

EF01MA03

EF01MA12
EF01MA19

a quantidade, o que
implica perceber quantas
unidades há em uma
quantidade. Assim, para
compreender que o 8 é
maior do que 6, será
necessário entender que
há duas unidades a mais
em 8 do que em 6. Essa
ideia de ordem de
grandeza
possibilitará
estimar
quantidades
para além da noção
inicial de "muito ou
pouco".
Para que a contagem dos
objetos de uma coleção
ocorra, o aluno deverá
contar todos os objetos,
sem contar o mesmo
mais de uma vez e sem
esquecer de nenhum
deles. Neste caso, é
necessário que ele: (i)
associe a cada objeto o
nome dos numerais e (ii)
compreenda que ao falar
a última palavra, esta
corresponde ao conjunto
de objetos contados.
Logo, o aluno deve
conhecer a sequência
numérica, utilizá-la em
diferentes contextos e
representá-la de maneira
espontânea e diversa,
fazendo
uso,
por
exemplo, de traços,
figuras e, sobretudo,
algarismos. As propostas
envolvendo jogos e
brincadeiras em que os
alunos precisam contar
pontos e compará-los
são boas oportunidades
para desenvolver esta
habilidade
Para que ocorra a
comparação entre dois
numerais formados por
até dois algarismos, fazse necessário que o
aluno
tenha
oportunidade
de
comparar conjuntos com
pequenas quantidades
para
desenvolver
estratégias próprias de
comparação
de
quantidades. Ao fazer
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Números

Construção de fatos
básicos da adição.

EF01MA06

AC

Construir
fatos
básicos da adição e
utilizá-los
em
procedimentos de
cálculo
para
resolver problemas.

Números

Composição e
decomposição de
números naturais.

EF01MA07

AF

Compor
e
decompor número
de até duas ordens,
por
meio
de
diferentes adições,
com o

EF01MA19

isso, é comum que façam
correspondência um a
um e, com isso, vão
associando um a um os
elementos dos conjuntos
para verificar qual tem
mais.
Contar
as
quantidades é outra
estratégia uitlizada pelos
alunos e até mesmo usar
a reta numérica para
efetuar a comparação.
Neste último caso, podese verificar que alguns
identificam qual número
veio depois do outro na
reta numérica, quantas
unidades
devem
prosseguir do menor
número até o maior ou, a
partir do maior, verificar
quantas unidades este
ultrapassou o menor. As
situações elencadas na
habilidade
anterior
podem
auxiliar
no
desenvolvimento desta
habilidade.
Construir fatos básicos
de
adição
envolve
compreender que eles
dizem
respeito
às
relações estabelecidas
entre números menores
que 10. Ou seja, são os
resultados das adições
de
dois
números
menores que 10. Por
exemplo, 5 + 2 = 7 é um
fato básico de adição. A
construção dos fatos
básicos
decorre
do
desenvolvimento
de
procedimentos
para
resolver
problemas,
conhecendo
formas
diversas
de
representação, inclusive
com a apresentação dos
sinais de adição e
igualdade, sem exigência
de que essa escrita seja a
única forma de resolução
de problemas aditivos.
Para que seja possível a
composição
e
decomposição
de
números
até
dois
algoritmos, é necessário
que o aluno já conheça a
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suporte de material
manipulável,
contribuindo para a
compreensão
de
características do
sistema
de
numeração decimal
e
o
desenvolvimento
de estratégias de
cálculo.

Números

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

EF01MA08

AF

Resolver e elaborar
problemas
de
adição
e
de
subtração,
envolvendo
números de até
dois
algarismos,
com os significados
de
juntar,
acrescentar,

EF01MA06

sequência numérica e a
representação escrita e
falada dos números.
Também
faz-se
necessário
que
ele
compreenda que um
número pode ser obtido
pela soma de outros
números. A própria
representação
falada/escrita
nos
numerais pode auxiliar o
aluno neste processo ao
perceber que dezesseis
pode ser formado por
dez e seis ou vinte e um
pode ser obtido por vinte
mais um. Como a própria
habilidade prevê o uso
de
materiais
manipulativos, como, por
exemplo,
dinheirinho,
pode auxiliar o aluno no
desenvolvimento
de
estratégias próprias para
compor/decompor um
determinado
número.
Por exemplo, é possível
que
algums
alunos
obtenham 20 a partir de
duas notas de 10 (10 +
10), outros percebam
que também é possível
obter
este
mesmo
número com uma nota
de dez e outras duas de
cinco (10 + 5 + 5) e, até
mesmo, aqueles que
formem com quatro
notas de cinco (5 + 5 + 5
+ 5). Espera-se que ao
trabalhar composição e
decomposição, o sistema
monetário seja utilizado
como um dos recursos
que possibilitará aos
alunos
maior
compreensão sobre o
sistema
decimal
e
estratégias de cálculo.
Para
que
haja
a
apropriação das ideias
elementares da adição e
subtração, o aluno deve
ter a oportunidade de
resolver
e
elaborar
diferentes
situações,
exemplo: se na sala há
10 meninos e 7 meninas,
quantas crianças temos
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separar e retirar,
com o suporte de
imagens
e/ou
material
manipulável,
utilizando
estratégias
e
formas de registro
pessoais.

Álgebra

Padrões figurais e
numéricos:
investigação
de
regularidades
ou
padrões
em
sequências.

EF01MA09
FOCAL

AF

Organizar e ordenar
objetos familiares
ou representações
por figuras, por
meio de atributos,
tais como cor,
forma e medida.

ao todo? (ideia de
juntar); se no pátio havia
10 meninos e chegaram
mais 7 meninas, quantas
crianças estão no pátio?
(ideia de acrescentar); se
na quadra havia 17
crianças e 10 delas são
meninos, quantas seriam
as meninas? (ideia de
separar); se no parque
havia 17 crianças e 10
delas foram embora,
quantas
crianças
ficaram?
(ideia
de
retirar). É previsto pela
habilidade que em alguns
casos os alunos sintam
necessidade
de
representar
tais
situações através de
figuras ou usar materiais
manipulativos. Para que
a
habilidade
seja
desenvolvida,
é
necessário que o aluno
tenha
conhecimento
numérico e que possa
registrar a resolução de
cada situação da sua
própria maneira, usando
suas próprias palavras,
desenhos,
símbolos
pessoais. Incentivar o
uso
de
diferentes
representações e analisálas com o grupo são
excelentes
oportunidades para que
os alunos desenvolvam a
argumentação
e
avancem na construção
da
linguagem
matemática.
É imprescindível que o
pensamento
algébrico
seja mobilizado desde o
início da escolaridade
para
que
as
aprendizagens e ideias
fundamentais referentes
ao Eixo Álgebra sejam
consolidadas ao longo
dos anos e ciclos como,
por
exemplo:
representação,
equivalência,
regularidade
e
generalização.
Os
padrões
figurais
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Álgebra

Geometria

Geometria

Sequências
recursivas:
observação
de
regras
usadas
utilizadas
em
seriações
numéricas (mais 1,
mais 2, menos 1,
menos
2, por exemplo).
Localização
de
objetos
e
de
pessoas no espaço,
utilizando diversos
pontos
de
referência
e
vocabulário
apropriado.

EF01MA10

AC

EF01MA11

AC

Localização
de
objetos
e
de
pessoas no espaço,
utilizando diversos
pontos
de
referência
e
vocabulário
apropriado

EF01MA12

AF

Descrever, após o
reconhecimento e a
explicitação de um
padrão
(ou
regularidade),
os
elementos ausentes
em
sequências
recursivas
de
números naturais,
objetos ou figuras.
Descrever
a
localização
de
pessoas
e
de
objetos no espaço
em relação à sua
própria
posição,
utilizando termos
como à direita, à
esquerda,
em
frente, atrás;

Descrever
a
localização
de
pessoas
e
de
objetos
no espaço segundo
um dado ponto de
referência,
compreendendo
que,
para
a
utilização de termos
que se referem à
posição,
como
direita, esquerda,
em cima, em baixo,
é
necessário
explicitar-se
o
referencial

favorecem
projetos
interdisciplinares entre
Matemática, Arte e
História.
A ideia de igualdade,
associada à ideia de
equivalência representa
dificuldade
para
os
estudantes até o fim da
Educação Básica. Sendo
assim,
as
ideias
relacionadas devem ser
objeto de reflexão desde
o ciclo de alfabetização.
As ideias de localização e
movimentação passaram
a ser muito importantes
na contemporaneidade
por
representarem
grande demanda social.
Além disso, o trabalho
com esse tipo de
representação mobiliza o
pensamento geométrico
e ideias fundamentais
que são importantes
para
outras
aprendizagens
em
Matemática e em outras
áreas do conhecimento
como, por exemplo, a
realização de projetos
interdisciplinares entre
Matemática e Geografia.
Para que seja possível
localizarmos algo ou
alguém, é necessário
identificar
um
referencial
e saber
explicar como ele foi
usado para efetuar a
localização de outros
objetos. Usar elementos
da sala de aula (porta,
janela, quadro, lixo) ou o
próprio corpo como
referencial
é
muito
comum entre alunos
desta faixa etária. Além
disso, é necessário que
os alunos se apropriem
de um vocabulário que
expresse a localização
dos objetos em relação
ao referencial adotado.
Termos como acima,
abaixo, à esquerda, à
direita, perto, longe,
antes, depois, primeiro e
último são algumas
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Geometria

Figuras geométricas
espaciais:
reconhecimento
e relações com
objetos familiares
do mundo físico.

EF01MA13

AC

Relacionar figuras
geométricas
espaciais
(cones,
cilindros, esferas e
blocos
retangulares)
a
objetos familiares
do mundo físico.

Geometria

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

EF01MA14

AF

Identificar
e
nomear
figuras
planas
(círculo,
quadrado,
retângulo
e
triângulo)
em
desenhos
apresentados em
diferentes
disposições ou em
contornos de faces
de
sólidos
geométricos.

EF01MA13

sugestões para auxiliar
na composição desse
vocabulário. Também é
muito
comum,
no
momento da descrição
da localização, os alunos
utilizarem
diferentes
tipos de representações
numa mesma fala como
palavras, figuras ou
ambos.
O
pensamento
geométrico possibilita a
exploração do mundo
físico e é importante
para
resolução
de
problemas tanto em
contextos Matemático
quanto em contextos
reais.
As
figuras
geométricas planas e
espaciais possibilitam a
realização de projetos
interdisciplinares entre
Matemática, Arte e
Educação Física.
Alunos desta faixa etária
reconhecem as figuras a
partir da forma geral que
apresentam. Para que a
habilidade seja bem
desenvolvida, sugere-se
que,
por
exemplo,
observando o cubo os
alunos identifiquem que
suas
faces
são
quadrados; que as faces
laterais de uma pirâmide
são triângulos; que as
bases de um cilindro são
círculos e que o bloco
retangular
apresenta
faces retangulares. É
essencial que as formas
planas sejam exploradas
conjuntamente com as
espaciais. Espera-se que
os alunos descrevam
verbalmente as formas
geométricas exploradas
usando
propriedades
simples,
como
a
quantidade de lados
vértices
ou
suas
medidas. Sugerimos que
ao trabalhar com as
formas
planas,
se
possível,
sejam
relacionadas aos objetos
do mundo físico.
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Grandezas
e Medidas

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

EF01MA15

AF

Comparar
comprimentos,
capacidades
ou
massas, utilizando
termos como mais
alto, mais baixo,
mais
comprido,
mais curto, mais
grosso, mais fino,
mais largo, mais
pesado, mais leve,
cabe mais, cabe
menos,
entre
outros,
para
ordenar objetos de
uso cotidiano.

Grandezas
e Medidas

Medidas

de
tempo:
unidades
de
medida de
tempo,
suas
relações e o uso do
calendário.

EF01MA16

AC

Relatar
em
linguagem verbal
ou
não
verbal
sequência
de
acontecimentos
relativos a um dia,
utilizando, quando
possível, os horários
dos eventos;

EF01MA17

Medidas de tempo:
unidades
de
medida de tempo,
suas relações e o
uso do calendário.

EF01MA17

Reconhecer
e
relacionar períodos
do dia, dias da
semana e meses do
ano,
utilizando

EF01MA16

Grandezas
e Medidas

EF

Para que o aluno realize
medições, é necessário
que se depare com
diferentes situações em
que possa comparar
quantas
vezes
uma
grandeza cabe em outra.
Logo, é importante que
compreenda aquilo que
será
medido
(comprimento,
capacidade, massa) e
desenvolva
um
vocabulário para que
possa
indicar
a
comparação realizada.
Elaborando uma seriação
envolvendo objetos, é
possível
que
ele
desenvolva
um
vocabulário onde tenha
que utiizar termos como:
mais leve, mais pesado,
mais
curto,
mais
comprido, mais largo,
mais estreito, mais cheio,
mais vazio, etc. Esperase, até o final do ano, o
aprendizado
com
fluência do uso dos
termos: mais alto, mais
baixo, mais comprido,
mais curto, mais grosso,
mais fino, mais largo,
mais pesado, mais leve,
cabe mais e cabe menos,
bem como do conceito
de
que
medir
é
comparar.

EF01MA18

EF01MA18

As
aprendizagens
relacionadas à medida de
tempo são importantes
tanto para a vida
cotidiana como para
questões de outras áreas
do conhecimento. A
comparação
de
grandezas favorece a
ideia de medida e o
desenvolvimento
de
procedimentos para o
uso
adequado
de
diversos instrumentos de
medida de tempo.
O desenvolvimento desta
habilidade
está
relacionado
ao
reconhecimento
de
períodos de tempo,
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calendário, quando
necessário;

Grandezas
e Medidas

Sistema monetário
brasileiro:
reconhecimento de
cédulas e moedas.

Probabilid
ade e
Estatística

Leitura de tabelas e
de gráficos de
colunas simples.

EF01MA19

EF01MA21

AC

AF

Reconhecer
e
relacionar valores
de
moedas
e
cédulas do sistema
monetário
brasileiro para
resolver situações
simples
do
cotidiano
do
estudante.

Ler
dados
expressos
em
tabelas
e
em
gráficos de colunas
simples.

como os nomes dos dias
da semana e dos meses
do ano. Para que o aluno
estabeleça
relações
entre estes intervalos de
tempos,
também
é
necessário
que
ele
conheça
que
uma
semana é composta por
sete dias, que a maioria
dos meses é formada por
trinta dias e que o ano
pode ser dividido em
doze meses. O trabalho
explorando o calendário
é uma boa sugestão para
que isto ocorra. No
entanto, vale lembrar
que a apropriação da
grandeza
tempo
é
processual e exige ir
além do trabalho com
calendário.
Vivenciar
propostas que trabalhem
a duração de intervalos
de tempo é essencial.
Pular corda, explorar
músicas e a rotina são
também bons recursos
para
desenvolver
a
noção temporal.
As descobertas sobre o
sistema monetário e
apropriação
de
seu
funcionamento de modo
contextualizado é ponto
de
partida
para
aprendizagens
imprescindíveis para vida
cidadã e por este tema
compor
diversas
situações
cotidianamente
vivenciadas
pelos
estudantes. Este objeto
de
conhecimento
favorece
projetos
interdisciplinares entre
Matemática, Geografia e
História.
O trabalho de leitura e
interpretação de dados
em tabelas e gráficos
simples
pode
ser
realizado de maneira
coletiva a partir de uma
pesquisa envolvendo um
tema da preferência dos
alunos. Dessa maneira,
dá-se
um
maior
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significado
à
representação
e,
também, auxilia o aluno
na identificação dos
elementos usados na
representação.
Além
disso, é necessário que o
aluno
tenha
conhecimento
dos
números envolvidos e
que
possa
elaborar
conclusões simples a
respeito
dos
dados
apresentados como, por
exemplo, quantos alunos
preferem mais cães do
que gatos ou se a
maioria da sala prefere
sorvete de determinado
sabor. Além dos gráficos
envolvendo preferências,
é importante trabalhar
com dados reais dos
estudantes (número de
irmãos,
meio
de
transporte que usa para
ir a escola) etc.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1º ao 5º ANO
ARTE
UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETO DE
CONHECIMENTO

Artes visuais

Contextos e
práticas

Artes visuais

Contextos e
práticas

CÓDIGO

CLASSIFICAÇ
ÃO

EF15AR01
AF

EF15AR02

AF

TEXTO DA HABILIDADE

HABILIDADES
RELACIONADA
S

Identificar e apreciar
desenho,
pintura,
modelagem
e
escultura
como
modalidades das artes
visuais tradicionais e
contemporâneas
presentes na cultura
local
e
paulista,
cultivando
a
percepção,
o
imaginário,
a
capacidade
de
simbolizar
e
o
repertório imagético.

EF15AR03

Explorar e reconhecer
elementos
constitutivos
do
desenho, da pintura,
da modelagem e da
escultura em suas
produções.

EF15AR05

EF15AR06

EF15AR06
EF15AR07

COMENTÁRIO

Na habilidade, identificar
está
relacionado
a
reconhecer,
enquanto
apreciar formas distintas
das
artes
visuais
tradicionais
e
contemporâneas é sentir
deleite,
prazer,
estranhamento e abertura
para se sensibilizar na
fruição
dessas
manifestações, tais como:
desenho, pintura, escultura,
gravura,
instalação,
fotografia,
cinema,
animação,
vídeo,
arte
computacional,
entre
outras,
viabilizando
a
construção
de
um
repertório
pessoal.
Lembre-se que a criança
começa a simbolizar na
Educação Infantil, quando
dá início a representar uma
experiência verbalmente ou
por símbolos visuais e
auditivos: é o faz de conta.
Nos primeiros anos do
Ensino Fundamental, o
aluno ainda está próximo
do brincar da Educação
Infantil, e a imaginação e a
simbolização
estão
presentes
em
suas
construções, percepções e
narrativas. Ao identificar e
apreciar
múltiplas
manifestações em artes
visuais, o aluno amplia a
capacidade de simbolizar e,
consequentemente,
seu
repertório imagético.
Explorar e reconhecer
permite ao aluno perceber,
apreender e manejar os
elementos visuais (ponto,
linha, cor, forma, espaço,
texturas,
relevo,
movimento, luz e sombra,
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volume bi e tridimensional),
identificando-os
nas
diversas
formas
de
expressão
das
artes
plásticas,
audiovisuais,
gráficas e tecnológicas e
nas linguagens analógica e
digital. A habilidade supõe
inicialmente experimentar
uma forma de expressão,
para, então, identificar os
seus elementos visuais.
Artes visuais

Matrizes
Estéticas e
culturais

EF15AR03

AC

Reconhecer e analisar
a
influência
de
distintas
matrizes
estéticas e culturais
das artes visuais nas
manifestações
artísticas das culturas
locais, regionais e
nacionais.

Artes visuais

Materialidades

EF15AR04

AC

Experimentar
diferentes formas de
expressão
artística
(desenho,
pintura,
colagem, quadrinhos,
dobradura, escultura,
modelagem,
instalação,
vídeo,
fotografia
etc.),
fazendo
uso
sustentável
de
materiais,
instrumentos,
recursos e técnicas
convencionais e não
convencionais

EF15AR03
EF15AR05
EF15AR06
EF15AR07
EF15AR24

Reconhecer e analisar,
nesta habilidade, inclui
identificar, investigar e
refletir em artes visuais a
partir das características
das manifestações artísticas
e culturais locais e de
outras comunidades. A
habilidade
inclui
não
somente o reconhecimento
desses elementos, como
também a análise da
influência de diferentes
matrizes
estéticas
e
culturais
nessas
manifestações, ou seja, a
investigação
sobre
as
origens e influências dos
elementos
identificados,
por exemplo: Como está
presente a matriz africana,
indígena ou europeia nas
festas populares locais? O
desenvolvimento
desta
habilidade contribui para o
aluno
perceber
a
diversidade cultural na
formação
brasileira,
presente na identidade
cultural local, regional e
nacional.
O desenvolvimento desta
habilidade
demanda
impulsionar uma atitude
criadora e a consciência do
fazer artístico por parte do
aluno. Isto exige a prática
de fazer escolhas e de ,
investigação e manipulação
da matéria (materiais ou
meios),
levantando
e
testando
hipóteses,
fazendo e refazendo, para
transformar a matéria
trabalhada. A habilidade
está relacionada à ação de
dar concretude a uma obra,
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seja ela visual, audiovisual,
gráfica, tecnológica e/ou
digital. Na experimentação,
é possível fazer uso de
diferentes:
1. Matérias:
materiais ou meios (tinta,
argila,
sucata,
cola,
materiais naturais, como
folhas e pedras etc.); 2.
Suportes: base onde a obra
é realizada (a tela de um
quadro, o papel de um
desenho, o espaço de uma
sala, de um pátio de escola,
de um jardim, da rua para a
construção
de
uma
instalação
etc.);
3.
Ferramentas:
instrumentos/equipamento
s utilizados na produção
(pincel, lápis, computador,
máquina fotográfica, pinça,
martelo
etc.);
4.
Procedimentos: modos de
articular a matéria na
criação da obra (pintura,
colagem,
escultura,
dobradura etc.). Nesta
habilidade, é importante
que
matéria,
suporte,
ferramenta e procedimento
sejam sustentáveis, ou seja,
reduzam resíduos. Nas
novas formas de expressão,
estão
presentes
materialidades
convencionais
e
não
convencionais, além da
imaterialidade, termo que é
usado aqui como tudo
aquilo que não é possível
tocar fisicamente, que não
se desgasta com o tempo,
que pode ser reproduzido
infinitamente e está salvo
em arquivos digitais ou
virtuais, como quando se
trabalha com fotografia
digital — seja com máquina
fotográfica ou celular —,
audiovisual, vídeo, arte
computacional etc.
Artes visuais

Processos de
criação

EF15AR05

AC

Experimentar
a
criação
em
artes
visuais
de
modo
individual, coletivo e
colaborativo,
explorando diferentes
espaços da escola e da

Experimentar,
nesta
habilidade,
supõe
investigar, testar, fazer,
refazer e escolher recursos
e espaços para a produção
de
artes
visuais,
potencializando o processo
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comunidade.

Artes visuais

Processos de
criação

EF15AR06

AC

Dialogar sobre a sua
criação e as dos
colegas, para alcançar
sentidos plurais.

Artes visuais

Sistema de
linguagem

EF15AR07

AC

Reconhecer algumas
categorias do sistema
das
artes
visuais
(museus,
galerias,
instituições, artistas,
artesãos,
curadores
etc.).

de criação dentro e fora da
escola. A habilidade supõe
que, em trabalhos coletivos
e colaborativos, o aluno
possa aprender a dialogar
sobre o processo de criação
e negociar e justificar suas
escolhas. O desafio para o
aluno é desfrutar de novas
percepções, elaborar novas
formas de proposições
estéticas e ser protagonista
em
sua
singularidade,
inclusive ao trabalhar no
coletivo, quando deve
assumir uma atitude de
colaboração, ou seja, de
fazer junto.
A habilidade de dialogar
supõe que o aluno possa
refletir sobre seu processo
de criação , construir
argumentos, ponderações e
também escutar e refletir
sobre o fazer e as
ponderações dos colegas,
ampliando a percepção da
pluralidade de significados
atribuíveis às manifestações
artísticas. Nesse processo,
potencializa-se a produção
criativa dos alunos.
Esta habilidade pressupõe
conhecer, descrever e
analisar semelhanças e
diferenças entre categorias
do sistema das artes visuais
como: 1. Espaços de criação
e produção (ateliês livres e
de artistas e artesãos) e
criadores
(artistas,
artesãos);2. Espaços de
catalogação, difusão e
preservação (museus e
centros culturais) e suas
equipes
(curadores,
montadores de exposições,
restauradores,
entre
outros); 3. Espaços de
exposição e comercialização
(galerias de arte e espaços
comerciais) e seu público,
como
visitantes,
colecionadores e leiloeiros;
4. Espaços públicos, hoje
também utilizados como
um lugar de fazer artístico
inserido no sistema das
linguagens da arte, com
seus artistas, artesãos e
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público.
Dança

Dança

Dança

Contextos e
práticas

EF15AR08

Elementos da
linguagem

EF15AR09

Elementos da
linguagem

EF15AR10

AF

AC

AF

Experimentar
e
apreciar
formas
distintas
de
manifestações
da
dança presentes em
diferentes contextos,
cultivando
a
percepção,
o
imaginário,
a
capacidade
de
simbolizar
e
o
repertório corporal.

EF15AR09

Estabelecer relações
entre as partes do
corpo e destas com o
todo corporal na
construção
do
movimento dançado.

CIÊNCIAS
ED. FÍSICA

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.

EF15AR11

EF15AR10
EF15AR24

EF15AR12
EF15AR24

Experimentar,
nesta
habilidade, significa fruir,
investigar, testar, fazer e
refazer com prazer e, ao
mesmo
tempo,
estranhamento,
movimentos corporais que
sejam arranjados de forma
a constituir diferentes
formas de dança, presentes
em diversos contextos. A
experimentação
de
movimentos
em
determinados ritmos amplia
a construção de repertório
e significado do movimento
corporal. Apreciar seus
próprios movimentos e de
outros, presencialmente ou
por meio da projeção de
vídeos
de
diferentes
manifestações da dança,
amplia
o
repertório
corporal, a imaginação, a
percepção e a construção
de
significado
do
movimento corporal.
Nesta habilidade, espera-se
que o aluno identifique as
relações entre as partes do
corpo (pés, dedos dos pés,
mãos, dedos das mãos,
quadris, cabeça, pescoço,
musculaturas específicas do
abdome, dos joelhos, do
rosto etc.) e destas com o
todo corporal. A ênfase
desta habilidade está em
conhecer e experimentar os
movimentos do seu próprio
corpo
(consciência
corporal) e compreender a
possibilidade de criação de
movimento dançado.
Experimentar,
nesta
habilidade,
supõe
investigar, testar, fazer,
refazer e sentir prazer e
estranhamento com o
corpo, na vivência de
espaços, orientações e
ritmos
diferentes.
Movimentar-se
muito
devagar, tomando minutos
inteiros
para
realizar
movimentos simples, como
colocar a mão sobre a
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cabeça e olhar para os
lados, e depois repetir esses
movimentos
muito
rapidamente,
percorrer
trajetos comuns de costas,
de lado, ou equilibrar-se em
terrenos planos, depois,
íngremes,
enfim,
a
experimentação
nesta
habilidade contribui para a
compreensão da tríade
corpo-espaço-movimento e
o entendimento do espaço
para além do mero lugar,
reconhecendo-o
como
onde o corpo se move,
realiza formas conforme se
mexe e dança.
Dança

Dança

Processos de
criação

Processo de
criação

EF15AR11
AC

EF15AR12

AC

Criar e improvisar
movimentos dançados
de modo individual,
coletivo
e
colaborativo,
considerando
os
aspectos estruturais,
dinâmicos
e
expressivos
dos
elementos
constitutivos
do
movimento, com base
nos códigos de dança.

EF15AR12

Dialogar, com respeito
e sem preconceito, as
experiências pessoais
e coletivas em dança
vivenciadas na escola,
como fonte para a
construção
de
vocabulários
e
repertórios próprios.

EF15AR11

A habilidade de criar e
improvisar
movimentos
implica fazer e refazer
múltiplas experimentações
para utilizar e combinar os
elementos estruturantes da
dança
—
movimento
corporal, espaço e tempo
— aos códigos específicos
de cada ritmo.

EF15AR24

A habilidade diz respeito a
dialogar no sentido de
descrever,
escutar,
construir
argumentos,
ponderações e refletir
sobre
as
experiências
individuais
e
coletivas
vivenciadas em dança. No
desenvolvimento
desta
habilidade, é importante
cuidar
para
evitar
considerações fechadas e
preconceituosas,
problematizando imitações
ou julgamentos baseados
em estereótipos. O desafio
é criar um clima de
abertura e respeito dos
alunos sobre suas próprias
expressões e as do outro.
Esta habilidade contribui
para a construção de
vocabulário e repertório
próprios, que consideram a
pluralidade e respeitam
diferenças.
.
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Música

Música

Música

Contextos e
práticas

Elementos da
linguagem

Materialidades

EF15AR13

EF15AR14

EF15AR15

AF

AF

AC

Experimentar,
identificar e apreciar
músicas
brasileiras
próprias do universo
infantil,
inclusive
aquelas presentes em
seu cotidiano.

EF15AR14
EF15AR23
EF15AR24

Perceber, explorar e
identificar
intensidade, altura e
duração por meio de
jogos,
brincadeiras,
canções e práticas
diversas de apreciação
musical.

EF15AR15

Explorar e perceber o
próprio corpo (palmas,
voz,
percussão
corporal) como fonte

EF15AR16

EF15AR16
EF15AR23
EF15AR24

EF15AR17

A habilidade supõe que o
aluno possa escutar atenta
e criticamente materiais
sonoros,
identificando
formas
musicais,
abrangendo gêneros tais
como: música clássica,
música
contemporânea,
música
popular
—
incluindo, por exemplo,
categorias
como
pop,
samba, MPB, hip-hop, rap,
rock, jazz, techno, entre
outras. Conhecer as formas
musicais é indispensável
para que se estabeleça o
diálogo
sobre
elas,
estabelecendo
relações
entre suas funções no
contexto social e de
circulação — "jingles" de
comerciais na rádio e
televisão, vinhetas em
vídeos da internet, músicas
típicas da comunidade
executadas em momentos
de celebração, músicas
religiosas, músicas que
fazem crítica social, que
tocam nas festas de família,
na rádio, trilha sonora em
filmes, novelas, jogos de
vídeo game etc.
Na habilidade, perceber e
explorar supõe identificar
características e testar
elementos básicos do som
— altura (sons agudos e
graves), duração (longos e
curtos), intensidade (fortes
e fracos) e timbres (a voz do
instrumento ou pessoa) —
e os elementos da música
— o ritmo, a melodia e a
harmonia.
Para
o
desenvolvimento
da
habilidade é necessário que
o aluno possa inventar e
reinventar
relações
e
sentidos com o sonoro e o
musical, por meio de
práticas lúdicas, sem a
exigência da reprodução de
modelos musicais.
Na habilidade, “explorar”
significa
investigar
e
identificar fontes sonoras
convencionais, como os
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sonora.

Música

Música

Notação e
registro musical

EF15AR16

Processos de
criação

EF15AR17

AC

AF

EF15AR24

Explorar
diferentes
formas de registro
musical
não
convencional
(representação gráfica
de sons, partituras
criativas etc.), bem
como procedimentos
e técnicas de registro
em
áudio
e
audiovisual, e
reconhecer a notação
musical convencional.

Apreciar
e
experimentar
sonorização
de
histórias,
utilizando
vozes, sons corporais
e/ou
instrumentos
musicais
convencionais ou não
convencionais.

EF15AR16
EF15AR23
EF15AR24

instrumentos musicais, e
não convencionais, como os
sons do próprio corpo. Com
base na percepção da
percussão corporal e da voz
como recurso sonoro e
musical,
dos
objetos
sonoros,
inclusive
os
presentes no cotidiano, e
dos sons da natureza,
pretende-se que o aluno
criar e organizar os sons em
uma estrutura musical.
Na habilidade, “explorar”
tem o sentido de investigar,
identificar
e
conhecer
notações
musicais
convencionais
e
nãoconvencionais.
Portanto,
está relacionada a registros
gráficos do som. A notação
musical convencional possui
uma pauta com cinco linhas
e quatro espaços onde são
anotadas as notas musicais.
A notação não convencional
está relacionada aos sons
em
registros
gráficos
utilizando
desenhos,
elementos das artes visuais,
fonema
ou
palavra
(onomatopéia), criação de
sinais
gráficos,
dentre
outros modos. A criação e
exploração da notação
musical não convencional
pode
acontecer
com
proposições movidas por
parâmetros do som —
intensidade, altura, duração
e timbre. A habilidade
ressalta
também
a
importância de recorrer a
procedimentos,
equipamentos e técnicas de
registros sonoros de áudio
e audiovisuais.
Na
habilidade,
“experimentar” refere-se a
fazer e refazer múltiplas
possibilidades
de
sonorização corporal ou
instrumental,
o
que
propicia a elaboração de
improvisações
e
composições de forma
individual,
coletiva
e
colaborativa. Para o seu
desenvolvimento,
é
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importante que o aluno seja
encorajado para o fazer
musical, de modo que o
medo e a inibição sejam
reduzidos.
Do
mesmo
modo,
é
fundamental
reconhecer, respeitar e
valorizar o fazer musical dos
alunos.
Teatro

Teatro

Contextos e
práticas

Elementos da
linguagem

EF15AR18

EF15AR19

AF

AF

Reconhecer e apreciar
formas distintas de
manifestações
do
teatro presentes em
diferentes contextos,
aprendendo a ver e a
ouvir
histórias
dramatizadas
e
cultivando
a
percepção,
o
imaginário,
a
capacidade
de
simbolizar
e
o
repertório ficcional.

EF15AR17

Descobrir
teatralidades na vida
cotidiana,
identificando variadas
entonações de voz em
diferentes
personagens.

EF15AR18

EF15AR21
EF15AR23
EF15AR24

EF15AR20
EF15AR21
EF15AR22
EF15AR23
EF15AR24
EF04LP27

O desenvolvimento desta
habilidade pressupõe a
construção de repertório,
adquirido com observação
de manifestações do teatro
em múltiplas fontes, de
diferentes contextos. A
prática de observação em
diferentes locais públicos
permite
a
percepção
múltipla de como as
pessoas se expressam com
a entonação de voz, gestos,
forma de narrar um
acontecimento, criação de
um
personagem
relacionado a uma função
ou tema, entre outros.
A habilidade de “descobrir”,
embasada na investigação e
observação, pressupõe o
exercício de perceber que,
nas situações do dia a dia, é
possível
observar
e
identificar
elementos
básicos do teatro: espaço
(local onde ocorre a cena
observada), personagem (a
pessoa
e
suas
características) e narrativa
(a ação, o que está
ocorrendo). A teatralidade
de cada dia pode estar, por
exemplo, no camelô que
inventa um personagem
para atrair compradores,
nos
jovens
fazendo
malabarismos nos sinais de
trânsito, nos devotos que
pregam suas religiões na
praça, nos políticos e
militantes
que
fazem
campanha, nos músicos que
se apresentam na rua,
entre outras formas de
desempenho de papéis nas
relações humano-sociais.
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Teatro

Teatro

Teatro

Processos de
criação

Processos de
criação

Processos de
criação

EF15AR20

EF15AR21

EF15AR22

.AC

AF

AC

Experimentar
o
trabalho colaborativo,
coletivo e autoral em
improvisações teatrais
e processos narrativos
criativos em teatro,
explorando desde a
teatralidade
dos
gestos e das ações do
cotidiano
até
elementos
de
diferentes
matrizes
estéticas e culturais

EF15AR21

Exercitar a imitação de
situações cotidianas e
o faz de conta,
ressignificando
objetos e fatos e
experimentando-se no
lugar do outro, ao
compor e encenar
acontecimentos
cênicos com base em
diferentes referências
(músicas,
imagens,
textos
ou
outros
pontos de partida), de
forma intencional e
reflexiva.

EF15AR20

Imitar, com respeito e
sem
preconceito,
movimentos, gestos e
voz de personagens
que
representem
pessoas e animais,
reconhecendo
semelhanças
e

EF15AR20

EF15AR22

EF15AR23
EF15AR24

EF15AR23
EF15AR24

Na
habilidade,
o
“experimentar” refere-se
ao âmbito do expressar-se.
Pode ser desenvolvida por
meio
de
jogos
de
improvisação a fim de
potencializar o processo de
criação teatral por meio de
cenas, narrativas, gestos e
ações
presentes
no
cotidiano. As improvisações
contêm
uma
intencionalidade (os alunos
querem improvisar algo), e
compartilhada com todos
os envolvidos na cena,
tanto
em
trabalhos
autorais, coletivos como
nos
colaborativos.
A
observação de expressões
teatrais em outras matrizes
culturais
amplia
o
repertório do aluno e
possibilita novas criações e
improvisações.
Exercitar, na dimensão do
fazer e refazer, amplia a
potencialidade
dos
exercícios com a imitação e
o faz de conta enquanto
ferramentas para as ações
dramáticas. O exercício com
a imitação não se restringe
apenas
à
construção
externa de uma imagem ou
pessoa, mas pretende que o
aluno possa preencher o
modelo imitado com novos
significados. Além disso, a
utilização de recursos das
outras linguagens da arte
amplia e potencializa o
exercício na composição e
encenação
de
acontecimentos cênicos. A
possibilidade de o aluno
refletir sobre os exercícios
realizados
propicia
a
construção
de
uma
narrativa
autoral,
consolidando os novos
significados criados.
Na
habilidade,
experimentar
implica
investigar, testar, fazer e
refazer formas de se
movimentar,
trejeitos,
entonação de voz, bem
como gestos que podem
caracterizar uma pessoa em
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diferenças entre suas
imitações e as feitas
pelos colegas.

um enredo. Isto implica
experimentar a expressão
de variadas emoções. No
processo de criação, é
importante
o
aluno
perceber quando o seu
personagem
é
estereotipado, ou seja,
quando é apenas uma
repetição de um modelo
previamente conhecido, o
que pode comprometer a
sua potência teatral. A
possibilidade
de
o
estudante
ter
voz,
apresentando
sua
experiência e propiciando a
construção e reflexão sobre
o processo de criação do
personagem teatral, evita a
busca por soluções prontas
e estereotipadas.
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