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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 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.
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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.
Boa leitura. Bom trabalho!

Secretaria Municipal da Educação

Julho de 2021
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PREFEITURA MUNICPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

3º ANO
CIÊNCIAS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA
TRABALHO INTERDISCIPLINAR
UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETO DE
CLASSIFIC
CÓDIGO
CONHECIMENTO
AÇÃO

TEXTO DA
HABILIDADE

HABILIDADE
S
COMENTÁRIO
RELACIONA
DAS
EF03CI03
Produzir,
nesta
habilidade,
envolve selecionar, identificar e
EF15AR14
reconhecer diferentes objetos
com vistas a criar e comparar
EF15AR15
sons variados. Assim, estimulado
pela investigação das razões que
explicam a variação dos sons em
diferentes objetos, espera-se
que o aluno associe a matéria de
que são feitos a essa variação.

Matéria
Energia

e

de AC

EF03CI01

Produzir
diferentes sons
a partir da
vibração
de
variados
objetos
e
identificar
variáveis que
influem nesse
fenômeno.

Matéria
Energia

e Efeitos da luz nos AF
materiais

EF03CI02

Experimentar
EF03CI03
e relatar o que
ocorre com a
passagem da
luz através de
objetos
transparentes
(copos, janelas
de
vidro,
lentes,
prismas, água
etc.),
no
contato
com superfícies
polidas
(espelhos) e na
intersecção
com
objetos
opacos
(paredes,
pratos, pessoas
e
outros
objetos de uso
cotidiano).

Experimentar e relatar, nesta
habilidade, refere-se a executar
um procedimento e demonstrar
os resultados obtidos na
interação da luz com espelhos e
meios
transparentes,
translúcidos e opacos. Pode ser
desmembrada de acordo com os
procedimentos de investigação:
observar a passagem ou reflexão
da luz em diferentes materiais e
identificar aqueles que são
espelhos,
transparentes,
translúcidos e opacos em
objetos encontrados no dia a
dia.

EF03CI03

Discutir hábitos EF03CI01
necessários para
a manutenção da EF03CI02
saúde auditiva e
visual
considerando as
condições
do
ambiente
em
termos de som e

Conhecimentos
prévios:
EF02CI01
Habilidade
relacionada
ao
Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) 3, que trata
da saúde e do bem-estar. Os
estudantes devem relacionar
manutenção da saúde por meio
de cuidados com a exposição

Vida
Evolução

e

Produção
som

Saúde auditiva e AC
visual
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luz.

excessiva ao som ou à
luminosidade.
Podem ser debatidas questões
de saúde, como as enfermidades
mais
comuns
na
região
ocasionadas pela exposição
excessiva ao som e à luz.
Conhecimentos
prévios:EF02CI05/ EF02CI06
Os estudantes vão trabalhar as
relações entre os animais, por
meio da observação, do
reconhecimento e da listagem
das características da fauna da
região, com foco no modo de
vida. Recursos visuais, como
vídeos e modelos físicos, podem
ajudar na observação e no
estabelecimento das relações
das
características
entre
diferentes animais e outros seres
de diversos ambientes.

Vida
Evolução

e Características
e
desenvolvimen
to dos animais

AF

EF03CI04

EF03CI06
Identificar
características
sobre o modo
de vida (o que
comem, como
se reproduzem,
como se
deslocam etc.)
dos animais
mais comuns
no ambiente
próximo.

Vida
Evolução

e Características
e
desenvolvimen
to dos animais

AF

EF03CI05

EF03CI06
Descrever e
comunicar as
alterações que
ocorrem desde
o nascimento
em animais de
diferentes
meios
terrestres ou
aquáticos,
inclusive o
homem.

Conhecimentos
prévios:
EF03CI04
Habilidade relacionada ao ODS
15, sobre a vida
na Terra. O estudante deve
reconhecer,
explicar,
exemplificar
e
relatar
o
desenvolvimento de diferentes
animais, desde seu nascimento.
Construir uma linha do tempo de
si e de outros animais,
identificando as fases do ciclo de
vida e comparando as mudanças
que ocorrem entre elas pode
ajudar no entendimento do
desenvolvimento dos animais.

Vida
Evolução

e Características
e
desenvolvimen
to dos animais

AF

EF03CI06

Comparar e organizar, nesta
habilidade, envolve reconhecer,
compreender,
apreciar,
categorizar e classificar grupos
de animais por meio de
características
externas
identificadas,
assim
como
hábitos de vida e seu habitat.

Terra
Universo

e

Características AF
da Terra
Observando o
céu.

EF03CI07

Comparar alguns
animais
e
organizar grupos
com base em
características
externas comuns
(presença
de
penas,
pelos,
escamas, bico,
garras, antenas,
patas etc.).
Identificar
características da
Terra (como seu
formato esférico,
a presença de
água, solo etc.),
com base na

EF03CI05
EF03LP24
EF03LP25
EF03LP26
EF35LP20
EF03MA26
EF03MA27
EF03MA28
EF03HI03
EF03GE01
EF03CI09
EF03CI10
EF03CI09

Conhecimentos
prévios:
EF02CI07
Manipular representações, como
mapas e globos, analógicos ou
digitais,
pode
ajudar
a
desenvolver essa habilidade por
meio da experimentação. Outra
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Terra
Universo

e Usos do solo

AF

EF03CI08

As pessoas
O e os “Eu”,
grupos que
o AC
“Outro”
os grupos
que e os
compõem a diferentes
cidade e o grupos sociais e
étnicos
que
município
compõem
a
cidade:
os
desafios sociais,
culturais
e
ambientais
da
cidade em que se
vive.

EF03HI01

As pessoas
O e os “Eu”,
grupos que
o AC
“Outro”
os grupos
que e os
compõem a diferentes
cidade e o grupos sociais e
étnicos
que
município
compõem
a
cidade:
os
desafios sociais,
culturais
e
ambientais
da
cidade em que se
vive.

EF03HI03

observação,
manipulação e
comparação de
diferentes
formas
de
representação
do
planeta
(mapas, globos,
fotografias etc.).
Observar,
identificar e
registrar
os
períodos
diários
(dia
e/ou
noite)
em que o Sol,
demais
estrelas, Lua e
planetas estão
visíveis
no
céu.

Identificar
os EF03HI05
grupos
EF03HI08
populacionais
que formam a
cidade
e
o
município,
as
relações
estabelecidas
entre eles e os
eventos
que
marcam
a
formação
da
cidade,
como
fenômenos
migratórios (vida
rural/vida
urbana),
desmatamentos,
estabelecimento
de
grandes
empresas etc.
Identificar
e EF03HI05
comparar pontos
de vista em
relação
a
eventos
significativos do
local em que
vive,
aspectos
relacionados a
condições sociais
e à presença de
diferentes
grupos sociais e
culturais,
com

possibilidade
é
elaborar
pequenos desafios, para que os
estudantes
explorem
tais
instrumentos.
Podem-se
identificar e comparar as
características da Terra em
distintos modelos, indicando as
fontes de informação utilizadas
Conhecimentos
prévios:EF01CI05/EF02CI07
É possível propor aos alunos que
relatem
e
representem
observações
visíveis
dos
fenômenos astronômicos, mas o
uso de vídeos e recursos digitais
pode também ajudar a observar
o céu em diferentes períodos do
dia. A atividade pode ser
complementada com a utilização
de outros marcadores, como
referência aos ciclos do Sol, da
Lua e das estrelas que são
relacionados
aos
ciclos
produtivos da vida e à cultura.
A habilidade implica em
reconhecer, listar e localizar
elementos da história da cidade
e da região que tenham sido
imprescindíveis para a sua
formação,
como
grupos
populacionais,
suas
interrelações,
o
crescimento
econômico e tecnológico etc. O
aluno é, assim, introduzido em
um contexto mais amplo da
sociedade em que vive por meio
da história de sua cidade ou
região, pensando em questões
tais quais: Como surgiu minha
cidade? Quem a fundou e
povoou? O que aconteceu?
Quando?

Nesta habilidade, os alunos
devem
pesquisar
eventos
importantes de sua região,
coletar opiniões sobre eles e
comparar esses pontos de vista.
Essas são habilidades que
mobilizam outras, como escutar
atentamente, cotejar, contrapor
e julgar. Para a criança, não é
uma tarefa fácil lidar com
opiniões divergentes de adultos.
Essa atividade fortalece o
diálogo como forma de resolver
conflitos e permite refletir que
existem diferentes formas de
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O lugar em
que se vive

A
produção
dos marcos da
memória: os
lugares
de
memória
(ruas, praças,
escolas,
monumentos,
museus etc.)

AF

O lugar em A produção dos AC
que se vive.
marcos
da
memória:
formação cultural
da população

EF03HI05

EF03HI07

especial
destaque para as
culturas
africanas,
indígenas e de
migrantes.
Identificar
os
marcos
históricos
do
lugar em que
vive
e
compreender
seus significados.

entender ou explicar
mesma situação.

EF03HI02
EF03HI03
EF03HI06
EF03GE07

EF03HI08
Identificar
semelhanças e
diferenças
existentes entre
comunidades de
sua cidade, e
descrever
o
papel
dos

uma

Conhecimentos
prévios:
EF02HI04 e EF02HI06.
Como possibilidade de atividade,
é possível realizar trabalhos de
campo, em que o estudante, por
meio
da
observação,
da
realização de entrevistas e de
anotações diversas, poderá
analisar os registros de memória
da cidade, assim como propor
uma reflexão sobre histórias e
memórias
silenciadas
ou
esquecidas. Como descrito na
BNCC, esse tipo de trabalho,
sobretudo a capacidade da
observação, contribui para a
compreensão acerca do espaço
biográfico, no qual articulam-se
as experiências do estudante
com seus lugares de vivência.
Sugestão de artigo da Nova
Escola,
intitulado:
“Como
planejar o trabalho de campo
em Geografia”. Disponível em:
https://bit.ly/2OGKtFc (Acesso
em: maio 2020.) É possível
também um trabalho conjunto
com Geografia, tendo em vista a
habilidade (EF03GE07), que
destaca a importância da criação
e do reconhecimento das
legendas com símbolos de
diversos tipos de representação
em
diferentes
escalas
cartográficas, tomando como
base os registros de memória da
cidade. Lembre-se de que os
estudantes devem compreender
a legenda como se ela fosse um
alfabeto
que
decifra
o
significado de símbolos, linhas,
cores e padrões que foram
utilizados em representações
cartográficas e gráficas diversas,
pois, sem a legenda, é difícil
acessar e compreender a
informação representada.
A habilidade implica em
observar e comparar dois ou
mais grupos sociais da região,
reconhecer que características
ou qualidades se parecem entre
eles ou que eles têm em comum,
e quais são distintos ou únicos. A
partir dessa constatação, o aluno
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diferentes
grupos
sociais
que as formam.

O lugar em
que se vive.

A
produção
dos marcos da
memória:
a
cidade e o
campo,
aproximações
e
diferenças.

AF

EF03HI08

Identificar
modos de vida
na cidade e no
campo
no
presente,
comparando-os
com
os
do
passado.

EF03HI01
EF03HI07
EF03HI11
EF03GE02
EF03GE05

deve descrever, isto é, fazer um
detalhamento do que foi
observado. Pode-se comparar o
tipo de trabalho exercido na
comunidade, a organização do
espaço (ruas, disposição das
casas etc.), a interação entre as
pessoas da comunidade, a
existência
ou
não
de
infraestrutura (água encanada,
luz etc.) e de equipamentos
eletroeletrônicos,
as
brincadeiras das crianças e o
lazer dos adultos etc.
Conhecimentos
prévios:
EF02HI01 e EF03HI05.
Essa habilidade pode ser
trabalhada com Geografia, por
meio da habilidade (EF03GE02).
É possível, por exemplo, propor
um trabalho conjunto de
identificação
dos
grupos
populacionais que formam a
cidade e o município onde vive o
estudante e também das
relações estabelecidas entre
eles, permitindo a análise de
eventos que marcam a formação
da cidade valorizando assim a
multiculturalidade brasileira. O
trabalho com essa habilidade
também permite identificar e
comparar pontos de vista em
relação a eventos significativos
do lugar de vivência do
estudante, considerando o papel
e a presença de diferentes
grupos sociais e culturais, com
destaque para as culturas
africanas, indígenas e de
migrantes. Também possibilita
um trabalho de identificação de
semelhanças
e
diferenças
existentes entre as comunidades
que formam a cidade onde vive
o estudante e a descrição do
papel dos diferentes grupos
sociais lá presentes. Mediante
isso,
as
habilidades
do
componente
História
que
envolvem identificação podem
aqui ser desenvolvidas, uma vez
que preveem uma seleção, por
meio da consulta de diferentes
fontes e registros históricos. Essa
proposta permite aproximação
com os temas contemporâneos
transversais diversidade cultural
e educação das relações étnicoraciais e ensino de História e
cultura afro-brasileira, africana e
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A noção de A cidade e seus AC
espaço
espaços: espaços
público
e públicos
e
privado
espaços
domésticos

EF03HI09

Mapear
os EF03HI10
espaços públicos
no lugar em que
vive
(ruas,
praças, escolas,
hospitais,
prédios
da
Prefeitura e da
Câmara
de
Vereadores etc.)

indígena.
ATENÇÃO: como o componente
Geografia ainda não apresentou
ao estudante a noção de região,
contemplada nesta habilidade
focal (EF03HI08) de História,
sugere-se o desenvolvimento de
atividades restritas ao domínio
da escala local, em que o
estudante investigue a cidade
e/ou município onde vive, ou
seja, seus espaços de vivências.
Também é possível uma
articulação com a habilidade
(EF03GE05) do componente
Geografia, uma vez que permite
ao
estudante
identificar
diferenças entre formas de
trabalho realizadas na cidade e
no
campo,
considerando
também o uso da tecnologia
nesses diferentes contextos.
Reconhecer características do
mundo do trabalho é muito
importante
para
que
se
compreenda como as pessoas
transformam o espaço e
organizam o tempo. É também
possível a proposição de um
trabalho acerca dos modos de
vida na cidade e no campo no
tempo presente, comparando-os
com os do passado ou, então, da
relação
de
trabalho
em
diferentes tempos e espaços,
como o campo e a cidade,
reconhecendo
mudanças e
permanências. Essa articulação
também permite ao estudante
identificar os resultados das
relações estabelecidas entre
grupos sociais e seus espaços de
vivência, identificando as formas
como transformam a paisagem
em seu entorno, por exemplo:
desmatamentos, construção de
estabelecimentos, edificações e
obras de infraestrutura. Essa
proposta permite aproximação
com o tema contemporâneo
trabalho.
Elaborar o croqui do lugar em
que vive, sinalizando seus
elementos urbanos públicos
(ruas, praças, escolas, prédios
etc.), exige recorrer à memória
visual e espacial e traduzi-la em
uma representação gráfica. Ao
identificar as funções dos
espaços
públicos
(principalmente os edifícios
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e identificar suas
funções.

A noção de A cidade e seus AF
espaço
espaços: espaços
público
e públicos
e
privado
espaços
domésticos

EF03HI10

Identificar
as EF03HI09
diferenças entre
os
espaços EF03GE06
públicos e o
EF03GE07
espaço
doméstico,
compreendendo
a
importância
dessa distinção.

A noção de A cidade e suas AC
espaço
atividades:
público
e trabalho, cultura
privado
e lazer

EF03HI11

O sujeito e A cidade e o AC
seu lugar no campo:
mundo
aproximações e
diferenças

EF03GE01

EF03HI08
Identificar
diferenças entre
formas
de
trabalho
realizadas
na
cidade e no
campo,
considerando
também o uso da
tecnologia
nesses diferentes
contextos.
Identificar
e EF03HI08
comparar
EF03GE02
aspectos
culturais
dos
grupos sociais de
seus lugares de
vivência, seja na
cidade, seja no
campo.

públicos,
como
Câmara,
prefeitura, fórum, delegacia
etc.), o aluno atribui significados
e reconhece o papel desses
espaços na vida e administração
da cidade.
Conhecimentos
prévios:
EF02HI01
Essa habilidade pode ser
trabalhada conjuntamente com
a habilidade (EF03GE06) do
componente Geografia, por
meio da proposta de atividades
de mapeamento de espaços
públicos no lugar em que vive,
permitindo
ao
estudante
identificar as diferentes funções
desses espaços de vivência,
utilizando, por exemplo, croquis
e plantas cartográficas. É
possível também desenvolver a
habilidade (EF03GE07), que
destaca a importância da criação
e do reconhecimento das
legendas com símbolos nas
atividades de mapeamento de
diferentes escalas dos espaços
públicos do lugar onde vive o
estudante
Amplia-se aqui o trabalho
desenvolvido na habilidade
(EF03HI08), buscando, agora,
diferenciar o trabalho urbano do
rural, incluindo o uso de
tecnologia
(ferramentas,
equipamentos
mecânicos,
elétricos e eletrônicos) nos dois
lugares.

A habilidade consiste em
identificar a diversidade social
existente na comunidade para
comparar diferentes grupos
presentes na escola e em seu
entorno, no bairro da escola e
de moradia do aluno. Espera-se
que o aluno reconheça e relate
aspectos culturais dos grupos
sociais a partir de suas
características e locais de
moradia:
cidade,
campo,
floresta, ribeirinhos etc. Dessa
maneira,
espera-se
que
reconheçam
questões
relacionadas
aos
povos
indígenas,
quilombolas,
ribeirinhos,
extrativistas,
ciganos, e que vivem em
diferentes espaços: cidade,
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O sujeito e A cidade e o AF
seu lugar no campo:
mundo
aproximações e
diferenças

EF03GE02

O sujeito e A cidade e o AC
seu lugar no campo:
mundo
aproximações e
diferenças

EF03GE03

Conexões
escalas

EF03GE04

e Paisagens
naturais
e
antrópicas em
transformação

AC

Identificar, em
seus lugares de
vivência,
marcas
de
contribuição
cultural
e
econômica de
grupos de
diferentes
origens.

EF03GE01

Reconhecer os
diferentes
modos de vida
das populações
tradicionais em
distintos
lugares.

EF03HI08

Explicar como
os
processos
naturais
e
históricos
atuam
na

EF03GE05

EF03GE03
EF03GE06
EF03GE07
EF03HI08

EF03GE02

campo, florestas, comunidades,
grupos,
comparando
as
diferenças e as semelhanças
entre os seus lugares de
vivência.
O
desenvolvimento
dessa
habilidade
possibilita
ao
estudante identificar influências
que migrantes, diversos povos
(indígenas, europeus, africanos e
asiáticos)
e
comunidades
tradicionais
(caiçaras,
ribeirinhos,
seringueiros,
quilombolas,
entre
outros)
tiveram ao longo do tempo no
lugar de viver, influenciando os
hábitos e marcando diversas
formas
de
manifestações
culturais percebidas no dia a dia.
O trabalho com essa habilidade
favorece
desenvolver
os
princípios
de
raciocínio
geográfico
relacionados
à
analogia
e
diferenciação,
levando
em
consideração
aspectos populacionais e sociais
ligados à formação cultural
diversa. Essa habilidade pode ser
trabalhada de forma conjunta
com
História
(habilidade
EF03HI08),
permitindo
a
aproximação com os temas
contemporâneos transversais de
diversidade cultural e educação
das relações étnico-raciais e
ensino de História e cultura afrobrasileira, africana e indígena.
Esta habilidade consiste em
identificar os diferentes povos e
comunidades tradicionais que
vivem no Brasil, e relacioná-los
com seus diferentes modos de
vida — hábitos alimentares,
moradias, aspectos culturais,
tradições e costumes. Espera-se
que os alunos possam responder
a perguntas como : quem são os
quilombolas e como vivem;
quais os grupos indígenas que
habitavam a região onde os
alunos estão inseridos, como
vivem e se ainda estão na
mesma
região;
quais
as
características de moradia dos
diferentes povos e comunidades;
entre outros.
Conhecimentos
prévios:
EF02GE05.
Considerando que o aluno já
reconhece as mudanças das
paisagens,
conforme
a
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produção e na
mudança das
paisagens
naturais
e
antrópicas nos
seus lugares de
vivência,
comparando-os
a
outros
lugares.

Mundo
trabalho

do Matéria-prima
e indústria

AF

EF03GE05

Identificar
alimentos,
minerais
e
outros
produtos
cultivados
e
extraídos
da
natureza,
comparando as
atividades de
trabalho
em
diferentes
lugares.

EF03GE04
EF03GE07
EF03HI08

habilidade
(EF02GE05),
é
esperado que possa identificar e
explicar as mudanças das
paisagens nos lugares de
vivência (casa, escola, bairro,
região do entorno). Espera-se,
ainda, que identifique os
componentes que atuam nos
processos de modificação das
paisagens, como indústrias,
ampliação de bairros, abertura
de novas ruas, ampliação do
comércio, diferenciação dos
espaços de moradias e de
circulação, entre outros, assim
como relacionar e explicar as
mudanças
das
paisagens
considerando os diferentes
componentes espaciais e a ação
do
homem
sobre
esses
componentes.
Conhecimentos
prévios:
EF02GE07.
O
desenvolvimento
dessa
habilidade
possibilita
ao
estudante analisar o espaço
geográfico tendo em vista as
ações
humanas
que
transformam a natureza e os
recursos naturais por meio do
trabalho, a fim de atender suas
necessidades sociais. Nesse
sentido,
reconhecer
características do mundo do
trabalho é importante para que
se compreenda como as pessoas
transformam e organizam o
espaço de diversas maneiras.
Neste ano, interessa que o
estudante identifique diferentes
matérias -primas e produtos
extraídos,
cultivados
ou
produzidos
a
partir
de
elementos
da
natureza,
comparando as atividades de
trabalho
em
diferentes
localidades, por exemplo, campo
e
cidade.
É
interessante
apresentar
atividades
de
reconhecimento
de
transformações da paisagem em
diferentes localidades por meio
de
diversas
atividades
econômicas, associando-as aos
seus
possíveis
impactos
socioambientais. Essa habilidade
permite um trabalho com o
tema
contemporâneo
transversal trabalho e com o
ODS 8. Essa habilidade pode ser
desenvolvida de forma conjunta
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com o componente História
(habilidade EF03HI08).
Formas
de Representaçõe
representaçã s cartográficas
o
e
pensamento
espacial

AF

Formas
de Representaçõe
representaçã s cartográficas
o
e
pensamento
espacial

AF

EF03GE06

EF03GE07

Identificar
e
interpretar
imagens
bidimensionais
e
tridimensionais
em diferentes
tipos
de
representação
cartográfica.

EF03GE09

Reconhecer e
elaborar
legendas com
símbolos
de
diversos tipos
de
representações
em diferentes
escalas
cartográficas.

EF03GE05

EF03HI10

EF03HI05
EF03HI10

Conhecimentos
prévios:
EF02GE08 e EF02GE09.
O
desenvolvimento
dessa
habilidade
relacionada
à
alfabetização cartográfica deve
ser realizado juntamente com as
habilidades
relativas
à
alfabetização geográfica, visto
que a cartografia é um recurso
essencial para as análises
espaciais e a construção do
raciocínio
geográfico.
O
desenvolvimento
dessa
habilidade
deve
ser
acompanhado com atividades de
identificação e diferenciação de
imagens
bidimensionais
(desenhos,
fotos
aéreas,
imagens de satélite, plantas,
mapas)
de
tridimensionais
(globo terrestre e maquete). Ao
comparar
essas
diferentes
formas de representação, vale
retomar a questão dos pontos
de vista (visão vertical, oblíqua e
frontal). Essa habilidade pode
ser trabalhada conjuntamente
com o componente História por
meio
da
proposta
de
mapeamento
de
espaços
públicos nos lugares de vivência,
viabilizando a identificação das
suas diferentes funções para a
sociedade (EF03HI10).
Conhecimentos
prévios:
EF02GE08 e EF02GE09.
O
desenvolvimento
dessa
habilidade
relacionada
à
alfabetização
cartográfica
possibilita um aprofundamento
sobre relevantes técnicas e
recursos
da
linguagem
cartográfica, ao se ater na
questão das legendas de plantas
e mapas de distintas escalas.
Vale
construir
junto
ao
estudante a ideia de que a
legenda é como se fosse um
alfabeto
que
codifica
o
significado de símbolos, linhas,
cores e padrões de mapas ou
plantas cartográficas e informa o
que
foi
representado.
Importante realizar um trabalho
de construção preliminar da
noção de escala, em que o aluno
possa perceber que a realidade
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pode ser reduzida ou ampliada,
apresentando mais ou menos
detalhes, conforme a proporção
matemática que for adotada na
representação gráfica. Essa
habilidade pode ser trabalhada
de forma conjunta com o
componente História tendo por
base
representações
relacionadas aos registros de
memória na cidade (EF03HI05) e
de mapeamento de espaços
públicos no lugar em que vive
(EF03HI10).
Natureza,
Produção,
ambientes e circulação
qualidade de consumo
vida

AC

EF03GE08

AF

EF03GE09

e

Natureza,
Impactos das
ambientes e atividades
qualidade de humanas
vida

Relacionar
a
produção
de
lixo doméstico
ou da escola
aos problemas
causados pelo
consumo
excessivo
e
construir
propostas para
o
consumo
consciente,
considerando a
ampliação de
hábitos
de
redução, reuso
e
reciclagem/des
carte
de
materiais
consumidos em
casa, na escola
e/ou
no
entorno.
Investigar os
usos
dos
recursos
naturais, com
destaque para
os usos da
água
em
atividades
cotidianas
(alimentação,
higiene,
cultivo
de
plantas etc.),
e discutir os
problemas
ambientais
provocados
por
esses
usos.

EF03GE09

EF03GE06
EF03GE08

A habilidade diz respeito a
identificar os hábitos de
consumo na família e entre os
colegas de escola para relacionar
a produção do lixo com os
problemas de consumo. Esperase que o aluno possa identificar
e registrar o destino de
diferentes tipos de lixo no
ambiente doméstico e da escola,
relacionar a produção e destino
do
lixo
aos
problemas
ambientais nos espaços urbanos
e no campo, assim como
apresentar e problematizar os
princípios
da
redução,
reciclagem e reuso para lixos e
resíduos.
O
foco
dessa
habilidade, portanto, é a relação
sociedade-natureza,
na
expectativa que o aluno possa
assumir atitudes conscientes e
responsáveis em relação à
natureza, resíduos e consumo.
Conhecimentos
prévios:
EF03GE05.
O
desenvolvimento
dessa
habilidade permite ao estudante
um aprofundamento sobre a
questão
dos
impactos
ambientais resultantes das ações
humanas que envolvem a
extração e transformação dos
recursos naturais, com destaque
para a questão dos usos da água
(doméstico e nas atividades
econômicas) e, principalmente,
nas formas de poluição desse
recurso. Também se propõe
investigar ações relacionadas à
produção e ao descarte do lixo
nos lugares de vivência. Ao se
ater a essa questão, pode-se
propor o aprofundamento da
temática do saneamento básico
(que além do tratamento da
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água e do lixo, abarca o
tratamento do esgoto). As
propostas de atividades devem
levar o estudante a desenvolver
as noções iniciais de: consumo
consciente, sustentabilidade e
corresponsabilidade por meio de
ações de conscientização nos
locais de vivência (moradia,
escola e vizinhança). Podem-se
sugerir atividades práticas nas
quais ele proponha ações de
sustentabilidade envolvendo o
uso da água e o destino do lixo
no espaço da moradia, em
espaços públicos, como as
praças e os parques. Essa
atividade permite aproximação
com os ODS 16 e 17 .
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PREFEITURA MUNICPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

3º ANO
LÍNGUA PORTUGUESA
EIXOS

Análise
linguística/
Semiótica

Análise
linguística/
semiótica

Análise
linguística/
semiótica

CAMPO DE
ATUAÇÃO

Todos
os
Campos
de
Atuação

Todos
os
Campos
de
Atuação

Campo
da vida
Pública

OBJETO DE
CONHECIMENTO

Construção
do sistema
alfabético e
da
Ortografia

CLASSIFIC
AÇÃO

CÓDIGO

TEXTO DA
HABILIDADE

HABILIDADES
RELACIONADAS

COMENTÁRIO

EF

EF35LP12

Recorrer
ao
dicionário para
esclarecer
dúvida sobre a
escrita
de
palavras,
especialmente
no caso de
palavras com
relações
irregulares
fonemagrafema.

A habilidade implica
no uso do dicionário
para
resolver
problemas
de
ortografia, o que pode
ou não envolver a
identificação
da
acepção
correspondente
ao
uso que gerou a
busca.
Utilizar
o
dicionário requer a
familiarização
com
procedimentos
de
busca.

Construção
AC
do
sistema
alfabético e
da ortografia

EF35LP13

Memorizar a
grafia
de
palavras de uso
frequente nas
quais
as
relações
fonemagrafema
são
irregulares
e
com h inicial
que
não
representa
fonema.

A
habilidade
diz
respeito a reconhecer
e
lembrar
dos
registros corretos das
grafias de algumas das
ocorrências
irregulares presentes
na
língua.
O
tratamento
pela
memorização permite
aos estudantes reter
imagens visuais das
palavras.

Forma
de AC
composição
dos textos

EF35LP16

Identiﬁcar
e EF04LP14
reproduzir, em
EF05LP15
notícias,
manchetes,
EF03LP18
lides e corpo
de
notícias
simples para
público infantil
e cartas de
reclamação
(revista
infantil),
digitais
ou

Conhecimento Prévio:
EF12LP11; EF12LP08;
EF02LP19
A
habilidade
pressupõe
um
trabalho integrado de
leitura e produção
escrita ou oral. Além
disso, considerando
que essa habilidade
está prevista para o
segundo ciclo do
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impressos,
a
formatação e
diagramação
especíﬁca de
cada um desses
gêneros,
inclusive
em
suas
versões
orais.

segmento (3º ao 5º
ano), prevê-se que ela
seja
desenvolvida
juntamente com os
gêneros jornalísticos
(notícia, carta de
reclamação)
trabalhados no ano.
Nesse sentido, para a
prática de leitura,
propõe-se que sejam
feitas rodas de leitura
(ou escuta) dos textos
para
o
reconhecimento
de
suas características. É
possível,
ainda,
propor
estratégias
para
que
os
estudantes
reconheçam
as
condições
de
produção, circulação e
recepção dos textos, a
fim de comparar as
diferenças
de
estrutura do texto de
acordo com o suporte,
por exemplo, uma
notícia impressa, uma
digital e uma oral. Há
a possibilidade de
construir,
coletivamente,
um
painel
com
semelhanças
e
diferenças entre os
gêneros em seus
diferentes suportes.
Em seguida, pode-se
propor uma produção
escrita
ou
oral,
processual, do gênero
estudado, elencando
os critérios levantados
na etapa de leitura. A
avaliação
da
habilidade pode ser
feita, na leitura, por
meio de observações
ou registros feitos
pelos estudantes e, na
produção,
ao
se
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observar
se
os
critérios estabelecidos
no
planejamento
foram seguidos. Por
tratar
de
textos
jornalísticos,
a
habilidade
pode
dialogar com os temas
contemporâneos e os
ODS por meio de
temáticas que tratem
de aspectos como
respeito ao meio
ambiente, aos direitos
humanos,
entre
outros.
Análise
linguística/
semiótica

Campo
artísticoliterário

Formas
de AF
composição
de narrativas

EF35LP29

Identiﬁcar, em
narrativas,
cenário,
personagem
central,
conﬂito
gerador,
resolução e o
ponto de vista
com base no
qual histórias
são narradas,
diferenciando
narrativas em
primeira
e
terceira
pessoas

EF35LP26
EF15LP16
EF35LP01
EF35LP03
EF35LP04
EF35LP21
EF35LP22
EF35LP30

Conhecimento Prévio:
EF02LP28
Essa
habilidade,
assim,
como
a
EF35LP26, propõe o
desenvolvimento da
leitura
de
textos
narrativos,
considerando
os
elementos
da
narrativa. Por essa
razão, as estratégias já
citadas para promover
a leitura podem ser
propostas
aqui.
Contudo,
essa
habilidade enfatiza a
questão
do
foco
narrativo, ampliando
a aprendizagem. Por
essa razão, propõe-se
que
sejam
feitas
atividades em que
haja a comparação de
textos
com
foco
narrativo em primeira
ou terceira pessoa e a
diferença de sentido
proveniente
dessa
mudança de foco.
Além disso, podem ser
feitas atividades nas
quais o estudante
deva reescrever um
trecho fazendo as
readequações
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necessárias.
Nesse
sentido,
conteúdos
como
verbos
e
pronomes
ou
habilidades
que
tratem
de
concordância verbal e
nominal podem ser
articuladas a essa
habilidade.
É
interessante, ainda,
enfatizar que uma
narrativa em primeira
pessoa tende a trazer
marcas
da
subjetividade
do
narrador,
suas
percepções, ao passo
que,
em
uma
narrativa em terceira
pessoa, o narrador se
coloca de fora da
história, de maneira
mais
objetiva.
Considerando
essa
questão,
pode-se
propor uma partilha
de como é diferente
quando se conta uma
história na qual se
está
envolvido
diretamente.
Essa
proposta pode ser
articulada
a
conteúdos atitudinais,
promovendo
a
possibilidade
de
dialogar sobre si e
promover
o
entendimento
do
outro, relacionandose, assim, aos ODS no
que se refere a uma
cultura de paz e aos
direitos humanos.
Análise
linguística/
semiótica

Campo
artísticoliterário

Discurso
direto
indireto

EF
e

EF35LP30

Diferenciar
discurso
indireto
e
discurso direto,
determinando
o efeito de
sentido
de

Esta habilidade referese a reconhecer as
diferenças
e
semelhanças
entre
discurso direto e
indireto, focalizando
não
apenas
a
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Análise
linguística/
semiótica

Campo
artísticoliterário

Forma
de AF
composição
de
textos
poéticos

EF35LP31

verbos
de
enunciação e
explicando o
uso
de
variedades
linguísticas no
discurso direto,
quando for o
caso.

pontuação, mas o uso
dos verbos dicendi em
cada caso; e implica
compreender que a
presença, na fala de
personagens,
de
variedades linguísticas
diferentes daquela em
que o texto é narrado
produz efeitos de
sentido relevantes.

Identiﬁcar, em EF35LP04
textos
EF35LP23
versiﬁcados,
efeitos
de
EF35LP27
sentido
decorrentes do
uso de recursos
rítmicos
e
sonoros e de
metáforas.

Conhecimento Prévio:
EF15LP02
Esta habilidade foca
no reconhecimento
dos
recursos
linguísticos
e
discursivos
que
constituem os textos
versificados,
como
poemas,
canções,
cordéis, entre outros.
Por essa razão, ela
pode ser articulada a
outras
habilidades
que tratam desses
textos. Nesse sentido,
sugere-se que os
estudantes
sejam
expostos aos textos
versificados em rodas
de leitura e em
oficinas, em projetos
com a biblioteca a fim
de promover um
maior contato com os
textos. Com base no
reconhecimento das
características desses
textos, podem ser
propostas atividades
em
que
haja
exploração
dos
recursos
sonoros,
como as rimas, as
aliterações
e
as
assonâncias. Sugerese, ainda, que sejam
propostas atividades
de escrita para que o
estudante
explore
esses recursos. Além
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disso, a habilidade
propõe ao estudante
o reconhecimento das
metáforas
e
identifique seu efeito
de sentido. Para isso,
é interessante propor
atividades
que
trabalhem
a
identificação
das
metáforas, bem como
rodas de conversa
sobre seu significado.
Essa habilidade se
relaciona com as
habilidades
de
fluência de leitura que
não especificam os
gêneros
ou
o
contexto, como as
habilidades EF15LP02
e a EF35LP04. A
primeira refere-se à
compreensão
de
textos
e
suas
condições
de
produção,
já
a
segunda trata da
questão da inferência
o que, nesse caso, é
promovido por meio
do reconhecimento da
metáfora e seu efeito
de sentido. Além
disso, sugere-se que
seja proposto um
projeto com o texto
poético, que pode ser
articulado
ao
componente de Arte,
por
meio
de
ilustrações
e
representações
das
metáforas dos textos.
Análise
linguística/
semiótica

Todos
os Construção
AC
campos de do
sistema
alfabético e
atuação
da ortografia

EF03LP01

Ler e escrever
palavras com
correspondênci
as
regulares
contextuais
entre grafemas
e fonemas –
c/qu;
g/gu;

Esta habilidade trata
dos casos em que o
contexto interno da
palavra
é
que
determina que letra
usar em sua grafia nos
casos citados pela
habilidade. Levar o
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Análise
linguística/
semiótica

Análise
linguística/
semiótica

r/rr; s/ss; o (e
não u) e e (e
não i) em sílaba
átona em final
de palavra – e
com marcas de
nasalidade (til,
m, n).

aluno a construir
regras é a estratégia
indicada, e pode
ocorrer pela análise
comparativa
das
ocorrências em listas
de
palavras,
favorecendo
a
antecipação
do
contexto em que é
correto usar uma ou
outra
letra
(ex:
M/P/B), o que o
contribui
para
a
compreensão
da
regra.

Todos
os Construção
AF
campos de do
sistema
alfabético e
atuação
da ortografia

EF03LP02

Ler e escrever
corretamente
palavras com
sílabas CV, V,
CVC, CCV, VC,
VV,
CVV,
identificando
que
existem
vogais
em
todas
as
sílabas.

Para desenvolver esta
habilidade, que diz
respeito a reconhecer,
compreender
e
registrar palavras com
diferentes esquemas
silábicos, é indicado
que não haja controle
das
escritas
espontâneas
dos
alunos desde o 1º
ano.
Durante
o
processo
de
produção, escrevendo
o que desejam, eles
entram em contato
com
dúvidas
ortográficas, o que é
positivo
para
a
aprendizagem.

Todos
os Construção
AF
campos de do
sistema
alfabético e
atuação
da ortografia

EF03LP03

Ler e escrever
corretamente
palavras com
os dígrafos lh,
nh, ch.

Para a efetivação da
habilidade,
que
consiste
em
compreender
e
registrar a grafia de
diferentes palavras, é
preciso analisar listas
de
palavras
com
ocorrências
que
possam gerar dúvidas,
seja
por
grafia
semelhantes (nh/lh),
seja
por
sons
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semelhantes (ch/x).
Análise
linguística/
semiótica

Análise
linguística/
semiótica

Análise
linguística/
semiótica

Todos
os Conheciment AC
campos de o
das
diversas
atuação
grafias
do
alfabeto/
Acentuação

EF03LP04

Usar
acento
gráfico (agudo
ou circunflexo)
em
monossílabos
tônicos
terminados em
a, e, o e em
palavras
oxítonas
terminadas em
a,
e,
o,
seguidas
ou
não de s.

Esta habilidade requer
do aluno: identificar
as
sílabas
das
palavras; reconhecer
qual sílaba é tônica;
identificar quais têm
vogais abertas e quais
têm vogais fechadas;
reconhecer
sinais
gráficos
como
o
acento agudo e o
circunflexo; relacionar
o primeiro com vogais
abertas e o segundo,
com as fechadas.
Depois disso, requer
que
os
alunos
identifiquem
as
regularidades
da
acentuação apontadas
na habilidade.

Todos
os Segmentação AC
campos de de
palavras/Clas
atuação
sificação de
palavras por
número de
sílabas

EF03LP05

Identificar
o
número
de
sílabas
de
palavras,
classificando-as
em
monossílabas,
dissílabas,
trissílabas
e
polissílabas.

Esta habilidade requer
ao aluno reconhecer e
dividir as sílabas das
palavras,
classificando-as
conforme orientação.

Todos
os Pontuação
campos de
atuação

EF03LP07

Identificar
a
função
na
leitura e usar
na
escrita
ponto
final,
ponto
de
interrogação,
ponto
de
exclamação e,
em
diálogos
(discurso
direto), doispontos
e
travessão.

Esta habilidade prevê
a ampliação do estudo
dos
recursos
de
pontuação em relação
à
habilidade
(EF02LP09), incluindo
a
pontuação
de
discurso direto — dois
pontos e travessão.
Da mesma forma, o
estudo
prevê:
identificar os sinais
gráficos que estão
sendo
incluídos;
reconhecer — na
leitura — a sua
função; usá-los no

AC
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texto para apresentar
expressividade,
legibilidade
e
provocar os efeitos de
sentido desejados.
Análise
Todos
os Morfologia
linguística/se campos de
miótica
atuação

AC

EF03LP08

Identificar
e
diferenciar, em
textos,
substantivos e
verbos e suas
funções
na
oração: agente,
ação, objeto da
ação.

A habilidade prevê
aprender as classes
gramaticais
das
palavras
indicadas
(substantivos
e
verbos) e identificar as
funções sintáticas que
elas podem assumir
nos enunciados. É
interessante
prever
um trabalho reflexivo
de
observação,
análise, comparação e
derivação
de
regularidades
no
trabalho
com
as
classes de palavras; e
usar
os
saberes
gramaticais
como
ferramentas
de
constituição
da
legibilidade.

Análise
Todos
os Morfossintax
linguística/se campos de e
miótica
atuação

AC

EF03LP09

Identificar, em
textos,
adjetivos e sua
função
de
atribuição de
propriedades
aos
substantivos.

A habilidade prevê
reconhecer o adjetivo
como a classe de
palavra que atribui
características
aos
substantivos.
É
interessante
prever
um trabalho reflexivo,
com
base
em
inventários,
de
observação, análise,
comparação
e
levantamento
de
regularidades
que
caracterizem
essa
classe de palavras;
usar
os
saberes
gramaticais
como
ferramentas
de
constituição
da
legibilidade do texto.

26

Análise
Campo da Forma
de AF
linguística/se vida
composição
miótica
cotidiana
do texto

EF03LP16

Identificar
e
reproduzir, em
textos
injuntivos
instrucionais
(receitas,
instruções de
montagem,
digitais
ou
impressos), a
formatação
própria desses
textos (verbos
imperativos,
indicação
de
passos a ser
seguidos) e a
diagramação
específica dos
textos desses
gêneros (lista
de ingredientes
ou materiais e
instruções de
execução
–
"modo
de
fazer").

Esta habilidade referese a reconhecer, no
processo de leitura,
recursos linguísticos e
discursivos
que
constituem os gêneros
previstos, de modo
que seja possível
empregá-los
adequadamente nos
textos
a
serem
produzidos.

Análise
Campo da Forma
de AF
linguística/se vida
composição
miótica
cotidiana
do texto

EF03LP17

Identificar
e
reproduzir, em
gêneros
epistolares e
diários,
a
formatação
própria desses
textos (relatos
de
acontecimento
s, expressão de
vivências,
emoções,
opiniões
ou
críticas) e a
diagramação
específica dos
textos desses
gêneros (data,
saudação,
corpo do texto,
despedida,
assinatura).

Esta habilidade referese a reconhecer, no
processo de leitura,
recursos linguísticos e
discursivos
que
constituem os gêneros
previstos, de modo
que seja possível
empregá-los
adequadamente nos
textos
a serem
produzidos.
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Análise
Campo da Forma
de AC
linguística/se vida pública composição
miótica
dos textos

EF03LP23

Analisar o uso
de
adjetivos
em
cartas
dirigidas
a
veículos
da
mídia impressa
ou
digital
(cartas
do
leitor ou de
reclamação a
jornais
ou
revistas),
digitais
ou
impressas.

Trata-se
de
uma
habilidade complexa,
que precisa considerar
tanto o trabalho com
as habilidades de
leitura quanto as
características de cada
um
dos
gêneros
(organização interna;
marcas
linguísticas;
conteúdo temático) e
dos textos de relatos e
pesquisas a serem
lidos. Atentar para o
fato de que o trabalho
previsto
é
com
autonomia.

Análise
Campo das
linguística/se práticas de
estudo
e
miótica
pesquisa

Forma
de AC
composição
dos
textos
Adequação
do texto às
normas
de
escrita

EF03LP26

Identificar
e
reproduzir, em
relatórios de
observação e
pesquisa,
a
formatação e
diagramação
específica
desses gêneros
(passos
ou
listas de itens,
tabelas,
ilustrações,
gráficos,
resumo
dos
resultados),
inclusive
em
suas
versões
orais.

Esta habilidade referese a reconhecer, no
processo de leitura,
recursos linguísticos e
discursivos
que
constituem os gêneros
previstos, de modo
que seja possível
empregá-los
adequadamente nos
textos
a
serem
produzidos.

Produção de Todos
os Planejamento EF
textos
campos de de texto
(escrita
atuação
compartilha
da
e
autônoma)

EF15LP05

Planejar, com a
ajuda
do
professor,
o
texto que será
produzido,
considerando a
situação
comunicativa,
os
interlocutores
(quem
escreve/para
quem escreve);
a finalidade ou
o
propósito

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

28

Produção de Todos
os Planejamento EF
textos
campos de de texto
(escrita
atuação
compartilha
da
e
autônoma)

EF15LP06

(escrever para
quê);
a
circulação
(onde o texto
vai circular); o
suporte (qual é
o portador do
texto);
a
linguagem,
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.

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.

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

O foco da habilidade
está nas etapas 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
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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.

Produção de Todos
os Edição
textos
campos de textos
(escrita
atuação
compartilha
da
e
autônoma)

de EF

EF15LP07

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

O foco da habilidade
incide
sobre
os
cuidados
com
a
circulação/publicação
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 do
texto em parceria.

Produção de Todos
os Construção
EF
textos
campos de do
sistema
(escrita
alfabético/
atuação
compartilha
Convenções
da
e
da escrita
autônoma)

EF35LP07

Utilizar,
ao
produzir
um
texto,
conhecimentos
linguísticos e
gramaticais,
tais
como
ortografia,
regras básicas
de
concordância

Trata-se
de
uma
habilidade complexa,
que envolve todo um
conjunto
de
habilidades de análise
linguística
(ortográfica,
morfossintática,
sintática e semântica)
e de conhecimentos
específicos a elas
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Produção de Todos
os Construção
EF
textos
campos de do
sistema
(escrita
alfabético/
atuação
compartilha
Estabelecime
da
e
nto
de
relações
autônoma)
anafóricas na
referenciação
e construção
da coesão

EF35LP08

nominal
e
verbal,
pontuação
(ponto
final,
ponto
de
exclamação,
ponto
de
interrogação,
vírgulas
em
enumerações)
e pontuação do
discurso direto,
quando for o
caso.

associados,
para
serem
adequadamente
colocadas
em
produções
textuais
dos
alunos.
A
habilidade poderá ser
antecedida
por
outras, que envolvam
a análise dos recursos
citados em textos
lidos
de
modo
independente
(por
exemplo, ao analisar a
presença
de
pontuação
e
os
efeitos de sentido
decorrentes do seu
uso). O trabalho pode
ser previsto tanto em
colaboração quanto
com
autonomia,
progressivamente, a
partir do momento
em que os alunos
compreendam
as
regras do sistema de
escrita.

Utilizar,
ao
produzir
um
texto, recursos
de
referenciação
(por
substituição
lexical ou por
pronomes
pessoais,
possessivos e
demonstrativos
), vocabulário
apropriado ao
gênero,
recursos
de
coesão
pronominal
(pronomes
anafóricos) e
articuladores
de relações de

Esta é uma habilidade
fundamental para a
construção do texto,
especialmente no que
diz respeito à coesão
e à coerência. Seu
foco é usar o recurso
da referenciação em
situação de produção
de textos. Assim, é
possível
propor
habilidades
que
antecedam
a
autonomia no uso dos
recursos de produção
textual e envolvam,
por exemplo, analisar
a
presença
de
referenciação
em
textos
lidos,
observando os efeitos
de
sentido
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sentido
(tempo, causa,
oposição,
conclusão,
comparação),
com
nível
suficiente de
informatividad
e.

produzidos. É possível
desmembrar
a
habilidade propondo
habilidades
específicas para o uso
da referenciação e dos
organizadores textuais
(tempo, causa etc.).

Produção de Todos
os Planejamento EF
textos
campos de de
(escrita
texto/Progres
atuação
compartilha
são temática
da
e
e
autônoma)
paragrafação

EF35LP09

Organizar
o
texto
em
unidades
de
sentido,
dividindo-o em
parágrafos
segundo
as
normas
gráficas e de
acordo com as
características
do
gênero
textual.

Esta é uma habilidade
fundamental para a
construção do texto,
especialmente no que
diz
respeito
à
articulação entre suas
partes.
Envolve
conhecer
as
características
do
gênero para organizar
o texto em unidades
de sentido de modo
coeso e coerente, ou
seja, dividir o texto
em
parágrafos,
respeitando
as
normas da pontuação,
o encadeamento das
ideias e a hierarquia
das
informações
presentes, de acordo
com as características
do gênero e a
finalidade
comunicativa.

Produção de Todos
os Escrita
textos
campos de colaborativa
(escrita
atuação
compartilha
da
e
autônoma)

EF35LP15

Opinar
e
defender
ponto de vista
sobre
tema
polêmico
relacionado a
situações
vivenciadas na
escola e/ou na
comunidade,
utilizando
registro formal
e
estrutura
adequada
à
argumentação,
considerando a

Esta
habilidade
consiste em expressar
pontos de vista sobre
temas controversos
da vivência do aluno
(como o bullying, o
uso da tecnologia na
sala de aula etc.) e
argumentar
para
legitimar
essas
opiniões. A habilidade
articula a produção de
textos opinativos a
dois
vetores
do
processo de escrita
(situação/tema
ou

EF
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situação
comunicativa e
o
tema/assunto
do texto.

Produção de Campo
textos
artístico(escrita
literário
compartilha
da
e
autônoma)

Escrita
AF
autônoma e
compartilhad
a

EF35LP25

Criar narrativas
ﬁccionais, com
certa
autonomia,
utilizando
detalhes
descritivos,
sequências de
eventos
e
imagens
apropriadas
para sustentar
o sentido do
texto,
e
marcadores de
tempo, espaço
e de fala de
personagens.

assunto) e ao uso
adequado do registro
formal e dos recursos
de
argumentação.
Convém
considerar
que a análise de
diferentes pontos de
vista
sobre
temas/questões
polêmicas precede a
emissão de opinião.
EF35LP26
EF35LP29
EF35LP30
EF35LP08
EF35LP09
EF15LP16

Conhecimento Prévio:
EF02LP27; EF02LP28
Esta
habilidade
propõe a produção de
textos narrativos com
certa autonomia. É
interessante,
no
entanto, que ela seja
articulada
às
habilidades de leitura
de um gênero a fim de
que os estudantes
reconheçam
as
características
do
texto a ser produzido.
Além
disso,
é
importante considerar
as etapas da escrita
processual,
envolvendo
planejamento,
produção, revisão e
reescrita.
Nesse
sentido, na etapa
planejamento, sugerese
que
sejam
utilizadas ferramentas
de
apoio,
como
tabelas e esquemas a
serem preenchidos.
Nessa
etapa,
é
interessante
já
estabelecer com os
estudantes o destino
da produção, ou seja,
se será publicada em
um blog, no mural da
sala, no jornal da
escola, entre outros.
Também é importante
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alinhar
antecipadamente os
critérios
para
a
produção, sejam eles
discursivos (relativos
ao
gênero)
ou
notacionais (relativos
ao uso da língua). Na
etapa da revisão
textual,
podem-se
propor atividades que
envolvam
os
conteúdos linguísticos
do ano. Por exemplo,
em uma produção do
3º ano, podem-se
articular
as
habilidades
que
tratam
das
regularidades
ortográficas.
Além
disso,
podem-se
propor revisões em
duplas para que o
estudante observe os
marcadores
de
tempo, espaço e de
fala no texto com base
em
rubricas
de
observação.
Essa
atividade
permite
desenvolver
habilidades
procedimentais
e
atitudinais,
promovendo
uma
educação em direitos
humanos
e
relacionada aos ODS,
uma vez que permite
ao
estudante
posicionar-se
de
maneira
ética
e
respeitosa em relação
ao texto do outro.
Produção de Campo
textos
artístico(escrita
literário
compartilha
da
e
autônoma)

Escrita
AF
autônoma e
compartilhad
a

EF35LP26

Ler
e
compreender,
com
certa
autonomia,
narrativas
ﬁccionais que
apresentem

EF35LP01
EF35LP03
EF35LP04
EF35LP21

Conhecimento Prévio:
EF02LP28
A habilidade foca na
leitura e compreensão
autônomas
de
narrativas ficcionais,
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cenários
e EF35LP22
personagens,
observando os EF35LP30
elementos da EF35LP29
estrutura
narrativa:
enredo, tempo,
espaço,
personagens,
narrador e a
construção do
discurso
indireto
e
discurso direto.

considerando
os
elementos
da
narrativa
(espaço,
tempo,
narrador,
personagem
e
a
sequência narrativa
do enredo). Para isso,
propõem-se
atividades de leitura
que envolvam os
diferentes
gêneros
narrativos ficcionais,
como contos de fada,
fábulas,
lendas,
contos
populares,
entre outros. Nesse
sentido, sugere-se que
sejam
propostos
momentos em que os
estudantes
tenham
que reconhecer os
elementos
da
narrativa
de
diferentes textos. Isso
pode ser feito por
meio de diversas
estratégias,
como
estações
de
aprendizagem
cujo
foco possa ser um
elemento da narrativa
diferente. Além disso,
com o auxílio de
esquemas,
pode-se
solicitar
que
os
estudantes
reconheçam
a
sequência narrativa.
Outra
questão
importante, prevista
na habilidade, é a
diferenciação
do
discurso direto e
indireto. Para essa
questão, podem ser
propostas atividades
de comparação desses
discursos
ou
de
reescrita. Sugere-se
articular
essa
habilidade a outras de
leitura e produção, de
modo a potencializar
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o desenvolvimento da
habilidade.
Como
forma de avaliação,
podem-se
observar
registros e atividades
que evidenciem as
aprendizagens.
Por
fim, por meio das
temáticas
apresentadas
nos
textos,
podem-se
tratar de questões
contemporâneas,
étnico-raciais ou ainda
relacionadas aos ODS.
Produção de Campo
textos
artístico(escrita
literário
compartilha
da
e
autônoma)

Escrita
autônoma

AF

EF35LP27

Ler
e EF15LP17
compreender,
com
certa EF35LP23
autonomia,
EF35LP28
textos
em
versos,
explorando
rimas, sons e
jogos
de
palavras,
imagens
poéticas
(sentidos
ﬁgurados)
e
recursos visuais
e sonoros.

Conhecimento Prévio:
EF02LP15; EF02LP12
A
habilidade,
do
campo
artístico
literário, prevê a
leitura
e
a
compreensão
de
textos em versos. É
importante salientar
que, para que a
compreensão de um
texto seja atingida, é
preciso
que
o
estudante seja capaz
de reconhecer as
características,
os
recursos
poéticos
utilizados (e seu efeito
de sentido), bem
como
sua
ideia
central.
Nesse
sentido,
essa
habilidade deve ser
articulada a outras
habilidades
que
proponham a leitura e
a análise de poemas,
como as habilidades
EF35LP23 e EF35LP28.
Sugere-se, assim, que
sejam
propostas
situações de leituras
(em roda, individual,
duplas) para que os
estudantes
possam
reconhecer
as
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condições
de
produção dos textos
bem
como
sua
estrutura. Além disso,
a fim de reconhecer
os recursos poéticos
utilizados,
pode-se
propor a construção
de um painel coletivo
para compilar esses
recursos, como as
rimas, os jogos de
palavras, os recursos
visuais, entre outros.
Além disso, por ser
uma habilidade do 3º
ao 5º ano, pressupõese uma regularidade
no trabalho com o
texto poético. Para
avaliar a compreensão
da leitura, além de
avaliações
escritas,
podem-se
propor
pequenas
apresentações orais
que
solicitem
a
compreensão
da
leitura. Por fim, as
atividades propostas
em grupos ou em
duplas permitem que
os
estudantes
aprendam
a
se
posicionar de maneira
ética e respeitosa,
dialogando com o ODS
16, que prevê uma
cultura de paz.
Produção de Campo da Escrita
textos
vida
colaborativa
(escrita
cotidiana
compartilha
da
e
autônoma)

AF

EF03LP13

Planejar
e
produzir cartas
pessoais
e
diários,
com
expressão de
sentimentos e
opiniões,
dentre outros
gêneros
do
campo da vida
cotidiana, de
acordo com as
convenções

EF35LP07
EF35LP08
EF35LP09
EF35LP12
EF03LP12
EF03LP01
EF03LP02

Conhecimento Prévio:
EF02LP13
A habilidade prevê a
mobilização
de
operações de escrita
processual:
o
planejamento,
a
textualização,
a
revisão do texto, a
reescrita e a edição.
Desse modo, propõese utilizar diferentes
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dos
gêneros
carta e diário e
considerando a
situação
comunicativa e
o
tema/assunto
do texto.

EF03LP03
EF03LP04
EF03LP07
EF03LP17

estratégias,
considerando
que
essas etapas podem
ser
desenvolvidas
individualmente e/ou
em
pares.
Nesse
sentido,
reitera-se,
especialmente,
o
trabalho com a escrita
compartilhada,
de
modo a propiciar a
troca de informações
e
saberes,
considerando,
também, o papel do
educador
como
mediador
desse
processo.
Recomenda-se utilizar
como ferramenta de
trabalho rubricas de
qualidade, para que,
desse
modo,
os
estudantes
possam
ler/avaliar os textos
dos colegas com base
em critérios definidos
previamente
(características
do
gênero, abordagem
do
tema,
formatação/diagrama
ção,
aspectos
notacionais
etc.).
Dessa maneira, é
possível estabelecer
relações
com
a
habilidade
complementar
EF03LP17, tendo em
vista a identificação e
a
reprodução
da
formatação
e
da
diagramação
específicas
desses
gêneros
textuais.
Sugere-se, ainda, que
essas rubricas sejam
construídas com o
auxílio
dos
estudantes. Propõese, também, definir
coletivamente o leitor
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pretendido
(a
personagem de uma
história, o autor de
um livro, colegas,
familiares etc.) e o
suporte
adequado
para a circulação do
texto
(mural
físico/digital,
antologia,
folhetos
etc.). Recomenda-se,
também,
que
as
propostas
de
produção
textual
possam dialogar com
temas
contemporâneos e os
ODS, como respeito
ao meio ambiente,
pluralidade cultural,
entre outros.
Produção de Campo da Escrita
textos
vida
colaborativa
(escrita
cotidiana
compartilha
da
e
autônoma)

AF

EF03LP14

Planejar
e
produzir textos
injuntivos
instrucionais,
com
a
estrutura
própria desses
textos (verbos
imperativos,
indicação
de
passos a ser
seguidos)
e
mesclando
palavras,
imagens
e
recursos
gráﬁco-visuais,
considerando a
situação
comunicativa e
o
tema/assunto
do texto.

EF35LP07
EF35LP08
EF35LP09
EF35LP12
EF03LP01
EF03LP02
EF03LP03
EF03LP04
EF03LP07
EF03LP16

Conhecimento Prévio:
EF12LP06
A
habilidade
pressupõe
o
engajamento
dos
estudantes
em
situações reais de
planejamento
e
produção de textos
verbais, não verbais e
multissemióticos,
considerando a forma
composicional
dos
gêneros, a situação
comunicativa,
o
tema/assunto e os
elementos linguísticos
e
multissemióticos.
Desse modo, sugerese iniciar o trabalho
de escrita com base
na discussão de uma
situação-problema, a
fim de levantar o
repertório prévio dos
estudantes sobre o
tema,
o
leitor
pretendido
e
o
contexto
de
circulação.
É

39

importante ressaltar
que,
antes
da
produção,
é
necessário que os
estudantes
tenham
vivenciado diferentes
situações de leitura
e/ou análise de vídeos
de textos injuntivos
instrucionais.
Recomenda-se como
possibilidade
de
proposta a elaboração
de receitas culinárias
do mundo de “faz de
conta”, com base em
leituras de textos
literários, e do mundo
real, por exemplo.
Desse modo, podemse
discutir
semelhanças
e
diferenças entre elas.
Propõe-se, também,
um projeto articulado
com Arte, de modo a
propiciar a exploração
de recursos gráficovisuais dos textos
produzidos
pelos
estudantes, a partir de
criação de ilustrações,
por
exemplo.
Considerando
esse
intercâmbio entre os
componentes da área
de linguagem, sugerese, ainda, que os
estudantes
possam
escrever o passo a
passo
de
jogos
experienciados
em
Educação Física.
Produção de Campo da Escrita
textos
vida pública colaborativa
(escrita
compartilha
da
e
autônoma)

AC

EF03LP20

Produzir cartas
dirigidas
a
veículos
da
mídia impressa
ou
digital
(cartas
do
leitor ou de
reclamação a
jornais
ou

EF35LP07
EF35LP08
EF35LP09
EF35LP15
EF03LP18

Essa
habilidade
pressupõe
o
desenvolvimento da
escrita processual de
textos do campo
político-cidadão.
Assim, considerando
as características dos
gêneros, as condições
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revistas),
dentre outros
gêneros
do
campo políticocidadão, com
opiniões
e
críticas,
de
acordo com as
convenções do
gênero carta e
considerando a
situação
comunicativa e
o
tema/assunto
do texto.

EF03LP01
EF03LP02
EF03LP03
EF03LP04
EF03LP07
EF03LP17
EF03LP23

de produção e o
tema/assunto.
Reitera-se que essa
habilidade estabelece
relações
com
a
habilidade EF03LP18,
uma vez que é
necessário que o
estudante
construa
um repertório de
leitura para que,
então, possa escrever
o texto com mais
autonomia
e
qualidade.
Recomenda-se iniciar
a proposta a partir de
uma
situaçãoproblema que envolva
a análise de textos
digitais
e/ou
impressos
(reportagens, notícias,
propagandas
etc.),
que abordem temas
de
interesse
dos
estudantes e sejam de
relevância social, para
que,
então,
eles
possam discutir e
formular
ideias.
Propõe-se, ainda, que
na
etapa
de
planejamento
do
texto,
sejam
elaborados esquemas
com a mediação do
educador, a fim de
registrar os principais
aspectos estruturais:
“Como a carta será
iniciada? A quem a
carta será enviada? O
que será escrito no
corpo do texto? Como
a
carta
será
finalizada?”,
bem
como os aspectos do
tema: “Qual opinião
será defendida? Quais
argumentos
serão
utilizados?”. Sugerese, também, que a
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escrita do texto seja
compartilhada
com
colegas para que eles
possam atuar como
leitores críticos das
cartas.
Considere,
ainda, nesse trabalho,
as etapas de revisão e
reescrita.
Produção de Campo da Escrita
textos
vida pública colaborativa
(escrita
compartilha
da
e
autônoma)

AF

EF03LP21

Produzir
anúncios
publicitários,
textos
de
campanhas de
conscientizaçã
o destinados
ao
público
infantil,
observando os
recursos
de
persuasão
utilizados nos
textos
publicitários e
de propaganda
(cores,
imagens,
slogan, escolha
de
palavras,
jogo
de
palavras,
tamanho e tipo
de
letras,
diagramação).

EF03LP19
EF15LP04
EF15LP05
EF15LP06
EF03LP01
EF03LP02
EF03LP03
EF03LP04

Essa habilidade prevê
a
produção
de
gêneros publicitários,
considerando
a
exploração
e
experimentação dos
recursos
multissemióticos
(cores,
imagens,
slogan, escolha de
palavras, jogo de
palavras, tamanho e
tipos
de
letra,
diagramação) próprios
desse textos, bem
como a finalidade e o
contexto de produção.
Sugere-se promover
discussões e pesquisas
para
que
os
estudantes
possam
selecionar o tema a
ser trabalhado na
produção. Assim, são
mobilizados a tomar
decisões coletivas e
colocados em uma
posição mais ativa em
relação à própria
aprendizagem. Nesse
sentido, é possível: (1)
trabalhar com um
tema e um slogan
comum a todos da
turma,
sendo
individual apenas o
texto geral e as
imagens ilustrativas
ou (2) trabalhar com
um tema único, mas
slogans
e
textos
gerais/imagens
individuais.
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Recomenda-se, ainda,
que o planejamento
textual seja previsto
como uma etapa da
escrita para que os
estudantes
possam
elaborar esquemas e
quadros atendendo
aos
seguintes
questionamentos:
“Para que estamos
escrevendo? A quem
se destina o nosso
texto?
O
que
queremos dizer? Qual
será o slogan? Que
linguagem e recursos
serão utilizados para
convencer
o
público?”. Propõe-se,
também,
que
a
produção
seja
elaborada em parceria
com Arte, de modo a
potencializar
a
experimentação
de
diferentes
recursos
multissemióticos.
Recomenda-se,
por
fim, possibilitar a
exposição
dos
trabalhos em murais
físicos e/ou digitais,
jornais da escola e/ou
comunidade etc.
Leitura/escu Todos
os Reconstrução EF
ta
campos de das
(compartilha atuação
condições de
da
e
produção e
recepção de
autônoma)
textos

EF15LP01

Identificar
a
função social
de textos que
circulam
em
campos da vida
social dos quais
participa
cotidianament
e (a casa, a rua,
a comunidade,
a escola) e nas
mídias
impressa, de
massa e digital,
reconhecendo
para que foram
produzidos,

Esta habilidade referese à necessidade de o
aluno identificar que
os textos possuem
funções diretamente
relacionadas
aos
diversos campos de
atuação da vida social
em que se inserem e
às diferentes mídias.
Trata-se, portanto, de
uma habilidade mais
ampla, na qual se
estudam os textos
para
procurar
características
dos
gêneros
e
para
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onde circulam,
quem
os
produziu e a
quem
se
destinam.

estabelecer relações
entre eles, os campos
de atuação e sua
organização interna.

Leitura/escu Todos
os Estratégia de EF
ta
campos de leitura
(compartilha atuação
da
e
autônoma)

EF15LP02

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.

O foco é a realização
de
antecipações,
inferências
e
verificações ao longo
do
processo
de
leitura, a partir tanto
da recuperação do
contexto de produção
e de recepção do
texto a ser lido quanto
do universo temático
em jogo. É possível
articular
essas
informações
com
pistas fornecidas pelo
próprio texto, para
realizar
previsões
sobre o conteúdo.
Durante a leitura do
texto, essa articulação
permite inferir dados
implícitos e verificar
antecipações
e
inferências realizadas.

Leitura/escu
ta

EF15LP03

Localizar
informações

As
informações
explícitas em um texto

Todos
os Estratégia de EF
campos de
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(compartilha atuação
da
e
autônoma)

explícitas
textos.

leitura

em

são
aquelas
que
estão, literalmente,
expressas no texto,
seja ele oral ou
escrito. Localizá-las,
portanto, no caso do
texto escrito, requer
do aluno que leia o
enunciado
e
a
identifique.
Muitos
consideram
essa
habilidade como a
menos complexa. É
preciso considerar, no
entanto, que localizar
informações
não
ocorre no vazio, mas a
partir do texto. Assim,
é tarefa que pode ser
tão complexa quanto
o próprio texto.

Leitura/escu Todos
os Estratégia de EF
ta
campos de leitura
(compartilha atuação
da
e
autônoma)

EF15LP04

Identificar
o
efeito
de
sentido
produzido pelo
uso de recursos
expressivos
gráfico-visuais
em
textos
multissemiótic
os.

Os
textos
das
diferentes esferas de
atividade costumam
apresentar diferentes
recursos
gráficovisuais: boxes de
complementação,
linkagem
ou
de
remissão; infográficos;
negrito, itálico, letra
capitular; uso de
notas de rodapé;
hiperlinks; som e
movimento;
cores,
imagens;
entre
outros.
A
compreensão
adequada do texto
depende
da
identificação
dos
efeitos de sentido
produzidos pelo uso
de tais recursos, o que
implica articulá-los ao
texto verbal.

Leitura/escu Campo da Leitura
de AF
ta
vida
imagens em
(compartilha cotidiana
narrativas
da
e

EF15LP14

Construir
o EF15LP18
sentido
de
histórias
em
quadrinhos e

A habilidade demanda
o planejamento de
situações de leitura
com foco na análise
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autônoma)

visuais

tirinhas,
relacionando
imagens
e
palavras
e
interpretando
recursos
gráﬁcos (tipos
de balões, de
letras,
onomatopeias)

de
imagens
em
narrativas visuais, com
mediação
do
educador, para que,
gradativamente,
o
estudante possa ser
capaz de relacionar
linguagem verbal e
não verbal. Assim,
estabelecem-se
relações
com
a
habilidade de fluência
EF15LP18.
É
importante, portanto,
tomar como objeto de
estudo
as
características
das
tirinhas e das histórias
em quadrinhos (tipos
de balão, letras e
onomatopeias etc.).
Dessa forma, sugerese planejar diferentes
momentos
de
leitura/escuta, como
rodas de gibis na
escola e em casa,
disponibilizando um
acervo diversificado
de
revistas
de
histórias
em
quadrinhos e tirinhas
e
organizando
minibibliotecas
itinerantes, a fim de
tornar
a
leitura
acessível.
Para
desenvolver
essa
habilidade, pode-se
propor atividades com
a finalidade de que os
estudantes
preencham os balões
vazios das tirinha e,
posteriormente,
estabeleçam
comparações entre a
própria produção e a
versão original do
texto,
assim,
construindo
e
reconstruindo
o
sentido da história.
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Sugere-se, também, o
planejamento
de
projeto
interdisciplinar
articulado à Arte, por
exemplo, a produção
de uma revista de
história
em
quadrinhos por parte
dos estudantes e/ou
seleção de histórias
de outros autores.
Leitura/escu Campo
ta
artístico(compartilha literário
da
e
autônoma)

Formação do EF
leitor literário

EF15LP15

Reconhecer
que os textos
literários fazem
parte
do
mundo
do
imaginário
e
apresentam
uma dimensão
lúdica,
de
encantamento,
valorizando-os,
em
sua
diversidade
cultural, como
patrimônio
artístico
da
humanidade.

A habilidade incide
sobre a distinção
entre textos literários
e não literários, o que
envolve
a
compreensão
da
natureza
e
dos
objetivos
das
diferentes práticas de
leitura, assim como
dos pactos de leitura
que se estabelecem.
No que se refere ao
nível de autonomia,
atentar para o fato de
que a formulação da
habilidade prevê a
progressão de sua
aprendizagem
ao
longo
dos
anos
iniciais.

Leitura/escu Campo
ta
artístico(compartilha literário
da
e
autônoma)

Leitura
colaborativa
e autônoma

EF15LP16

Ler
e EF15LP15
compreender,
EF35LP26
em
colaboração
com os colegas
e com a ajuda
do professor e,
mais tarde, de
maneira
autônoma,
textos
narrativos de
maior
porte
como contos
(populares, de
fadas,
acumulativos,
de

Essa
habilidade
pressupõe
um
complexo
trabalho
envolvendo
o
planejamento
de
situações
de
leitura/escuta,
de
modo frequente, para
que o estudante possa
desenvolver
diferentes estratégias
de leitura de textos
narrativos
em
colaboração com os
colegas e com o
educador. Além de
trabalhar com
as
características
de

AF
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assombração
etc.) e crônicas

Leitura/escu Campo
ta
artístico(compartilha literário
da
e
autônoma)

Apreciação
estética/Estil
o

AF

EF15LP17

Apreciar
poemas visuais
e
concretos,
observando
efeitos
de
sentido criados
pelo formato
do texto na
página,
distribuição e
diagramação
das
letras,
pelas
ilustrações
e
por
outros
efeitos visuais.

gêneros
literários
narrativos
mais
extensos. É possível
estabelecer relações
com a habilidade
complementar
EF15LP15, com o
objetivo de propiciar
aos estudantes o
reconhecimento
de
textos literários como
um
patrimônio
artístico
da
humanidade.
As
sugestões, portanto,
preveem a progressão
da
habilidade,
considerando o ano e
a complexidade dos
textos e dos gêneros
textuais. Recomendase a elaboração de
projetos permanentes
de
contação
de
histórias em que os
estudantes
possam
ouvir narrativas, bem
como atuar como
contadores.
EF15LP18
EF15LP15
EF35LP23
EF35LP27
EF35LP28
EF35LP31
EF03LP27

A habilidade prevê a
formação de um
repertório
literário
com foco na leitura de
poemas visuais e
concretos.
Desse
modo, é possível que
ela seja desenvolvida
concomitantemente à
EF15LP18, no que se
refere
ao
desenvolvimento de
estratégias
que
permitam
aos
estudantes
explorarem
os
recursos
multissemióticos nos
textos. Além disso,
reitera-se, também, a
aproximação com a
habilidade EF15LP15,
de modo a considerar
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o poema como um
objeto estético e,
portanto,
um
patrimônio artístico.
Para
auxiliar
os
estudantes
no
desenvolvimento
dessa habilidade, é
possível propor a
leitura colaborativa de
poemas, para estudo
dos
textos
e
modalização
de
procedimentos
e
comportamentos
leitores; a roda de
leitura e a organização
de diário de leitura,
para socialização de
impressões
sobre
leituras realizadas e
circulação de critérios
de
apreciação
utilizada
por
diferentes leitores.
Leitura/escu Campo
ta
artístico(compartilha literário
da
e
autônoma)

Formação do EF
leitor
literário/Leitu
ra
multissemióti
ca

EF15LP18

Relacionar
texto
com
ilustrações
e
outros recursos
gráficos.

Esta é uma habilidade
complexa,
que
envolve
o
desenvolvimento das
habilidades de leitura
como um todo e as
características
de
gêneros e textos
diversos,
incluindo
recursos gráficos ou
ilustrações.
É
especialmente
importante na leitura
de textos literários. A
formulação
da
habilidade supõe a
previsão curricular de
estratégias didáticas
que progridam do
trabalho
em
colaboração para a
conquista
da
autonomia.

Leitura/escu Todos
os Decodificaçã EF
ta
campos de o/Fluência de
(compartilha atuação
leitura

EF35LP01

Ler
e
compreender,
silenciosament

Ler
fluentemente
requer do aluno um
conjunto
de
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da
e
autônoma)

e
e,
em
seguida,
em
voz alta, com
autonomia e
fluência, textos
curtos
com
nível
de
textualidade
adequado.

habilidades que vão
das
relativas
à
aquisição do sistema
de escrita às de
compreensão,
apreciação e réplica
do leitor aos textos.
Não se trata de
oralizar
o
texto
rapidamente e sem
erro na articulação
dos sons, mas de ler
um texto em voz alta
sem embaraço e com
compreensão.
A
leitura se dá na
relação entre texto e
leitor; assim, o texto
precisa ser adequado
às possibilidades e
interesses do leitor.

Leitura/escu Todos
os Formação de AC/AF
ta
campos de leitor
(compartilha atuação
da
e
autônoma)

EF35LP02

Selecionar
livros
da
biblioteca e/ou
do cantinho de
leitura da sala
de aula e/ou
disponíveis em
meios digitais
para
leitura
individual,
justificando a
escolha
e
compartilhand
o
com
os
colegas
sua
opinião, após a
leitura.

A habilidade trata de
comportamentos
leitores fundamentais,
que implicam tanto
saber
frequentar
espaços nos quais
circulem materiais de
leitura — impressos
e/ou
digitais
—
quanto
estabelecer
critérios de apreciação
estética
desses
materiais,
para
possibilitar
a
socialização
das
opiniões
com
terceiros.
Para
o
desenvolvimento
desta habilidade, são
fundamentais
a
frequentação
de
espaços destinados à
leitura
e
a
participação
em
atividades como a
roda de leitores.

Leitura/escu Todos
os Compreensão EF
ta
campos de
(compartilha atuação
da
e

EF35LP03

Identificar
a
ideia central do
texto,
demonstrando

Trata-se
de
uma
habilidade complexa,
de
redução
do
conteúdo do texto.
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autônoma)

compreensão
global.

Por meio dela, o aluno
articula
as
informações
dos
diferentes
trechos,
identifica as partes
mais relevantes com
base
em
pistas
fornecidas
pelo
próprio texto e, por
meio desse processo
de
sumarização,
identifica
a
ideia
central. Para realizar
essa
tarefa,
é
necessário mobilizar
outras
habilidades,
como
as
de
localização,
inferenciação
e
construção
de
informações.

Leitura/escu Todos
os Estratégia de EF
ta
campos de leitura
(compartilha atuação
da
e
autônoma)

EF35LP04

Inferir
informações
implícitas nos
textos lidos.

Os sentidos dos textos
são
compostos
também
por
informações
subentendidas e/ou
pressupostas,
que,
mesmo não estando
explícitas, significam.
Portanto,
pode-se
afirmar
que
é
impossível
compreender
os
textos sem realizar
inferências. Realizar
uma inferência é
estabelecer,
no
processo de leitura,
uma ligação entre
uma ideia expressa no
texto e outra que o
leitor pode ativar com
base
em
conhecimentos
prévios
ou
no
contexto.

Leitura/escu Todos
os Estratégia de AF
ta
campos de leitura
(compartilha atuação
da
e

EF35LP05

Inferir
o EF15LP02
sentido
de
palavras
ou EF15LP03
expressões

Esta é uma habilidade
foco, pois visa ao
desenvolvimento de
uma
importante
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autônoma)

Leitura/escu Todos
os Estratégia de AC/AF
ta
campos de leitura
(compartilha atuação
da
e
autônoma)

EF35LP06

desconhecidas EF15LP04
em textos, com
base
no
contexto
da
frase ou do
texto.

estratégia de leitura e
está relacionada ao
desenvolvimento da
competência lexical,
fundamental para a
oralidade e a escrita.
O trabalho com essa
habilidade reforça a
necessidade
de
proporcionar
aos
estudantes múltiplas
situações de leitura de
textos variados para
que possam dominar
os
sentidos,
as
formas, as funções e
uso das palavras nos
textos lidos.

Recuperar
relações entre
partes de um
texto,
identificando
substituições
lexicais
(de
substantivos
por sinônimos)
ou
pronominais
(uso
de
pronomes
anafóricos
–
pessoais,
possessivos,
demonstrativos
)
que
contribuem
para
a
continuidade
do texto.

Esta
habilidade
consiste em utilizar os
conhecimentos
gramaticais e textuais
já internalizados para,
em
situações
epilinguísticas
(de
uso), constituir os
sentidos do texto
escrito, consolidá-los
e/ou
resolver
problemas
de
compreensão.
Os
recursos
citados
garantem a coesão (e
a coerência) do texto,
contribuindo
para
estabelecer
a
continuidade
dos
enunciados por meio
da recuperação do
referente.
Esta é uma habilidade
focal quando nos
referimos a leitura
dirigida
e
compartilhada
pelo
professor.

Leitura/escu Campo
ta
artístico(compartilha literário
da
e

Formação do EF
leitor literário

EF35LP21

Ler
e
compreender,
de
forma
autônoma,
textos literários

Trata-se
de
uma
habilidade complexa.
Para
o
seu
desenvolvimento, é
importante
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autônoma)

Leitura/escu Campo
ta
artístico(compartilha literário
da
e
autônoma)

Formação do EF
leitor
literário/
Leitura
multissemióti
ca

EF35LP22

de diferentes
gêneros
e
extensões,
inclusive
aqueles
sem
ilustrações,
estabelecendo
preferências
por gêneros,
temas, autores.

considerar:
a) o
trabalho
com
as
habilidades de leitura
como um todo; b) o
caráter não utilitário
(lúdico/estético) dos
textos literários; c) as
características
de
gêneros
literários
diversos,
inclusive
dramáticos e poéticos.
A
formulação
da
habilidade pressupõe
o
planejamento
curricular de níveis
menores
de
autonomia nos dois
primeiros anos e de
estratégias didáticas
capazes de conduzir à
autonomia nos três
últimos.

Perceber
diálogos
em
textos
narrativos,
observando o
efeito
de
sentido
de
verbos
de
enunciação e,
se for o caso, o
uso
de
variedades
linguísticas no
discurso direto.

O
foco
dessa
habilidade
é
a
apreensão, pelo aluno
leitor, dos efeitos de
sentido
produzidos
em textos narrativos
por:
a)
verbos
introdutórios da fala
de terceiros (verbos
de enunciação ou
dicendi) em casos de
discurso
citado
(discurso
direto;
indireto;
indireto
livre); b) uso de
variedades linguísticas
na
representação
dessas
falas
no
discurso direto. O
desenvolvimento
dessa habilidade é
fundamental para a
compreensão
do
caráter e da dinâmica
de personagens numa
trama, assim como da
organização
textual
da narrativa. Mas
pressupõe
um
trabalho prévio tanto

53

com o discurso citado
quanto com variação
linguística.
Leitura/escu Campo
ta
artístico(compartilha literário
da
e
autônoma)

Apreciação
estética/Estil
o

AF

EF35LP23

Apreciar
EF35LP27
poemas
e
outros textos EF15LP17
versiﬁcados,
EF35LP31
observando
rimas,
aliterações e
diferentes
modos
de
divisão
dos
versos, estrofes
e refrões e seu
efeito
de
sentido.

Conhecimento Prévio:
EF12LP18
A
habilidade,
do
campo
artístico
literário, prevê a
leitura e a fruição de
poemas
e textos
versificados,
como
canções,
considerando recursos
sonoros como rimas e
aliterações,
bem
como
sua
forma
composicional. Nesse
sentido, sugere-se que
sejam
propostas
leituras desses textos
tanto em rodas como
em
grupos
de
trabalho, a fim de
reconhecer
as
condições
de
produção, recepção e
circulação dos textos,
como a identificação
do autor, do suporte,
do público-alvo, da
função social do texto,
entre outros. Além
disso, sugere-se que
sejam
propostas
atividades, em duplas
ou em grupos, de
reconhecimento
da
estrutura dos textos
como
versos
e
estrofes em poemas
ou
refrões
em
canções. Caso seja
possível,
pode-se
propor a comparação
dos textos, como
poemas e canções, a
fim de perceber suas
semelhanças
e
diferenças.
A
habilidade
também
prevê a identificação
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do efeito de sentido
da
forma
composicional
dos
textos. O trabalho
com essa habilidade
pode ser articulado a
habilidades
que
tratem desses gêneros
e que solicitam, por
exemplo,
o
reconhecimento
de
outros
recursos
poéticos, como as
figuras de linguagem.
Para
avaliar
a
aprendizagem,
é
possível
considerar
rubricas de avaliação
ou
registros
dos
estudantes.
Há,
também,
a
possibilidade
de
articular o trabalho
com
poemas
ao
componente de Arte,
solicitando
a
dramatização do texto
ou sua ilustração.
Leitura/escu Campo da Compreensão AF
ta
vida
em leitura
(compartilha cotidiana
da
e
autônoma)

EF03LP11

Ler
e
compreender,
com
autonomia,
textos
injuntivos
instrucionais
(receitas,
instruções de
montagem
etc.), com a
estrutura
própria desses
textos (verbos
imperativos,
indicação
de
passos a ser
seguidos)
e
mesclando
palavras,
imagens
e
recursos
gráﬁco-visuais,
considerando a

EF35LP03
EF35LP04
EF35LP12
EF03LP01
EF03LP02
EF03LP03
EF03LP07
EF03LP08
EF03LP09
EF03LP16

EF03LP14

Conhecimento Prévio:
EF12LP04
Essa habilidade prevê
um
trabalho
autônomo de leitura
de diferentes textos
instrucionais: receitas,
regras de jogo, bulas,
entre outros gêneros
do campo da vida
cotidiana.
Assim,
consideram-se
o
reconhecimento
de
características
próprias
desses
gêneros
(estrutura,
marcas
linguísticas,
conteúdo temático),
bem como a situação
comunicativa,
o
tema/assunto e os
recursos
multissemióticos.
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situação
comunicativa e
o
tema/assunto
do texto.

Desse modo, sugerese o planejamento de
diferentes
modalidades didáticas
de leitura, a fim de
que o estudante possa
desenvolver
estratégias de leitura
para, com autonomia,
reconhecer, comparar
e
analisar
as
características
estruturais
e
linguísticas dos textos
injuntivos
instrucionais. Nesse
sentido, é possível
propor atividades de
quebra-cabeça textual
para
que
os
estudantes
reorganizem
uma
receita
culinária
impressa,
por
exemplo. Sugere-se,
ainda, a análise de
vídeos de receitas
culinárias, a fim de
verificar os recursos
multissemióticos
próprios desse tipo de
texto, de modo a
estabelecer relações
com a habilidade
complementar
EF03LP16 e, também,
com a habilidade
EF03LP08, no que se
refere ao estudo dos
verbos
no
modo
imperativo.
Além
disso, a habilidade
pode ser trabalhada
em parceria com Arte,
no que se refere à
exploração
de
imagens e recursos
gráﬁco-visuais
em
textos impressos e
vídeos; também, em
projetos
interdisciplinares
articulados
à
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Educação Física com o
propósito
de
compreender
a
estrutura,
as
instruções
de
montagem, o passo a
passo
etc.
de
diferentes tipos de
jogo.
Leitura/escu Campo da Compreensão AF
ta
vida
em leitura
(compartilha cotidiana
da
e
autônoma)

EF03LP12

Ler
e
compreender,
com
autonomia,
cartas pessoais
e diários, com
expressão de
sentimentos e
opiniões,
dentre outros
gêneros
do
campo da vida
cotidiana, de
acordo com as
convenções do
gênero carta e
considerando a
situação
comunicativa e
o
tema/assunto
do texto.

EF35LP03
EF35LP04
EF03LP01
EF03LP02
EF03LP03
EF03LP07
EF03LP08
EF03LP09
EF03LP17

Trata-se
de
uma
habilidade que requer
o
planejamento
autônomo
de
situações de leitura
com o propósito de
reconhecer
as
características
próprias
dos
diferentes gêneros do
campo
da
vida
cotidiana
(convenções, marcas
linguísticas, conteúdo
temático), bem como
a
situação
comunicativa e o
tema/assunto
do
texto.
Para
isso,
propõem-se rodas de
leituras permanentes
de cartas pessoais e
diários, a fim de
ampliar o repertório
do estudante. Além
de sensibilizá-lo a
compreender,
por
meio da leitura de
textos de autoria
própria
e/ou
de
outros autores, o
valor
expressivo,
subjetivo e emotivo
dos textos analisados.
Nesse
sentido,
é
possível desenvolver
habilidades
socioemocionais
relacionadas
ao
autoconhecimento.
Assim, apropriando-se
de conhecimentos e
experiências pessoais
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que lhe possibilite
conhecer mais sobre
si mesmo e sobre o
outro.
Propõe-se,
ainda,
o
desenvolvimento de
atividades
que
favoreçam a curadoria
de cartas pessoais e
diários, em diferentes
suportes, como livros
físicos e/ou digitais.
Leitura/escu Campo da Compreensão AF
ta
vida pública em leitura
(compartilha
da
e
autônoma)

EF03LP18

Ler
e
compreender,
com
autonomia,
cartas dirigidas
a veículos da
mídia impressa
ou
digital
(cartas
de
leitor e de
reclamação a
jornais,
revistas)
e
notícias, dentre
outros gêneros
do
campo
jornalístico, de
acordo com as
convenções do
gênero carta e
considerando a
situação
comunicativa e
o
tema/assunto
do texto.

EF15LP02
EF35LP03
EF35LP04
EF03LP12
EF03LP01
EF03LP07
EF03LP08
EF03LP09
EF03LP17
EF03LP23

Essa
habilidade
requer, no trabalho de
leitura,
o
reconhecimento
de
características
próprias a diferentes
gêneros do campo da
vida pública (forma
composicional,
marcas
linguísticas,
conteúdo
temático
etc.), como as notícias
e cartas de leitor, por
exemplo. Em relação
ao
reconhecimento
das
marcas
linguísticas, é possível
estabelecer relações
com a habilidade
complementar
EF03LP23, de modo a
analisar o uso do
adjetivo como um
elemento responsável
por marcar opiniões.
Assim, recomenda-se
a organização de
rodas de notícias com
a
mediação
do
educador, a fim de
propiciar o acesso dos
estudantes
aos
gêneros jornalísticos
em diferentes mídias
e suportes. A seleção
desses textos pode
estabelecer relações
com
os
temas
contemporâneos,
como
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sustentabilidade
ambiental,
diversidade cultural,
jogos digitais etc.
Propõe-se, também, a
elaboração
de
atividades
que
possam explorar as
relações
temáticas
entre notícias e cartas
do leitor
e de
reclamação,
bem
como a diferença da
forma composicional
desses gêneros. Outro
desdobramento
possível
para
desenvolver
essa
habilidade
é
promover situações
de leitura de cartas
pessoais
em
comparação às cartas
do leitor para que,
então, os estudantes
possam reconhecer o
destinatário,
a
finalidade
e
o
contexto de produção.
Leitura/escu Campo da Compreensão AF
ta
vida pública em leitura
(compartilha
da
e
autônoma)

EF03LP19

Identiﬁcar
e
discutir
o
propósito do
uso de recursos
de persuasão
(cores,
imagens,
escolha
de
palavras, jogo
de
palavras,
tamanho
de
letras)
em
textos
publicitários e
de propaganda,
como
elementos de
convencimento

EF15LP02
EF15LP04
EF15LP18
EF03LP01
EF03LP02
EF03LP03
EF03LP04

A habilidade prevê a
análise e a discussão
dos
recursos
multissemióticos
(cores,
imagens,
escolha de palavras,
jogo de palavras,
tamanho de letras,
diagramação
etc.),
responsáveis
pela
persuasão em textos
publicitários e de
propaganda.
Recomenda-se como
possibilidade
de
atividade a análise e a
discussão de textos
publicitários
por
rotação de estações
de
aprendizagem,
com
base
em
roteiro/tabela
de
perguntas elaboradas
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pelo educador: “De
que se trata esse
texto? Para que serve
esse texto? Quais
cores,
imagens,
escolha de palavras,
jogo de palavras,
tamanho de letras
foram utilizados para
compor esse texto?
Esses
elementos
colaboram
para
convencer o públicoalvo?”. Desse modo,
os estudantes podem
ter contato com uma
variedade de textos
publicitários
impressos e digitais,
com abordagem de
temas relacionados ao
universo infantil e/ou
de interesse social.
Além disso, possibilita
a
troca
de
informações com os
colegas, bem como o
desenvolvimento da
autonomia
do
estudante. Sugere-se,
também, discussões
coletivas, a fim de
sistematizar a análise
dos grupos, com base
em
perguntas
problematizadoras
como:
“O
que
aprendemos sobre os
textos publicitários e
propagandas? Quais
estratégias podem ser
utilizadas
para
convencer?”.
Outra
possibilidade
de
desdobramento dessa
atividade
é
a
elaboração de painéis,
com
ajuda
dos
estudantes, a fim de
organizar os textos
publicitários
trabalhados e
as
tabelas preenchidas,
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bem como avaliar o
trabalho
desenvolvido.
Leitura/escu
ta
(compartilha
da
e
autônoma)

Campo das Compreensão AF
práticas de em leitura
estudo
e
pesquisa

EF03LP24

Ler/ouvir
e
compreender,
com
autonomia,
relatos
de
observações e
de pesquisas
em fontes de
informações,
considerando a
situação
comunicativa e
o
tema/assunto
do texto.

EF15LP10
EF35LP03
EF35LP04
EF15LP13
EF35LP12
EF03LP25

EF03LP09
EF03LP26

Conhecimento Prévio:
EF02LP25
Trata-se
de
uma
habilidade que requer
o planejamento de
diferentes situações
de leitura/escuta com
o
foco
no
reconhecimento
de
características
próprias a diferentes
gêneros do campo das
práticas de estudo e
pesquisa
(forma
composicional,
marcas
linguísticas,
conteúdo temático),
como os relatos de
observação
e
pesquisa,
por
exemplo. Reitera-se,
também,
que
o
trabalho com essa
habilidade pode ser
articulado
à
complementar
EF03LP26, no que se
refere à identificação
dos
recursos
multissemióticos,
como diagramação e
formatação. Sugerese, por meio de
perguntas, investir no
levantamento
de
hipóteses
e
inferências, a fim de
verificar o repertório
prévio dos estudantes
sobre os temas dos
textos, bem como
estimulá-los a ter
curiosidade sobre o
assunto. Por exemplo:
“O que vocês já
conhecem sobre esse
tema?
O
que
gostariam
de
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conhecer? Como é a
linguagem utilizada?”
etc. Propõe-se, ainda,
a elaboração de mural
de
quebra-cabeça
textual
com
a
finalidade
de
favorecer
a
aprendizagem sobre a
estrutura dos relatos
de
observações.
Assim,
pode-se
solicitar
aos
estudantes
que
recortem as partes do
texto para “encaixálas” no local indicado
no mural: introdução,
material,
métodos,
resultados, conclusão
etc. Propõe-se, como
avaliação
da
aprendizagem,
o
desenvolvimento do
mural, bem como as
intervenções
dos
estudantes durante a
leitura/escuta
dos
relatos. Espera-se que
os
estudantes
trabalhem
com
autonomia
no
desenvolvimento
desta habilidade.
Oralidade

Todos
os Escuta atenta EF
campos de
atuação

EF15LP10

Escutar, com
atenção, falas
de professores
e
colegas,
formulando
perguntas
pertinentes ao
tema
e
solicitando
esclarecimento
s sempre que
necessário.

Esta é uma habilidade
muito relevante como
suporte
para
a
progressão
nos
estudos.
E,
ao
contrário do que
muitos supõem, pode
e deve ser ensinada. A
escuta atenta poderá
ser desenvolvida em
situações
comunicativas
(seminários, mesasredondas,
entre
outras) que envolvam
gêneros
como:
exposição
oral,
discussão
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argumentativa e/ou
debate,
entrevista
oral etc.
Oralidade

Todos
os Característica EF
campos de s
da
conversação
atuação
espontânea

EF15LP11

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

Fundamental para o
convívio
cotidiano,
fora e dentro da
escola, esta habilidade
refere-se a saber
organizar a sua fala no
gênero
indicado,
considerando
as
características
do
contexto no qual está
sendo produzida: a)
que se organiza em
tantos turnos quantos
forem
os
interlocutores; b) que
a
efetividade
da
compreensão mútua
depende da escuta
efetiva do outro,
como balizador da
organização
da
próxima fala; c) que as
escolhas dos recursos
textuais
e
paratextuais precisam
ser adequadas às
intenções
de
significação
e
ao
contexto da situação
de comunicação.

Oralidade

Todos
os Aspectos não AC
campos de linguísticos
(paralinguísti
atuação
cos) no ato
da fala

EF15LP12

Atribuir
significado
a
aspectos não
linguísticos
(paralinguístico
s) observados
na fala, como
direção
do
olhar,
riso,
gestos,
movimentos da
cabeça
(de
concordância
ou
discordância),
expressão
corporal, tom
de voz.

A habilidade envolve o
reconhecimento e a
análise das expressões
corporais associadas à
fala, com o objetivo
de determinar seu
papel na construção
dos sentidos dos
textos orais.
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Oralidade

Todos
os Relato
EF
campos de oral/Registro
formal
e
atuação
informal

EF15LP13

Identificar
finalidades da
interação oral
em diferentes
contextos
comunicativos
(solicitar
informações,
apresentar
opiniões,
informar,
relatar
experiências
etc.).

Oralidade

Campo
artísticoliterário

EF15LP19

Recontar
oralmente,
com e sem
apoio
de
imagem, textos
literários lidos
pelo professor.

Contagem de AF
histórias

Fundamental para o
desenvolvimento da
proficiência oral, esta
habilidade efetiva-se
em situações como:
solicitar informações
em espaços públicos,
seminários,
mesasredondas, rodas de
conversas
etc.
E
envolve
gêneros
como: exposição oral,
discussão
argumentativa e/ou
debate,
entrevista
oral etc.

EF15LP18
EF12LP18
EF01LP18
EF04LP25

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

Todos
os Forma
de AC
campos de composição
de gêneros
atuação
orais

EF35LP10

Identificar
gêneros
do
discurso oral,
utilizados em
diferentes
situações
e
contextos
comunicativos,
e
suas
características
linguísticoexpressivas e
composicionais
(conversação
espontânea,
conversação
telefônica,
entrevistas
pessoais,
entrevistas no
rádio ou na TV,
debate,
noticiário
de
rádio e TV,
narração
de

Necessária
à
compreensão
da
lógica e da dinâmica
dos
intercâmbios
orais, esta habilidade
efetiva-se
em
situações
como
seminários,
mesasredondas, rodas de
conversa, programas
de TV etc., que
envolvam
gêneros
como: exposição oral,
discussão
argumentativa e/ou
debate,
entrevista
oral etc.
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jogos
esportivos no
rádio e TV,
aula,
debate
etc.).
Oralidade

Todos
os Variação
campos de linguística
atuação

AC

EF35LP11

Ouvir
gravações,
canções, textos
falados
em
diferentes
variedades
linguísticas,
identificando
características
regionais,
urbanas
e
rurais da fala e
respeitando as
diversas
variedades
linguísticas
como
características
do uso da
língua
por
diferentes
grupos
regionais
ou
diferentes
culturas locais,
rejeitando
preconceitos
linguísticos.

Esta é uma habilidade
fundamental para a
construção da ética
necessária ao convívio
republicano,
na
medida
em
que
estimula
a
curiosidade,
o
reconhecimento e o
respeito relativos à
variação
linguística
local
e
nacional.
Pressupõe a eleição
de
gêneros
que
circulem em variadas
situações
de
comunicação.
Pode
haver
impregnação
com a escrita, como
ouvir canções com
legendas, participar
de saraus lendo e
oralizando textos etc.
Tais situações devem
contemplar produções
locais e de diferentes
regiões
do
país,
favorecendo
o
convívio
respeitoso
com a diversidade
linguística, de modo a
legitimar os diferentes
falares do Brasil, sem
sobrepor
uma
variedade à outra.

Oralidade

Campo das Escuta
de EF
práticas de textos orais
estudo
e
pesquisa

EF35LP18

Escutar, com
atenção,
apresentações
de
trabalhos
realizadas por
colegas,
formulando
perguntas
pertinentes ao
tema
e
solicitando

A habilidade tem
como foco a escuta
atenta e responsiva de
apresentações orais
em contexto escolar.
A escuta — que tem
como
finalidade
primeira
a
compreensão do texto
oral — dá suporte
tanto à formulação de
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esclarecimento
s sempre que
necessário.

Oralidade

Oralidade

Campo das Compreensão AF
práticas de de
textos
estudo
e orais
pesquisa

Campo das
práticas de
estudo
e
pesquisa

Planejamento AF
de texto oral
Exposição
oral

EF35LP19

EF35LP20

Recuperar as
ideias
principais em
situações
formais
de
escuta
de
exposições,
apresentações
e palestras.

perguntas
para
esclarecimentos, por
exemplo, quanto à
construção
de
respostas/explicações,
considerando o uso
progressivo
de
justificativas para a
emissão de opinião.
EF15LP10
EF15LP13
EF35LP03
EF35LP04

Expor
EF15LP09
trabalhos ou
EF35LP19
pesquisas
escolares, em
EF35LP18
sala de aula,
com apoio de
recursos

A habilidade foca na
compreensão,
recuperação e registro
de ideias centrais de
situações formais de
escuta.
Essa
habilidade
requer
escuta
atenta
e
responsiva por parte
do estudante. Para
tanto, é interessante
planejar
atividades
nas quais eles sejam
expostos a essas
situações. Além disso,
podem ser propostas
atividades
de
reconhecimentos das
ideias
principais.
Propõe-se, ainda, que
sejam feitos registros,
inicialmente guiados,
das ideias principais
de uma exposição oral
apresentando
maneiras de fazê-los:
por tópicos, palavraschave,
esquemas,
entre
outros.
A
avaliação pode ser
feita por meio da
observação
desses
registros com base em
critérios
de
observação.
Conhecimento Prévio:
EF02LP24
A habilidade foca no
planejamento
e
exposição
de
apresentações orais.
Como a habilidade
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multissemiótic
os
(imagens,
diagrama,
tabelas etc.),
orientando-se
por
roteiro
escrito,
planejando o
tempo de fala e
adequando a
linguagem
à
situação
comunicativa

pressupõe
algumas
etapas
para
apresentação
de
trabalhos, sugere-se
que
ela
seja
desenvolvida
por
meio de projetos que
envolvam pesquisa e
que podem ser feitos
de
modo
interdisciplinar. Além
disso, sugere-se que
sejam
feitas
as
pesquisas
considerando
a
proposta, o tema e os
critérios.
Após
a
coleta
de
dados,
propõe-se que sejam
feitas atividades de
planejamento
da
apresentação, com a
elaboração de um
roteiro. Nessa etapa,
pode-se ainda analisar
as expressões mais
utilizadas
nesse
contexto para serem
incluídas
na
apresentação.
Em
seguida, é possível
propor atividades de
produção
dos
suportes da exposição
oral. Por fim, sugerese
agendar
as
apresentações. Uma
possibilidade
é
articular
o
desenvolvimento
dessa habilidade com
a
habilidade
EF35LP18, que trata
de
conteúdos
atitudinais. É possível,
portanto,
realizar
rubricas
de
observação
que
indiquem
se
os
estudantes escutam
com
atenção
a
apresentação e se
formulam perguntas
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pertinentes.
Ao
término
das
apresentações,
sugere-se que seja
proposta
uma
autoavaliação
para
que
o
estudante
analise
sua
participação
no
processo.
Oralidade

Campo
artísticoliterário

Declamação

AF

EF35LP28

Declamar
EF35LP23
poemas, com
EF35LP27
entonação,
postura
e
interpretação
adequadas.

A habilidade, que
prevê um trabalho
com a prática de
oralidade, deve estar
articulada
às
habilidades de leitura.
Nesse sentido, sugerese que, com base na
análise de um poema,
tal qual indicado nas
habilidades EF35LP23
e
EF35LP27,
proponha-se
a
declamação de um
texto. A fim de
organizar
esse
processo,
pode-se
solicitar ao estudante
que planeje essa
declamação
considerando
a
análise do texto e
planejando
a
entonação
e
as
pausas,
compreendendo seu
efeito de sentido.
Nesse planejamento,
é
importante
evidenciar que a
postura
corporal
também
é
um
elemento
a
ser
considerado. Propõese, também, filmar as
declamações para que
os estudantes possam
se
observar
declamando
esses
poemas.
Nessa
atividade, é possível
utilizar tabelas para
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que eles registrem
suas
observações
acerca da entonação e
da postura, bem como
sua relação com o
conteúdo temático do
texto. Além disso,
sugere-se que sejam
organizados saraus e
apresentações a fim
de
motivar
os
estudantes
a
se
apresentarem.
Considerando
as
aprendizagens
envolvidas
nessa
habilidade, é possível
observar sua relação
com
aspectos
voltados para uma
educação em direitos
humanos, uma vez
que pressupõe que o
grupo se posicione
com respeito no que
se
refere
à
apresentação de cada
estudante.
Como
forma de avaliação,
podem-se
fazer
observações
das
diferentes etapas bem
como
uma
autoavaliação
para
que o estudante se
perceba como parte
do processo.
Oralidade

Campo da Produção de AF
vida
texto oral
cotidiana

EF03LP15

Assistir,
em
vídeo digital, a
programa de
culinária
infantil e, a
partir
dele,
planejar
e
produzir
receitas
em
áudio ou vídeo.

EF15LP02
EF03LP11
EF03LP01
EF03LP02
EF03LP03

Conhecimento Prévio:
EF12LP04
A habilidade envolve a
recepção/apreciação
e a análise de receitas
transmitidas em mídia
digital, além de outras
operações complexas
e articuladas entre si:
planejar, produzir e
revisar textos do
mesmo gênero para
depois
oralizá-los,
podendo
gravar
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vídeos de culinária
próprios.
Isto
é,
entende-se que há
uma progressão nas
operações
exigidas
nessa
habilidade.
Desse modo, sugerese, ao elaborar as
atividades, considerar
a progressão entre
essas operações. Por
exemplo: (1) assistir e
analisar vídeos digitais
de
programa
de
culinária infantil, com
base em roteiro de
perguntas;
(2)
participar de rodas de
conversa
com
responsáveis
pela
merenda da escola, a
fim de que eles
possam
oralizar
algumas
receitas
culinárias;
(3)
planejar, em parceria
com os colegas e
mediação
do
educador, receitas em
áudio ou vídeo; e (4)
produzir receitas em
áudio e vídeo. Nessa
etapa, é necessário
orientá-los a explorar
os seguintes recursos:
entonação
do
apresentador,
apresentação
dos
ingredientes um a um,
execução passo a
passo do modo de
preparo etc. Além
disso, recomenda-se
que a atividade seja
realizada em grupos.
Nesse sentido, podese atribuir funções
diferentes
aos
integrantes
(organizador
do
ambiente, supervisor
dos
recursos
de
audiovisual,
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apresentadores etc.).
Há, portanto, uma
oportunidade especial
de integração com
Arte, no que se refere
à
organização
e
edição do vídeo e/ou
áudio.
Oralidade

Campo da Planejamento AC
vida pública e produção
de texto

EF03LP22

Planejar
e
produzir, em
colaboração
com
os
colegas,
telejornal para
público infantil
com algumas
notícias
e
textos
de
campanhas
que possam ser
repassados
oralmente ou
em
meio
digital,
em
áudio ou vídeo,
considerando a
situação
comunicativa, a
organização
especíﬁca da
fala
nesses
gêneros e o
tema/assunto/
ﬁnalidade dos
textos.

EF15LP05

Conhecimento Prévio:
EF12LP11

EF35LP07
EF35LP08
EF35LP09
EF35LP12

A habilidade trata-se
da
oralização
de
textos destinados a
telejornais
infantis.
Reitera-se, portanto,
que o trabalho com
gêneros textuais orais,
no eixo das práticas
de linguagem da
oralidade, requer o
uso da escrita para o
planejamento,
a
textualização e a
revisão do texto que
será
oralizado.
Sugere-se iniciar a
proposta a partir de
situações em que os
estudantes
possam
assistir e analisar
diferentes telejornais
destinados ao público
infantil, a fim de
mobilizá-los a refletir
sobre
as
características,
a
finalidade, o suporte e
o
contexto
de
produção
de
um
telejornal.
Recomenda-se,
também,
disponibilizar
um
acervo físico e/ou
digital de jornais para
que eles possam, com
o auxílio do educador,
utilizar ferramentas
de curadoria para
selecionar o texto a
ser noticiado. Propõe-
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se, ainda, que na
etapa
de
planejamento textual
os estudantes possam
oralmente e/ou por
escrito responder a
perguntas
problematizadoras.
Por exemplo: “O que
será anunciado no
telejornal?
Quais
materiais
serão
utilizados? Como será
a apresentação?” etc.
Sugere-se, também, a
organização da turma
em
grupos
colaborativos
de
trabalho.
Assim,
considerando que os
estudantes
possam
desempenhar
diferentes
funções,
como apresentador,
diretor, pesquisador,
cinegrafista,
editor
etc. Concluída a etapa
de
planejamento,
podem ser feitas a
gravação e a edição
do telejornal. Como
proposta de avaliação,
pode-se investir em
autoavaliações para
que os estudantes
possam avaliar o
desempenho do grupo
e individual.
Oralidade

Campo
artísticoliterário

Performances AF
orais

EF03LP27

Recitar cordel e
cantar
repentes
e
emboladas,
observando as
rimas
obedecendo ao
ritmo
e
à
melodia.

EF15LP12
EF35LP23
EF35LP27
EF35LP28
EF35LP31

Conhecimento Prévio:
EF02LP15
Essa habilidade exige
que o estudante seja
capaz de reconhecer
os efeitos de sentido
presentes no cordel,
no repente e no
embolada para que,
então,
possa
ler/recitar/cantar com
fluência, ritmo e com
entonação, postura e
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interpretação
adequadas.
Desse
modo, essa habilidade
pode ser desenvolvida
de modo articulado às
EF15LP12, EF35LP28 e
EF35LP11.
Pode-se,
primeiramente,
promover situações
de escuta de cordel e
repentes, a fim de
mobilizar o estudante
a
analisar
as
expressões corporais
associadas à fala
como responsável por
provocar efeitos de
sentido nos textos
orais.
Assim,
possibilita-se
a
apreciação desse tipo
de
texto,
para
favorecer
a
performance
do
estudante
em
situações de réplica.
Nesse
sentido,
propõe-se
o
planejamento
de
saraus,
rodas
de
leituras,
“circos”
literários para que o
estudante
possa
recitar
cordéis
e
cantar
repentes.
Sugere-se,
em
especial,
o
desenvolvimento de
propostas integradas
à Arte. Há uma
oportunidade
de
estimular
a
curiosidade,
o
reconhecimento e o
respeito relativos à
variação
linguística
local
e
nacional
apresentada
no
cordel/repente. Dessa
maneira, é possível
criar
projetos
interdisciplinares
atrelados à área de
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Ciências Humanas no
que se refere à
identificação
das
características
regionais, urbanas e
rurais da fala.
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PREFEITURA MUNICPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

3º ANO
MATEMÁTICA
UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETO DE
CONHECIMENTO

CÓDIGO

CLASSIFICA
ÇÃO

TEXTO DA HABILIDADE

Números

Leitura, escrita,
comparação e
ordenação de
números
naturais
de
quatro ordens

EF03MA01

EF

Ler, escrever e
comparar
números naturais
de até a ordem
de unidade de
milhar,
estabelecendo
relações entre os
registros
numéricos e em
língua materna.

Números

Composição e
decomposição
de
números
naturais

EF03MA02

EF

Identificar
características do
sistema
de
numeração

HABILIDADES
RELACIONAD
AS

EF03MA04

COMENTÁRIO

Conhecimento Prévio:
EF02MA01
Para que o aluno consiga
comparar e ordenar
números até a ordem da
unidade de milhar, é
necessário desenvolver o
conhecimento
da
sequência
numérica
(escrita e falada) e
oportunizar diferentes
situações para que os
alunos
desenvolvam
estratégias
de
comparações
envolvendo números. O
apoio da reta numérica
graduada em intervalos
de 10 em 10 e, também,
de 100 em 100 pode
contribuir
significativamente para o
desenvolvimento desta
habilidade. A leitura e
escrita de números
merece destaque nesta
habilidade,
sobretudo
para que o aluno
estabeleça
relações
entre a representação de
um número no sistema
de numeração decimal
através da linguagem
materna. As situações
envolvendo leitura de
dados em gráficos e
tabelas
são
bons
contextos para essa
aprendizagem, além do
trabalho
envolvendo
jogos de memória e
bingo
de
números
grandes.
Conhecimento Prévio:
EF02MA04
EF03MA01
Esta habilidade dá início
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decimal,
utilizando
a
composição e a
decomposição de
número natural
de até quatro
ordens.

à sistematização das
características
do
Sistema de Numeração
Decimal (SND), que se
concluirá no 5º ano.
Após ampla exploração
realizada no 1º e 2º
anos, deve-se propor aos
alunos situações em que
as
seguintes
características
ficam
evidentes: (i) que os
agrupamentos no SND
ocorrem na base 10, ou
seja,
a
cada
10
elementos de ordem
inferior,
podemos
representar por 1 único
elemento de ordem
imediatamente superior
(ou seja, a cada 10
unidades,
podemos
formar 1 dezena; a cada
10 dezenas, podemos
compor 1 centena; e
assim sucessivamente);
(ii) que existe um
símbolo (zero) para
indicar ausência de
quantidades
numa
ordem; (iii) por fim, e
sobretudo, que o SND é
um sistema posicional, o
que significa dizer que a
posição ocupada por um
algarismo no número
indica seu valor (o 4 na
ordem das dezenas
significa 40 enquanto
que na ordem das
centenas
representa
400).
Também
é
importante
explorar
situações em que esteja
explícito
o
caráter
aditivo e multiplicativo
do SND. Por exemplo, o
número 3674 pode ser
representado por “três
[mil]
seis[centos]
e
sete[nta] e quatro”, o
que na escrita numérica
é 3 x 1000 + 6 x 100 + 7 x
10 + 4 x 1. A utilização de
recursos como ábacos,
fichas
numéricas
sobrepostas,
calculadoras e também o
sistema monetário pode
ser potente se estes
forem bem explorados
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Números

Construção de
fatos
fundamentais
da
adição,
subtração
e
multiplicação
Reta numérica

EF03MA03

AC

Construir
e
utilizar
fatos
básicos da adição
e da multiplicação
para o cálculo
mental ou escrito.

Números

Construção de
fatos
fundamentais
da
adição,
subtração
e
multiplicação
Reta numérica

EF03MA04

AF

Estabelecer
a
relação
entre
números naturais
e pontos da reta
numérica
para
utilizá-la
na
ordenação
dos
números naturais
e também na
construção
de
fatos da adição e
da
subtração,
relacionando-os
com
deslocamentos
para a direita ou
para a esquerda.

Números

Procedimentos

EF03MA05

EF

Utilizar diferentes

EF03MA03

para o desenvolvimento
da
habilidade
em
questão. Espera-se que
ela seja mobilizada pelo
estudante com fluência
até o final do ano, pois
estabelece um conjunto
de procedimentos que
serão utilizados para o
trabalho
com
as
operações matemáticas.
Construir fatos básicos
de
adição
e
multiplicação
envolve
perceber que eles dizem
respeito às relações
estabelecidas
entre
números menores que
10. Por exemplo, 5 + 2 =
7 é um fato básico de
adição e 7 x 2 = 14 é um
fato
básico
da
multiplicação.
A
utilização dos fatos
básicos no cálculo básico
mental ou escrito se
relaciona a memorização
de fatos mais simples,
que
podem
ser
acionados,
quando
necessário,
para
a
resolução de atividades
numéricas
mais
complexas.
Estabelecer a relação
entre números naturais
e pontos da reta
numérica exige conhecer
a sequência numérica
convencional,
de
processos de contagem
ascendente
e
descendente com ou
sem escala. O uso da
régua e a percepção de
que
há
números
associados a pontos e a
intervalos
numéricos
também favorecem o
desenvolvimento desta
habilidade. Para marcar
os números na reta
numérica é necessário
comparar e ordenar
números naturais. A reta
numérica
é
um
excelente recurso para a
construção dos fatos
básicos,
utilizando
deslocamentos na reta.
Conhecimento Prévio:
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de
cálculo
(mental
e
escrito)
com
números
naturais: adição
e subtração

Números

Problemas
envolvendo
significados da
adição e da
subtração:
juntar,
acrescentar,
separar, retirar,
comparar
e
completar
quantidades

procedimentos de
cálculo mental e
escrito
para
resolver
problemas
significativos
envolvendo
adição
e
subtração
com
números naturais.

EF03MA06

AF

Resolver
e
elaborar
problemas
de
adição
e
subtração com os
significados
de
juntar,
acrescentar,
separar, retirar,
comparar
e
completar
quantidades,
utilizando
diferentes
estratégias
de
cálculo exato ou
aproximado,
incluindo cálculo
mental.

EF03MA04
EF03MA11

EF03MA09

EF02MA06
EF03MA02
Para
além
dos
algoritmos
convencionais,
é
importante que o aluno
tenha a possibilidade de
desenvolver
outros
procedimentos
de
cálculo para adição e
subtração,
como
o
cálculo mental, exato ou
aproximado. Estimar a
grandeza de uma soma
ou subtração é uma boa
proposta neste contexto,
que
pode
incluir
situações
contextualizadas,
envolvendo compra e
venda de mercadorias.
Para explorar cálculos
não convencionais, é
possível utilizar as fichas
numéricas, quadros de
números e o sistema
monetário.
Para
o
trabalho com algoritmo
convencional, o apoio de
materiais estruturados,
como o ábaco ou
material dourado, se faz
bem
importante.
Conhecimento Prévio:
EF02MA06
É importante que os
alunos
tenham
a
possibilidade de ampliar
o trabalho iniciado nos
anos anteriores acerca
da
resolução
e
elaboração de situações
problemas envolvendo
as ideias elementares da
adição e subtração. Além
das
ideias
de
juntar/acrescentar
(relativas à adição) e
separar/tirar (relativas à
subtração) uma atenção
especial
pode
ser
dedicada às ideias de
completar e comparar,
também associadas à
subtração, uma vez que
elas
exigem
um
raciocínio
mais
elaborado pelos alunos.
Por exemplo, dada duas
coleções
com
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Números

Problemas
envolvendo
diferentes
significados da
multiplicação e
da
divisão:
adição
de
parcelas iguais,
configuração
retangular,
repartição em
partes iguais e
medida.

EF03MA07

AF

Resolver
e
elaborar
problemas
de
multiplicação (por
2, 3, 4, 5 e 10)
com
os
significados
de
adição
de
parcelas iguais e
elementos
apresentados em
disposição
retangular,
utilizando
diferentes
estratégias
de
cálculo
e
registros.

EF03MA08

quantidades diferentes
(8
bonecas
e
10
carrinhos)
quantos
brinquedos à mais uma
tem em relação à outra?
E quantos brinquedos
uma tem a menos que a
outra?
(ideia
de
comparação).
Outro
exemplo refere-se a uma
certa quantidade (11
figurinhas),
poder
determinar a quantidade
necessária para atingir
outro
valor
(20
figurinhas) (ideia de
completar). No que se
refere à elaboração de
problemas com as ideias
das operações indicadas
na habilidade, há dois
aspectos que precisam
ser considerados: (i) a
importância de os alunos
terem repertório de
resolução,
ou
seja,
referências de uma
gama variada de tipos de
problemas e pressupor
um; (ii) o trabalho
posterior com o texto
elaborado pelos alunos,
o que envolve fazer a
revisão coletiva, a troca
entre os colegas e a
discussão
de
semelhanças
e
diferenças entre os
problemas criados.
Conhecimento Prévio:
EF03MA02
EF03MA05
Está explícito nesta
habilidade duas ideias
elementares associadas
à multiplicação: a adição
de parcelas iguais e a
disposição
retangular.
Situações que levem o
aluno
a
adicionar
repetidamente a mesma
parcela (fui na padaria 3
vezes e em cada uma
delas comprei 4 pães)
são significativas para
mostrar ao aluno uma
maneira mais eficaz de
representar a operação
4 + 4 + 4 = 3 x 4. No caso
da disposição retangular,
o trabalho com malhas
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Números

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

EF03MA08

AC

Resolver
e
elaborar
problemas
de
divisão de um
número natural
por outro (até
10), com resto
zero e com resto
diferente de zero,
com
os
significados
de
repartição
equitativa e de
medida, por meio
de estratégias e
registros
pessoais.

Números

Significados de
metade, terça
parte,
quarta
parte,
quinta
parte e décima
parte

EF03MA09

AC

Associar
o
quociente de uma
divisão com resto
zero
de
um
número natural
por 2, 3, 4, 5 e 10

quadriculadas pode ser
interessante para indicar
a área de um retângulo
formado por 3 linhas
cada uma com 4
quadradinhos (4 + 4 + 4
= 3 x 4), ou seja, o
número
de
linhas
multiplicado
pela
quantidade
de
quadradinhos de cada
uma
delas.
Neste
momento, ainda não é
necessário memorizar os
fatos
básicos
da
multiplicação (por 2, 3,
4, 5 e 10), mas é eficaz a
representação do tipo a
x b = c para indicar a
escrita
aditiva
de
parcelas iguais e a
percepção
de
regularidades presentes
nos fatos fundamentais.
Comparar
duas
tabuadas, percebendo
semelhanças
e
diferenças entre elas,
pode ser uma boa
proposta.
Resolver e elaborar
problemas de divisão de
um número natural por
outro se relaciona com
explorar
novos
processos de contagem,
agora para dividir em
partes iguais (10 dividido
igualmente por 2 resulta
em 5 para cada um) e
medir (2 cabe 5 vezes
em 10). A representação
da divisão pode ser feita
por desenhos, palavras,
esquemas e símbolos. A
habilidade
prevê
a
divisão entre números
até 10, com resto zero e
resto diferente de zero
— no caso de resto zero,
serão explorados os
fatos fundamentais da
divisão. A relação com a
multiplicação deve ser
feita.
Associar o quociente de
uma divisão com resto
zero às frações indicadas
na habilidade envolve o
conhecimento de fração
como um quociente
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às
ideias
de
metade,
terça,
quarta, quinta e
décima partes.

Álgebra

Álgebra

Identificação e
descrição
de
regularidades
em sequências
numéricas
recursivas

EF03MA10

EF

Identificar
regularidades em
sequências
ordenadas
de
números naturais,
resultantes
da
realização
de
adições
ou
subtrações
sucessivas,
por
um
mesmo
número,
descrever
uma
regra
de
formação
da
sequência
e
determinar
elementos
faltantes
ou
seguintes.

Relação
igualdade

EF03MA11

AC

Compreender a
ideia de igualdade
para
escrever
diferentes
sentenças
de
adições ou de
subtrações
de
dois
números
naturais
que
resultem
na
mesma soma ou
diferença.

de

(resultado da divisão).
Assim, por exemplo, 12 :
3 = 4 pode ser escrito
como
12/3
=
4,
indicando que 4 é a
terça parte de 12.
Conhecimento Prévio:
EF02MA09
EF03MA01 – EF03MA05
Para o desenvolvimento
desta
habilidade,
é
possível
desenvolver
situações em que o
aluno tenha que relatar
o padrão utilizado em
sequências resultantes
de adições/subtrações
sucessivas do mesmo
valor. Por exemplo,
pode-se pedir que o
aluno explique o que
está
ocorrendo
na
sequência (2, 13, 24, 35,
... - adição sucessiva de
11) ou solicitar que diga
qual é o próximo termo
da sequência (150, 135,
120, 105, ... - subtração
sucessiva de 15).
O
trabalho
envolvendo
sequências formadas por
figuras nas quais o aluno
deve determinar termos
ausentes, também pode
ser
explorado
no
desenvolvimento desta
habilidade.
Compreender a ideia de
igualdade para escrever
sentenças de adições ou
subtrações
de
dois
números naturais que
resultem na mesma
soma
ou
diferença
significa compreender
duas ideias distintas: a
primeira é a de que, se 2
+ 3 = 5, então, 5 = 2 + 3,
o que indica o sentido de
equivalência
na
igualdade; a outra ideia
implícita na habilidade é
a de que é possível que
adições ou subtrações
entre
números
diferentes
deem
o
mesmo resultado, como,
por exemplo, 20 - 10, 30
- 20, 40 - 30 são
subtrações
diferentes
com resultados iguais.
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Geometria

Localização
e
movimentação:
representação
de objetos e
pontos
de
referência

EF03MA12

AC

Descrever
e
representar, por
meio de esboços
de trajetos ou
utilizando croquis
e maquetes, a
movimentação de
pessoas ou de
objetos
no
espaço, incluindo
mudanças
de
direção e sentido,
com base em
diferentes pontos
de referência.

Geometria

Figuras
geométricas
espaciais (cubo,
bloco
retangular,
pirâmide, cone,
cilindro
e
esfera):
reconhecimento
, análise de
características e
planificações

EF03MA13

AF

Associar figuras
geométricas
espaciais (cubo,
bloco retangular,
pirâmide, cone,
cilindro e esfera)
a objetos do
mundo físico e
nomear
essas
figuras.

Geometria

Figuras
geométricas
espaciais (cubo,
bloco
retangular,
pirâmide, cone,
cilindro
e
esfera):
reconhecimento
, análise de
características e
planificações

EF03MA14

AC

Descrever
características de
algumas figuras
geométricas
espaciais (prismas
retos, pirâmides,
cilindros, cones),
relacionando-as
com
suas
planificações.

Assim 20 – 10 = 30 – 20,
pois as diferenças são
iguais. Do mesmo modo,
10 + 20 = 15 + 15, pois as
duas somas são iguais.
Descrever e representar
trajetos
e
a
movimentação
de
pessoas ou de objetos
no espaço, incluindo
mudanças de direção e
sentido, com base em
diferentes referenciais, é
uma aplicação das ideias
contidas nas habilidades
(EF02MA
12)
e
(EF02MA13), agora aqui
utilizadas
conjuntamente para a
resolução de problemas
de
localização
e
deslocamentos
mais
complexos.

EF03MA12
EF03MA13
EF03MA21

Associar
figuras
geométricas
espaciais
definidas na habilidade a
objetos do mundo físico
e nomeá-las implica em
conhecer os nomes e a
introdução
de
pelo
menos
algumas
características que elas
apresentam, em especial
no que diz respeito a ter
ou não faces, vértices e
arestas ou ser ou não
redondas,
para
a
comparação geométrica.
Expressar a comparação
verbalmente ou por
escrito é recomendado.
Conhecimento Prévio:
EF02MA14
Ampliando o foco das
habilidades envolvendo
sólidos geométricos dos
anos anteriores nesta
habilidade,
a
planificação de tais
formas geométricas é
sugerida como elemento
facilitador para que os
alunos identifiquem suas
características. Através
da abertura de uma
aresta em comum ou
pela rolagem do sólido
geométrico sobre uma
folha, é possível obter
um molde (planificação)
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Geometria

Figuras
geométricas
planas
(triângulo,
quadrado,
retângulo,
trapézio
e
paralelogramo):
reconhecimento
e análise de
características

EF03MA15

AC

Classificar
e
comparar figuras
planas (triângulo,
quadrado,
retângulo,
trapézio
e
paralelogramo)
em relação a seus
lados
(quantidade,
posições relativas
e comprimento) e
vértices.

Geometria

Congruência de

EF03MA16

AC

Reconhecer

EF03MA16
EF03MA21

de tal sólido e, com isso,
identificar as formas
planas que o compõe.
Também é possível
questionar
características
importantes
para
diferenciar,
por
exemplo, prismas (que
apresentam duas bases)
das
pirâmides (que
apresentam base única).
Propostas em que os
alunos tenham que
argumentar, desenhar,
representar e escrever
sobre o que observam,
auxiliam
no
desenvolvimento
do
letramento matemático
dos alunos.
Conhecimento Prévio:
EF01MA14
A
partir
das
representações planas
dos sólidos geométricos
(ver
habilidade
EF03MA14) é possível
analisar seus elementos,
como
número
de
vértices e de lados para
elaborar
uma
classificação
prévia,
diferenciando triângulos
e quadriláteros. Através
de
cópias
dos
quadriláteros
e
dobraduras, é possível
comparar a medida de
seus lados (se são ou
não congruentes) e
reservar para o próximo
ano
a
comparação
relativa às posições dos
lados (se são ou não
paralelos). O mesmo
pode ser aplicado ao
fato de os lados serem
ou não perpendiculares
entre si, pois a noção de
ângulo
reto
será
abrangida apenas no 4º
ano.
Quebra-cabeças,
mosaicos e geoplanos
podem ser recursos que
auxiliam na análise,
representação
e
percepção
das
características
das
figuras planas.
Reconhecer que duas
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figuras
geométricas
planas

figuras
congruentes,
usando
sobreposição
e
desenhos
em
malhas
quadriculadas ou
triangulares,
incluindo o uso de
tecnologias
digitais.

figuras são congruentes
envolve saber que elas
têm a mesma forma e o
mesmo tamanho, ainda
que
estejam
em
posições
diferentes.
Malhas e tecnologia são
recursos
para
a
exploração
desse
conceito.

Escolher a unidade de
medida e o instrumento
mais apropriado para
realizar
medições
implica
em
ter
conhecimento
do
significado do que é
medir e saber como se
mede
e
utilizar
diferentes instrumentos
para fazer as medições.
É importante, ainda, a
compreensão da relação
entre um instrumento
de medida e a unidade
escolhida para fazer a
medição.
Conhecimento Prévio:
EF02MA16
Esta
habilidade
apresenta
uma
ampliação do trabalho
realizado pela habilidade
EF02MA16
com
a
introdução de uma nova
unidade de medida (o
milímetro). É importante
ressaltar que o trabalho
envolvendo
medições
está
baseado
na
identificação
da
grandeza
(comprimento),
da
comparação
com
a
unidade padrão a ser
usada
(metro,
centímetro
ou
milímetro)
e
da
expressão do número de
vezes que a unidade está
contida na grandeza e
sua respectiva unidade
de medida. De maneira
análoga ao ocorrido com
o Sistema de Numeração
Decimal, em que ano
após ano é ampliado o
universo numérico do

Grandezas
e Medidas

Significado
medida e
unidade
medida

de
de
de

EF03MA18

AC

Escolher
a
unidade
de
medida
e
o
instrumento mais
apropriado para
medições
de
comprimento,
tempo
e
capacidade.

Grandezas
e Medidas

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

EF03MA19

AF

Estimar, medir e
comparar
comprimentos,
utilizando
unidades
de
medida
não
padronizadas
e
padronizadas
mais
usuais
(metro,
centímetro
e
milímetro)
e
diversos
instrumentos de
medida.

EF03MA17
EF03MA18
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Grandezas
e Medidas

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

EF03MA20

AF

Estimar e medir
capacidade
e
massa, utilizando
unidades
de
medida
não
padronizadas
e
padronizadas
mais usuais (litro,
mililitro,
quilograma,
grama
e
miligrama),
reconhecendo-as
em leitura de
rótulos
e
embalagens,
entre outros.

aluno, é significativo que
ele estabeleça relações
de equivalência entre
metro e centímetro,
metro e quilômetro e
metro e milímetro. O
trabalho
com
a
estimativa e a utilização
de instrumentos, como
régua, trena e metro
devem ser explorados.
Espera-se
que
a
aprendizagem
em
relação às unidades
metro e centímetro seja
mobilizada com fluência
pelo estudante. Esta
aprendizagem
representa parte da
habilidade em questão e
não é foco a fluência na
unidade
milímetro.
Sugerimos que sejam
trabalhadas as unidades
e os instrumentos mais
adequados a realização
das
medidas
de
comprimento.
De maneira análoga ao
ocorrido com a grandeza
comprimento, para que
ocorra
o
desenvolvimento desta
habilidade é importante
que o aluno possa (i)
identificar a grandeza a
ser medida (massa ou
capacidade);
(ii)
comparar a unidade
padrão com a grandeza a
ser medida; e (iii)
explicitar
esta
comparação através de
uma
quantidade
(número) seguida de
uma unidade de medida.
Relações envolvendo o
quilograma e o grama (1
kg = 1000 g) e o litro e o
mililitro (1 L = 1000 mL)
podem ser exploradas
através da leitura de
embalagens de produtos
e
bulas
de
medicamentos. Contudo,
relações expressas por
números racionais (na
forma de fração ou
decimal) devem ficar
restritas aos próximos
anos. Espera-se que a
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Grandezas
e Medidas

Comparação de
áreas
por
superposição

EF03MA21

AC

Comparar,
visualmente ou
por superposição,
áreas de faces de
objetos,
de
figuras planas ou
de desenhos.

Grandezas
e Medidas

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

EF03MA22

AC

Ler e registrar
medidas
e
intervalos
de
tempo, utilizando
relógios
(analógico
e
digital)
para
informar
os
horários de início
e término de
realização de uma
atividade e sua
duração.

Grandezas
e Medidas

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

EF03MA23

AF

Ler horas em
relógios digitais e
em
relógios
analógicos
e
reconhecer
a
relação
entre
hora e minutos e
entre minuto e
segundos.

aprendizagem sobre as
unidades
litro
e
quilograma
seja
mobilizada com fluência
até o final do ano, a qual
representa apenas parte
desta habilidade. Não
são foco de fluência as
unidades mililitro, grama
e miligrama. Sugerimos
que sejam trabalhadas
as unidades e os
instrumentos
mais
adequados a realização
das
medidas
de
comprimento, massa e
capacidade.
Comparar
áreas
visualmente ou por
superposição
significa
compreender uma nova
grandeza associada à
medida de superfície,
diferenciando-a
das
demais grandezas. Esta
habilidade ainda não
prevê medida expressa
em números, mas a
comparação
por
superposição de figuras,
de modo a expressar,
entre duas superfícies,
qual tem a maior área,
lembrando que área é a
medida da superfície.
Ler e registrar medidas
de tempo implica em
aprender as diferentes
notações utilizadas para
registro de horas, sendo
capaz de, por meio de
relógio
digital
ou
analógico, indicar a
duração
de
um
acontecimento.
É
indicado
sistematizar
também anotações de
datas em geral.

EF03MA22

Conhecimento Prévio:
EF02MA18
Nota-se
que
esta
habilidade se refere a
uma
ampliação
de
outras
habilidades
envolvendo medidas de
tempo
desenvolvidas
nos anos anteriores
(EF01MA17
e
EM02MA18). Contudo,

87

tempo

Grandezas
e Medidas

Sistema
monetário
brasileiro:
estabeleciment
o
de
equivalências
de um mesmo
valor
na
utilização
de
diferentes
cédulas
e
moedas

EF03MA24

AF

Resolver
e
elaborar
problemas
que
envolvam
a
comparação e a
equivalência de
valores
monetários
do
sistema brasileiro
em situações de
compra, venda e
troca.

enquanto as habilidades
anteriores
utilizavam
intervalos de tempo,
como dias, meses e
anos, esta se atém à
distinção
entre
instrumentos
de
medidas
de
tempo
(relógio digital e relógio
analógico) e, também, às
unidades medidas de
tempo (horas, minutos e
segundos). Nesse caso, é
significativo que o aluno
compreenda as relações
existentes entre cada
unidade de medida de
tempo, ou seja, que 1
dia é formado por 24
horas, que 1 hora é
composta
por
60
minutos e que 1 minuto
é constituído por 60
segundos. Situações que
envolvam a contagem de
múltiplos de 5 podem
contribuir para a leitura
de horários em relógios
analógicos. Não esqueça
de
desenvolver
a
estimativa da ordem de
grandeza da duração de
um evento, em especial
em minutos e segundos
e, depois, comprovar se
a estimativa realizada foi
razoável ou não.
Conhecimento Prévio:
EF02MA20
O foco desta habilidade
se relaciona com outra
habilidade desenvolvida
nos anos anteriores
(EF02MA20). Situações
nas quais é necessário
que o aluno efetue
simulações de compra e
venda de mercadorias,
calculem descontos ou
determinem
troco,
podem fornecer, quando
bem problematizadas,
contextos em que haja
necessidade de conhecer
os valores das cédulas e
moedas, compreender a
equivalência de valores
entre notas de valores
diferentes ou comparar
o valor de cédulas e
moedas para identificar
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Probabilid
ade
e
Estatística

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

EF03MA26

AC

Resolver
problemas cujos
dados
estão
apresentados em
tabelas de dupla
entrada, gráficos
de barras ou de
colunas.

Probabilid
ade
e
Estatística

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

EF03MA27

AF

Ler, interpretar e
comparar dados
apresentados em
tabelas de dupla
entrada, gráficos
de barras ou de
colunas,
envolvendo
resultados
de
pesquisas
significativas,
utilizando termos
como maior e
menor
frequência,
apropriando-se
desse tipo de
linguagem para
compreender
aspectos
da
realidade
sociocultural
significativos.

Probabilid
ade
e
Estatística

Coleta,
classificação e
representação
de
dados
referentes
a
variáveis
categóricas, por
meio de tabelas

EF03MA28

AC

Realizar pesquisa
envolvendo
variáveis
categóricas
em
um universo de
até 50 elementos,
organizar
os
dados coletados

quantas vezes o valor de
uma é maior que outra
cédula ou moeda.
Resolver problemas com
base
nos
dados
apresentados em tabelas
de dupla entrada e
gráficos exige alguma
familiaridade
com
gráficos e tabelas para
que
se
possa
compreender
como
extrair as informações
necessárias ao que está
proposto no problema.
EF03MA26

Conhecimento Prévio:
EF02MA22
Nesta habilidade, está
implícito o conceito de
frequência absoluta, ou
seja, o número de vezes
apresentado por um
evento que se repete.
Um
bom
exemplo
envolve o lançamento de
um dado: se durante dez
lançamentos foi obtido o
número 6 cinco vezes,
isto significa que a
frequência do número 6
é 5 (número de vezes
que saiu o número 6 no
lançamento do dado). A
partir da compreensão
deste conceito, o aluno
terá
condições
de
comparar elementos de
um gráfico ou de uma
tabela para indicar qual
evento apresenta uma
frequência maior ou
menor que outro. Há
ainda, nesta habilidade,
um destaque a situações
que
envolvam
o
contexto sociocultural
do aluno, como número
de irmãos que possui,
quantidade de pessoas
em sua residência ou
número de televisões da
sua família.
Conhecimento Prévio:
EF03MA27
Variáveis categóricas ou
qualitativas são aquelas
que
descrevem
atributos/características
que não podem ser
descritas
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e gráficos

utilizando listas,
tabelas simples
ou
de
dupla
entrada
e
representá-los em
gráficos
de
colunas simples,
com e sem uso de
tecnologias
digitais.

numericamente. A cor
dos olhos, preferência
por um sabor de sorvete
ou gosto por um gênero
musical são exemplos
deste tipo de variáveis.
Neste momento, iniciase uma exploração mais
sistematizada
do
método
estatístico
comparada àquela vista
em anos anteriores. Em
outras palavras, a partir
da identificação de um
problema
(hipótese
inicial), os alunos devem
coletar
os
dados,
organizá-los na forma de
tabelas, representá-los
graficamente para, por
último,
elaborar
conclusões simples que
podem comprovar ou
refutar
a
ideia
inicialmente prevista. A
delimitação
da
população
a
ser
entrevistada e a escolha
da
amostra
(possibilitando
um
número
maior
de
entrevistados) também
podem ser realizadas
pelos
alunos
sob
orientação do professor,
que pode usar recursos
tecnológicos
para
tabular e representar os
dados da pesquisa.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

1º ao 5º ANO
ARTE
UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETO DE
CONHECIMENT
O

CÓDIGO

CLASSIFICA
ÇÃO

TEXTO DA HABILIDADE

HABILIDADES
RELACIONAD
AS

COMENTÁRIO

Artes visuais

Contextos
práticas

e EF15AR01

AF

Identificar e apreciar EF15AR03
desenho,
pintura,
modelagem
e EF15AR06
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.

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.

Artes visuais

Contextos
práticas

e EF15AR02

AF

Explorar e reconhecer EF15AR05
elementos
constitutivos
do EF15AR06
desenho, da pintura,

Explorar e reconhecer
permite ao aluno perceber,
apreender e manejar os
elementos visuais (ponto,
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Artes visuais

Artes visuais

da modelagem e da EF15AR07
escultura em suas
produções.

linha, cor, forma, espaço,
texturas,
relevo,
movimento, luz e sombra,
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.
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

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.

Materialidade 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,

Matrizes
Estéticas
culturais

e

EF15AR03
EF15AR05
EF15AR06
EF15AR07
EF15AR24
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Artes visuais

Processos de EF15AR05
criação

AC

recursos e técnicas
convencionais e não
convencionais

trabalhada. A habilidade
está relacionada à ação de
dar concretude a uma obra,
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.

Experimentar
a
criação em artes
visuais de modo
individual, coletivo
e
colaborativo,

Experimentar,
nesta
habilidade,
supõe
investigar, testar, fazer,
refazer e escolher recursos
e espaços para a produção
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explorando
diferentes espaços
da escola e da
comunidade.

Artes visuais

Processos de EF15AR06
criação

AC

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

Artes visuais

Sistema
de EF15AR07
linguagem

AC

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

de
artes
visuais,
potencializando o processo
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
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Dança

Contextos
práticas

e EF15AR08

Dança

Elementos da EF15AR09
linguagem

Dança

Elementos da EF15AR10
linguagem

AF

AC

AF

Experimentar
e EF15AR09
apreciar
formas
distintas
de EF15AR10
manifestações
da
dança presentes em EF15AR24
diferentes contextos,
cultivando
a
percepção,
o
imaginário,
a
capacidade
de
simbolizar
e
o
repertório corporal.

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

CIÊNCIAS
ED. FÍSICA

Experimentar
EF15AR11
diferentes formas de
orientação no espaço EF15AR12
(deslocamentos,
planos,
direções, EF15AR24
caminhos
etc.)
e
ritmos de movimento
(lento, moderado e
rápido) na construção
do
movimento

inserido no sistema das
linguagens da arte, com
seus artistas, artesãos e
público.
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
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movimentos simples, como
colocar a mão sobre a
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.

dançado.

Dança

Processos de EF15AR11
criação

Dança

Processo
criação

de EF15AR12

AC

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

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.

Dialogar, com respeito EF15AR11
e sem preconceito, as
experiências pessoais EF15AR24
e coletivas em dança
vivenciadas na escola,
como fonte para a
construção
de
vocabulários
e
repertórios próprios.

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
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Música

Contextos
práticas

e EF15AR13

AF

Experimentar,
identificar e apreciar
músicas
brasileiras EF15AR14
próprias do universo
infantil,
inclusive EF15AR23
aquelas presentes em
EF15AR24
seu cotidiano.

Música

Elementos da EF15AR14
linguagem

AF

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

EF15AR15
EF15AR16
EF15AR23
EF15AR24

próprios, que consideram a
pluralidade e respeitam
diferenças.
.
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.
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Música

Materialidade EF15AR15

AC

Explorar e perceber o EF15AR16
próprio
corpo
(palmas,
voz, EF15AR17
percussão corporal)
EF15AR24
como fonte sonora.

Na habilidade, “explorar”
significa
investigar
e
identificar fontes sonoras
convencionais, como os
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.

Música

Notação
registro
musical

e EF15AR16

AC

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.

Música

Processos de EF15AR17
criação

AF

Apreciar
e EF15AR16
experimentar
sonorização
de EF15AR23
histórias,
utilizando
vozes, sons corporais EF15AR24
e/ou
instrumentos
musicais
convencionais ou não

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
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composições de forma
individual,
coletiva
e
colaborativa. Para o seu
desenvolvimento,
é
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.

convencionais.

Teatro

Teatro

Contextos
práticas

e EF15AR18

Elementos da EF15AR19
linguagem

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
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nas relações
sociais.
Teatro

Processos de EF15AR20
criação

AC

Experimentar
o EF15AR21
trabalho colaborativo,
coletivo e autoral em EF15AR22
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

Teatro

Processos de EF15AR21
criação

AF

Exercitar a imitação EF15AR20
de
situações
cotidianas e o faz de EF15AR23
conta, ressignificando
objetos e fatos e EF15AR24
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.

Teatro

Processos de EF15AR22
criação

AC

Imitar, com respeito e EF15AR20
sem
preconceito,
movimentos, gestos e EF15AR23
voz de personagens
que
representem EF15AR24

humano-

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,
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pessoas e animais,
reconhecendo
semelhanças
e
diferenças entre suas
imitações e as feitas
pelos colegas.

entonação de voz, bem
como gestos que podem
caracterizar uma pessoa
em 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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Este material integra o total de 85.825 folhas impressas. Custo unitário por folha: R$ 0,1907. Custo total: R$ 16.263,85
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