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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 as 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 as 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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5º ANO
CIÊNCIAS, HISTÓRIA E GEOGRAFIA
TRABALHO INTERDISCIPLINAR
UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETO DE
CONHECIMENTO

CLASSIFIC
AÇÃO

CÓDIGO

TEXTO DA HABILIDADE

Matéria
Energia

e

Propriedades AF
físicas
dos
materiais

EF05CI01

Explorar fenômenos
da vida cotidiana
que
evidenciem
propriedades físicas
dos materiais –
como
densidade,
condutibilidade
térmica e elétrica,
respostas a forças
magnéticas,
solubilidade,
respostas a forças
mecânicas (dureza,
elasticidade
etc.),
entre outras.

Matéria
Energia

e

Propriedades AF
físicas
dos
materiais

EF05CI02

Aplicar
os
conhecimentos
sobre as mudanças
de estado físico da
água para explicar o
ciclo hidrológico e
analisar
suas
implicações
na
agricultura,
no

HABILIDADES
RELACIONADAS

EF05CI03
EF05CI04
EF05CI05
EF05GE07

COMENTÁRIO

Essa habilidade envolve
investigar,
identificar,
descrever, diferenciar e
comparar, selecionando
informações observáveis
sobre as propriedades
físicas dos materiais.
Pode ser desenvolvida
por
análise
de
situações
cotidianas
dos
estudantes, por exemplo:
o funcionamento do ímã
de geladeira; o porquê do
uso de alguns materiais
por conta das suas
propriedades, como vidro
e plástico em
utensílios domésticos e
do cobre e da borracha
em fiações. Pode ser
elaborada uma lista de
associação do uso dos
materiais em objetos
utilizados no cotidiano
com suas propriedades
físicas.
Podem ser propostos
experimentos
para
verificar como diversos
materiais podem ser
classificados
segundo
suas propriedades físicas.
Um
aprofundamento
importante
é
a
observação da ocorrência
ou não de alteração da
composição
química
durante o teste.
O tema se relaciona ao
Objetivo
de
Desenvolvimento
Sustentável (ODS) 6, que
trata do uso da água e do
saneamento básico. O
estudante
deve
identificar os estados
físicos
da
água
e
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clima, na geração de
energia elétrica, no
provimento de água
potável
e
no
equilíbrio
dos
ecossistemas
regionais (ou locais).

Matéria
Energia

e Ciclo
hidrológico

AC

EF05CI03

Selecionar
EF05CI02
argumentos
que
justifiquem
a
importância
da
cobertura
vegetal
para a manutenção
do ciclo da água, a
conservação
dos
solos, dos cursos de
água e da qualidade
do ar atmosférico.

Matéria
Energia

e Ciclo
hidrológico

AF

EF05CI04

Identificar
os EF05CI05
principais usos da
água e de outros EF05GE10
materiais
nas
atividades
EF05GE11
cotidianas
para
discutir e propor
formas sustentáveis
de utilização desses
recursos.

reconhecer os processos
de mudança de estado.
Nesse sentido, pode-se
propor
ao
aluno
identificar e elaborar
diagramas que ilustram o
ciclo
da
água
representando elementos
do ambiente em que vive.
Experimentos
simples,
como a criação de um
terrário em um vaso de
vidro, podem ajudar a
observar o ciclo, para
então
associar
essa
relação a outras situações
que envolvem o uso da
água, como plantio e
geração de energia. Como
complementação, podem
ser
identificadas
as
ações
humanas
que
geram impacto no ciclo
da água e discutidas as
consequências
da
intervenção humana ao
produzir energia elétrica
Selecionar,
nesta
habilidade, compreende
identificar a importância
da na preservação dos
diferentes ambientes, de
maneira a permitir que o
aluno consiga argumentar
sobre as razões contrárias
ao
desmatamento.
Implica, ainda, que o
aluno identifique o papel
da cobertura vegetal no
controle da erosão, na
desertificação,
na
qualidade do ar e no ciclo
da água. Isso envolve
diferenciar aspectos entre
o ambiente natural, que
possui
seu
ciclo
preservado, e aqueles
que sofreram intervenção
humana.
Identificar,
nesta
habilidade, envolve listar,
reconhecer, descrever e
selecionar
procedimentos, com base
em
princípios
de
sustentabilidade,
de
como usar a água de
modo
a
evitar
desperdícios, reduzir a
poluição,
eliminar
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Matéria
Energia

e Consumo
consciente
Reciclagem

Vida
Evolução

e Nutrição
organismo

Vida
Evolução

e Integração
entre

AC

EF05CI05

Construir propostas
coletivas para um
consumo
mais
consciente e criar
soluções
tecnológicas para o
descarte adequado
e a reutilização ou
reciclagem
de
materiais
consumidos
na
escola e/ou na vida
cotidiana.

EF05CI04
EF35LP15
EF35LP10
EF05GE11
EF05GE12

do AF

EF05CI06

Selecionar
argumentos que
justifiquem por
que os sistemas
digestório
e
respiratório são
considerados
corresponsáveis
pelo processo de
nutrição
do
organismo, com
base
na
identificação das
funções
desses
sistemas.

EF05CI07

AF

EF05CI07

Justificar
a
relação entre o

EF05CI06

os

despejo e minimizar a
liberação de poluentes no
ambiente, de modo a
protegê-lo ou restaurá-lo.
Construir
propostas,
nesta habilidade, envolve
reconhecer e debater que
os resíduos resultam de
ações
coletivas
e
individuais, as práticas
sustentáveis
e
o
conhecimento a respeito
da escala de tempo na
decomposição
de
materiais e objetos, de
maneira a que sirvam de
referência
para
solucionar
questões
relacionadas ao descarte,
à
reutilização
ou
reciclagem e diminuição
ao
dano
ambiental
causado pelos hábitos de
consumo humano.
É fundamental promover
a
compreensão
das
relações entre esses dois
sistemas de modo que o
estudante
consiga
descrever
o
funcionamento
e
identificar a importância
dos sistemas digestório e
respiratório
para
o
processo de nutrição do
organismo,
além
de
descrever os processos
mecânicos e químicos
envolvidos
nas
suas
funções.
Desenhos,
diagramas, modelos e
animações podem ser
utilizados para facilitar a
observação das partes e
das
funções de cada sistema
no processo de nutrição
do organismo. É possível,
ainda, explorar esses
sistemas quanto à sua
relação
com
o
metabolismo,
como
identificar o caminho
percorrido pelo alimento
no sistema digestório ou
o caminho percorrido
pelo gás oxigênio no
sistema respiratório.
Justificar,
nesta
habilidade que apresenta
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sistemas
digestório,
respiratório
circulatório

Vida
Evolução

e Hábitos
alimentares

funcionamento
do
sistema
circulatório,
a
distribuição dos
nutrientes pelo
organismo e a
eliminação
dos
resíduos
produzidos.

e

AF

Vida
Evolução

e Hábitos
alimentares

AC

Terra
Universo

e Constelações e AC
mapas celestes

EF05CI08

EF05CI09

EF05CI10

Organizar
um
cardápio
equilibrado com
base
nas
características dos
grupos
alimentares
(nutrientes
e
calorias) e nas
necessidades
individuais
(atividades
realizadas, idade,
sexo etc.) para a
manutenção
da
saúde
do
organismo.

EF05MA12
EF05MA13
EF05MA24
EF05CI09

Discutir a ocorrência EF05CI08
de
distúrbios
nutricionais (como
obesidade,
subnutrição
etc.)
entre crianças e
jovens a partir da
análise de seus
hábitos (tipos e
quantidade
de
alimento ingerido,
prática de atividade
física etc.).
Identificar
algumas
constelações no
céu, com o apoio

certa
complexidade,
envolve
avaliar,
comparar, interpretar e
concluir que os sistemas
digestório e circulatório
são
integrados,
destacando o papel do
coração, dos pelos vasos
sanguíneos
e,
em
especial, do sangue, na
distribuição
dos
nutrientes no organismo,
assim como a eliminação
de resíduos, o que
envolve
o
sistema
excretor.
O tema dessa habilidade
pode servir de contexto
para explorar com os
estudantes os ODS 2 e 3,
sobre a erradicação da
fome
e
a
saúde,
respectivamente.
Organizar,
nessa
habilidade,
envolve
selecionar,
listar
e
classificar os alimentos
relacionando-os
à
quantidade de vitaminas,
minerais,
lipídeos
e
carboidratos.
Os
estudantes
podem
elaborar cardápios diários
de acordo com as
necessidades nutricionais,
tendo
a
pirâmide
alimentar
como
referência.
Indica-se
também identificar e
comparar
doenças
relativas ao excesso ou
carência de nutrientes e
de calorias.
Discutir, nesta habilidade,
envolve identificar e
reconhecer os hábitos de
vida de crianças e jovens,
comparando diferentes
modos de vida e dietas
alimentares, para que o
aluno possa explicar quais
desses hábitos, modos de
vida e dietas alimentares
estão relacionados aos
distúrbios nutricionais.
Identificar,
nesta
habilidade, requer fazer
uso de representações
com o intuito de que o

9

de
recursos
(como
mapas
celestes
e
aplicativos
digitais,
entre
outros), e os
períodos do ano
em que elas são
visíveis no início
da noite.
Terra
Universo

Terra
Universo

e Movimento de AF
rotação
da
Terra

e Periodicidade
AF
das fases da
Lua

EF05CI11

EF05CI12

aluno possa localizar e
reconhecer
as
constelações,
identificando o período
em que elas ficam
aparentes.

Associar
o
movimento
diário do Sol e
das
demais
estrelas no céu
ao movimento
de rotação da
Terra.

EF05HI08

Concluir sobre a
periodicidade das
fases da Lua, com
base
na
observação e no
registro
das
formas aparentes
da Lua no céu ao
longo de, pelo
menos,
dois
meses.

EF05HI08

EF05CI12
EF05CI13

EF05CI11
EF05CI13

Essa habilidade envolve
reconhecer e explicar os
movimentos de rotação e
translação no sistema Sol,
Terra e Lua. O aluno deve
identificar evidências da
rotação da Terra, que
podem ser observadas
pelo movimento diário da
posição do Sol e das
estrelas e na projeção de
sombras. Se possível, os
estudantes devem fazer
observações, registros e
descrições
dos
movimentos, e, com os
dados obtidos, pesquisar
propriedades
e
características dos astros.
Recursos digitais, como
aplicativos e simuladores,
podem ser empregados
para
facilitar
essa
observação. Também é
possível enriquecer as
habilidades identificando
aspectos
culturais
influenciados
pela
rotação da Terra, como as
escalas de tempo na
agricultura ou na vida
humana.
Concluir implica observar,
identificar,
relatar
e
discutir os movimentos
que dão origem às fases
da Lua, ilustrando na
escala de tempo os
horários em que ela é
observável e quando
deixa de ser.
Além de registrar e
identificar as fases da Lua
observadas durante dois
meses, os alunos podem
associar as fases da Lua
com os ciclos de rotação
e translação do sistema
Sol, Terra e Lua, assim
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Povos
e
culturas: meu
lugar
no
mundo e meu
grupo social

O
que
AF
forma um
povo?: da
sedentarizaçã
o aos
primeiros
povos

EF05HI01

Identificar
os EF05HI03
processos
de
formação
das EF05GE01
culturas
e
dos
povos,
EF05GE03
relacionando-os
com
o
espaço
geográfico ocupado.

como reconhecer sua
periodicidade
e
sua
influência na marcação de
tempo
terrestre.
Relacionar as fases ao
calendário
e
usar
diagramas podem ajudar
no
desenvolvimento
dessa habilidade.
Há a possibilidade de
propor trabalhos com o
componente Geografia,
podendo
estabelecer
relação com o tema
contemporâneo
transversal diversidade
cultural, articulando estas
habilidades:
•
EF05GE01:
na
identificação e análise
do papel das culturas na
composição identitária de
grupos e povos.
• EF05GE03:na análise de
aspectos
socioculturais
relacionados
com
o
espaço
geográfico
ocupado.
Articulando, por exemplo,
as
habilidades
(EF05GE01) e (EF05GE03),
é
possível
organizar
pesquisas e/ou saídas de
campo, que permitam ao
estudante reconhecer o
espaço
históricogeográfico também como
um espaço sociocultural.
Importante o estudante
perceber
que
a
observação de diferentes
espaços
favorece
o
reconhecimento
das
distintas composições
identitárias
e
da
diversidade
cultural
existentes nesses lugares
de vivência. Proponha
que os registros dessas
observações sejam feitos
com recursos gráficos,
por exemplo, desenhos e,
se possível, fotografias, os
quais
poderão
ser
reunidos
em
um
“mosaico da diversidade”,
dispostos em mapas
dessas localidades ou
espaços pesquisados e/ou
observados.
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Povos
e
culturas: meu
lugar
no
mundo e meu
grupo social

As formas de AC
organização
social
e
política:
a
noção
de
Estado

EF05HI02

Identificar
os
mecanismos
de
organização
do
poder político com
vistas
à
compreensão
da
ideia de Estado.

Povos
e
culturas: meu
lugar
no
mundo e meu
grupo social

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

EF05HI04

Associar a noção
cidadania com
princípios
respeito
diversidade e
pluralidade.

Povos
e
culturas: meu
lugar
no
mundo e meu
grupo social

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

EF05HI05

Associar o conceito EF05HI04
de
cidadania
à
conquista
de EF05GE02
direitos dos povos e
das
sociedades, EF05GE12
compreendendo-o
como
conquista
histórica.

de EF05HI05
os
de EF15LP14
à
à EF15LP15

A habilidade consiste em
perceber que a vida em
uma
sociedade
sedentária
levou
à
formação do Estado. Para
esse grupo etário, basta
que o aluno reconheça
que a vida em sociedade
exige algumas regras de
convivência e um poder
(o governo) que dirige as
decisões da sociedade.
Nessa faixa etária, a ideia
de Estado confunde-se
com o poder autocrático
do rei, o que pode ser
considerado
correto
tendo em vista o Estado
antigo (Egito, Babilônia,
Pérsia, monarquia de
Roma etc.).
Como
proposta
de
atividade
prática,
é
sugerido
ler
coletivamente a cartilha
Os Direitos Humanos, do
Ziraldo, com o objetivo de
reconhecer e sistematizar
os aspectos principais dos
conceitos de: cidadania,
diversidade, pluralidade e
direitos humanos.
Pode-se propor, também,
a criação de um gibi ou
uma carta coletiva que
encerre
direitos
e
deveres, em que os
estudantes,
os
professores
e
a
comunidade
escolar
poderão fazer sugestões,
defender seu ponto de
vista e experimentar
processos de votação,
vivenciando, assim, uma
articulação com o tema
contemporâneo
transversal educação em
direitos humanos.
Com esta habilidade,
deve-se entender o que é
cidadania e relacioná-la
com o respeito às
diferenças
sociais,
culturais e aos direitos
humanos.
Deve-se
compreender
que
a
cidadania é a condição de
quem vive em sociedade
como participante dela
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(por isso, o cidadão tem
direitos) e como membro
que aceita as regras (por
isso, tem deveres).
Registros da
história:
linguagens e
culturas

Registros da
história:
linguagens e
culturas

As tradições
orais e a
valorização
da memória

As tradições
orais e a
valorização
da memória

AC

AF

EF05HI06

EF05HI07

Comparar o uso de
diferentes
linguagens
no
processo
de
comunicação
e
avaliar
os
significados sociais,
políticos e culturais
atribuídos a elas.
Identificar
os
processos
de
produção,
hierarquização e
difusão dos marcos
de memória e
discutir a presença
e/ou a ausência de
diferentes grupos
que compõem a
sociedade
na
nomeação desses
marcos
de
memória.

LENDAS CAUSOS

EF05GE01
EF05GE03
EF05GE06
EF05GE08
EF05HI08
EF05HI09
EF05HI010

Esta habilidade consiste
em perceber que os
marcos e registros da
história foram produzidos
e difundidos por um
grupo social e que, por
isso, podem ser ou não
representativos de todos
os grupos que compõem
a sociedade. A habilidade
é complexa, pois exige
pensamento
subjetivo
para compreender a
produção
do
conhecimento histórico.
Para esse grupo etário,
basta que o aluno
perceba que a escrita (ou
o documento escrito) não
é a única fonte da
História,
e
a
reconstituição do passado
dos diversos grupos que
compõem a sociedade
pode ser feita por meio
de outros tipos de fontes,
como
relatos
orais,
lendas, rituais, formas de
saber e fazer, objetos,
fotos e construções.
Há possibilidades de
trabalho conjunto com o
componente Geografia,
por meio da articulação
das seguintes habilidades,
a saber:
•
EF05GE01:
na
identificação e análise do
papel das culturas na
composição
identitária
dos grupos e povos, a fim
de
valorizar
a
multiculturalidade.
•
EF05GE03:
na
identificação e análise
sobre a permanência dos
marcos de memória em
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cidades com crescimento
acelerado.
• EF05GE06: na análise de
linguagens usadas nos
meios de comunicação ao
longo do tempo e seus
significados
socioculturais.
• EF05GE08: na análise e
comparação
entre
diferentes
fontes
e
linguagens: fotografias,
fotografias
aéreas
e
imagens de satélite sobre
alterações de paisagens
urbanas e marcos de
memória.
Articulando a habilidade
(EF05GE03), por exemplo,
é
possível
propor
pesquisas e saídas de
campo para museus e
centros
históricos
municipais, orientando as
observações
com
questões norteadoras: “O
que é um marco de
memória?
Como
os
marcos de memória estão
dispostos na cidade?
Quais são os critérios
para definir determinados
marcos de memória como
patrimônios históricos?
Nesses
marcos
e
patrimônios, quem são
considerados
‘heróis’
locais e/ ou nacionais?
Por que outros povos,
sobretudo indígenas e
africanos, não têm o
mesmo peso à memória
nacional?”
etc.
A
finalidade da atividade é
conduzir o estudante
para a problematização
da relação entre espaço
urbano e os marcos de
memória e, por fim,
identificar os silêncios e
esquecimentos
como
seleção
e
escolhas
intencionais.
Essas habilidades listadas
permitem
o
desenvolvimento
de
temas contemporâneos
transversais: diversidade
cultural,
ciência
e
tecnologia e trabalho.
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Registros da O surgimento AC
história:
da escrita e a
linguagens e noção de fonte
culturas
para
a
transmissão de
saberes,
culturas
e
histórias

EF05HI08

O sujeito e Dinâmica
seu lugar no populacional
mundo

EF05GE01

AF

Identificar formas de EF05CI11
marcação
da
passagem do tempo EF05CI12
em
distintas
EF05MA19
sociedades,
incluindo
as
populações
indígenas.

Descrever
e
analisar dinâmicas
populacionais na
Unidade
da
Federação em que
vive,
estabelecendo
relações
entre
migrações
e
condições
de
infraestrutura.

EF05MA06
EF05MA24
EF05HI01
EF05HI07

Espera-se
do
aluno
compreender
que
a
marcação do tempo é
muito anterior à invenção
do
relógio
e
dos
calendários, e que todos
os
grupos
humanos
criaram uma forma de
registrar o tempo a partir
das mudanças observadas
na natureza: alternância
do dia e da noite,
mudança das estações,
cheias e vazantes dos rios
etc. A ideia de tempo,
portanto, é interpretada
de acordo com o modo
de vida e o ambiente em
que se vive.
Por
meio
dessa
habilidade, é possível
desenvolver um trabalho
com análise de dados
demográficos, tomando
como
referência
a
realidade brasileira e o
espaço de vivência dos
estudantes. Para isso,
sugere-se um projeto
interdisciplinar com o
componente Matemática
de leitura numérica de
porcentagem
(EF05MA06)
e/ou
interpretação de dados
estatísticos apresentados
em textos, tabelas e
gráficos
(EF05MA24).
Além de dados relativos
ao crescimento e à
composição etária e
étnico-racial
da
população do Brasil, é
possível
propor
atividades relacionadas à
desigualdade social e
regional do país e refletir
sobre suas razões e
formas de atenuá-las.
Pode-se realizar essa
análise, por exemplo,
com base em dados
educacionais,
renda
salarial, disparidade de
rendimento
entre
homens e mulheres,
acesso a saneamento,
moradia ou alfabetização,
entre outros. Também
vale dar ênfase à
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O sujeito e
seu lugar no
mundo

Conexões
escalas

Diferenças
étnicoCulturais e
desigualdades
sociais

e Território,
redes
urbanização

e

AC

EF05GE02

Identificar
EF05HI05
diferenças étnicoculturais
e
desigualdades
sociais entre grupos
em
diferentes
territórios.

AF

EF05GE03

Identificar as formas
e
funções
das EF05HI01
cidades e analisar as
mudanças sociais, EF05HI07
econômicas
e
ambientais
provocadas pelo seu
crescimento.

temática da migração,
analisando os fluxos
externos e internos de
migrantes na Unidade da
Federação onde vivem os
estudantes.
Essa
habilidade
permite
aproximação com os
temas contemporâneos
transversais diversidade
cultural e processo de
envelhecimento, respeito
e valorização do idoso.
A fim de valorizar a
multiculturalidade
da
população
brasileira,
pode
ser
realizado
também um trabalho
conjunto
com
o
componente
História
sobre o papel das culturas
na composição identitária
dos grupos e povos
(habilidades EF05HI01 e
EF05HI07).
Para que o aluno possa
identificar as diferenças e
desigualdades,
é
necessário que reconheça
a desigualdade social dos
diferentes grupos étnicoraciais e étnico-culturais.
Esta habilidade consiste
em
identificar
as
condições de educação,
saúde, produção e acesso
a bens e serviços de
grupos
quilombolas,
indígenas e tradicionais;
avaliar as condições de
desigualdade social a
partir das diferenças de
gênero, etnia, crença e
origem; e relacionar a
desigualdade social à
distribuição de renda e
cidadania.
O desenvolvimento dessa
habilidade
permite
identificar características,
formas e funções das
cidades no Brasil. Esse
tema será retomado no
próximo ano por meio da
análise das origens dessa
importante forma de
organização
espacial.
Nesse momento, importa
promover a introdução
de
atividades
que
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Conexões
escalas

e Território,

redes e
urbanização

AC

EF05GE04

Reconhecer
as EF05GE03
características
da
cidade e analisar as
interações entre a
cidade e o campo e
entre cidades na
rede urbana.

evidenciem que a maior
parte
das
cidades
brasileiras surge de modo
espontâneo,
não
planejadas, podendo ter
múltiplas
funções
urbanas
(exemplos:
político-administrativa,
portuária,
religiosa,
industrial e turística). Vale
propor atividades que
evidenciem
que
as
cidades
estão
interconectadas com o
campo e outras cidades
por meio de redes, o que
possibilita começar a
desenvolver os princípios
do raciocínio geográfico
como conexão e ordem. É
possível,
ainda,
estabelecer análises de
classificação dessa rede
urbana e sua hierarquia
utilizando os critérios do
IBGE (grande metrópole
nacional,
metrópole
nacional,
metrópole,
capital regional e centro
regional). Já a análise das
mudanças rápidas nas
paisagens das cidades
brasileiras
pode
enveredar para uma
abordagem conjunta com
o componente de História
no trabalho de análise de
aspectos
socioculturais
relacionados com
o
espaço
geográfico
ocupado (EF05HI01) e na
identificação
da
permanência dos marcos
de memória
em
cidades
com
crescimento acelerado.
(EF05HI07).
Essa
habilidade
permite
abordar o ODS 11.
Após caracterizar as
cidades a partir do seu
tamanho, forma e função,
processo realizado na
habilidade (EF05GE03),
esta habilidade consiste
em
relacionar
a
integração que existe
entre diferentes cidades
(próximas ou distantes) e
a distribuição da oferta
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Mundo
trabalho

do Trabalho
inovação
tecnológica

e AF

EF05GE06

Identificar
e EF05HI07
comparar
transformações dos EF05GE09
meios de transporte
e de comunicação.

de bens e serviços, além
de apontar o papel das
redes entre cidades e nas
interações urbanas entre
campo e cidade.
O desenvolvimento dessa
habilidade
permite
reconhecer que toda
localidade
se
interrelaciona, por eio de um
sistema de redes, com
outras localidades. Isso é
possível
devido
à
existência de meios,
tecnologias
e
infraestruturas
ligadas
aos setores de transporte
e de comunicação, os
quais permitem conectar
localidades, promovendo
maior
dinamismo
econômico e intercâmbio
cultural. Vale propor
ações para o estudante
reconhecer
características
e
finalidades de diversos
meios de transporte e
comunicação
e
suas
mudanças ao longo do
tempo (a partir de uma
análise do mundo do
trabalho e dos
avanços
tecnológicos),
além de suas próprias
vivências. Em relação aos
meios de transporte,
importa
avaliar
os
impactos
ambientais
decorrentes de suas
fontes energéticas ou do
derramamento de cargas
(a exemplo do óleo em
navios
que
pode
ocasionar o fenômeno
das marés negras). Já em
relação aos meios de
comunicação, é essencial
propor atividades nas
quais
os
alunos
reconheçam
que
as
Tecnologias
de
Informação
e
Comunicação (TICs) não
são
ainda acessíveis para
grande
parcela
da
população; e que é
preciso ter uma série de
cuidados nos seus usos,
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Formas de
Mapas
representação imagens
e
satélite
pensamento
espacial

Formas de
representação
e
pensamento
espacial

e AF
de

Representação
das
cidades e do
espaço
urbano

AF

EF05GE08

Analisar
EF05HI07
transformações de
paisagens
nas
cidades,
comparando
sequência
de
fotografias,
fotografias aéreas e
imagens de satélite
de
épocas
diferentes.

EF05GE09

Estabelecer
EF05GE03
conexões
e
hierarquias
entre EF05GE06
diferentes cidades,
utilizando
mapas
temáticos
e
representações
gráficas.

principalmente
via
internet. Pode-se realizar
ainda,
um
trabalho
conjunto
com
o
componente História na
análise de linguagens
usadas nos meios de
comunicação ao longo do
tempo e seus significados
socioculturais. (EF05HI07)
O desenvolvimento dessa
habilidade relacionada à
alfabetização cartográfica
deve
ser
realizado
juntamente
com
as
habilidades relativas à
alfabetização geográfica,
visto que a cartografia
é
uma ferramenta
essencial para as análises
espaciais
e
o
desenvolvimento
do
raciocínio geográfico dos
estudantes. Tem como
foco promover a análise
de questões relacionadas
a transformações de
paisagens nas cidades,
por meio da comparação
registros
fotográficos
(sequência de fotografias,
fotografias
aéreas
e
imagens de satélite) de
épocas diferentes. É uma
habilidade que abre a
possibilidade
de
um
trabalho conjunto com
História sobre a temática
das
alterações
de
paisagens urbanas e
marcos de
memória
(EF05HI07)
O desenvolvimento dessa
habilidade relacionada à
alfabetização cartográfica
deve
ser
realizado
juntamente
com
as
habilidades relativas à
alfabetização geográfica.
Tem como foco promover
a análise de questões
urbanas, relacionadas a
conexões e hierarquias,
utilizando
mapas
temáticos
e
representações gráficas
diversas. Podem ser
propostas atividades
por meio das quais se
evidencie que muitas
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Natureza,
Qualidade
ambientes e ambiental
qualidade de
vida

AF

EF05GE10

Reconhecer
e EF05GE11
comparar atributos
da
qualidade
ambiental
e
algumas formas de
poluição dos cursos
de água e dos
oceanos (esgotos,
fluentes
industriais, marés
negras etc.).

Natureza,
ambientes e
qualidade de
vida

AF

EF05GE11

Identificar
e EF05CI02
descrever
EF05CI03
problemas
ambientais
que
ocorrem
no
entorno da escola
e da residência
(lixões, indústrias
poluentes,
destruição
do
patrimônio
histórico etc.).

Diferentes
tipos
de
poluição

conexões são viabilizadas
pelas infraestruturas de
transporte
e
comunicação, conectando
e transportando
pessoas, mercadorias e
informações, critérios que
organizam e caracterizam
a rede e a hierarquia
urbana de cidades e
regiões brasileiras.
Esta habilidade consiste
em
identificar
os
problemas
ambientais
relacionados aos cursos
de água e aos oceanos.
Deve-se
analisar
o
impacto
das
ações
humanas
sobre
a
natureza do ponto de
vista
ambiental,
comparando as ações
domésticas às industriais.
A oferta de saneamento
básico no espaço de
vivência do aluno bem
como a ocorrência de
problemas
ambientais
devem
ser
também
considerados.
Na
habilidade
(EF05GE10), o aluno deve
reconhecer a questão da
poluição da água e dos
impactos
ambientais.
Nesta habilidade, esperase que possa listar,
relacionar e avaliar os
problemas
ambientais
urbanos, com destaque
para a questão do lixo.
Deve-se
analisar
o
impacto
das
ações
humanas
sobre
os
componentes físicos e
humanos que constituem
a cidade: problemas
ambientais derivados das
indústrias
e
da
agricultura; identificar os
problemas
urbanos
relacionados à destruição
do patrimônio histórico;
levantar e propor ações
para
mitigar
os
problemas
ambientais
das cidades.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

5º ANO
LÍNGUA PORTUGUESA
EIXOS

CAMPO DE
ATUAÇÃO

OBJETO DE
CONHECIMENTO

CLASSIFI
CAÇÃO

CÓDIGO

TEXTO DA HABILIDADE

HABILIDADE
S
RELACIONAD
AS

Análise
Todos os Construção EF
linguística/ Campos
do sistema
semiótica
alfabético e
(Ortografiz
da ortografia
ação)

EF35LP12

Recorrer
ao EF05LP22
dicionário
para
esclarecer
dúvida
sobre a escrita de
palavras,
especialmente
no
caso de palavras
com
relações
irregulares fonemagrafema.

Análise
Todos os
linguística/ Campos
semiótica
(Ortografiz
ação)

EF35LP13

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

Construçã
o
do
sistema
alfabético
e da
ortografia

AC

COMENTÁRIO

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.
A habilidade pode prever
procedimentos como: a)
recorrer
à
ordem
alfabética, reiteradamente,
para ajustar o caminho de
busca da palavra almejada;
b) levantar hipóteses sobre
a grafia da palavra antes da
busca pela grafia correta.
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.
É
possível
propor
habilidades que orientem
as ações necessárias à
memorização,
como
participar de atividade de
leitura de listas de palavras
para destacar o H inicial,
ter uma frequência de
leitura articulada à tarefa
de
destacar/buscar
palavras com determinada
letra; fazer exercícios de
pesquisa e registro para
consulta posterior até
chegar à memorização;
participar de jogos que
favoreçam a memorização;
etc.
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Análise
Todos
linguística/ os
semiótica Campos
(Ortografiz
ação)

Análise
linguística/
semiótica
(Ortografiz
ação)

Vida
Pública

Morfolog
ia

Forma de
composiçã
o do texto

AF

EF35LP14

AC

EF35LP16

Identificar
em
textos e usar na
produção textual
pronomes,
pessoais
possessivos
e
demonstrativos,
como
recurso
coesivo anafórico.

Identificar
e
reproduzir,
em
notícias,
manchetes, lides e
corpo de notícias
simples
para
público infantil e
cartas
de
reclamação (revista
infantil), digitais ou
impressos,
a
formatação
e
diagramação
específica de cada
um
desses
gêneros, inclusive
em suas versões
orais.

EF05LP15
EF05LP16
EF15LP02
EF15LP03
EF15LP09
EF15LP11
EF35LP03
EF35LP05
EF35LP15

A
habilidade
prevê
identificar
as
classes
gramaticais das palavras
indicadas
(pronomes
pessoais, possessivos e
demonstrativos)
e
identificar os papéis que
desempenham
na
constituição da coesão do
texto. É essencial 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.
Esse trabalho deve estar
acompanhado de gêneros
textuais
e
não
isoladamente.
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
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,
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Análise
Campo
linguística/ artístico
semiótica literário
(Ortografiz
ação)

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
pessoa.

EF05LP04
EF15LP02
EF15LP03
EF15LP05
EF15LP06
EF15LP09
EF15LP16
EF35LP01
EF35LP03
EF35LP04
EF35LP21
EF35LP22
EF35LP25
EF35LP26
EF35LP27
EF35LP30

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 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.
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 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
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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,
relacionando-se, assim, aos
ODS no que se refere a
uma cultura de paz e aos
direitos humanos.

Análise
Artísticolinguística/ Literário
semiótica
(Ortografiz
ação)

Discurso
direto
indireto

EF
e

EF35LP30

Diferenciar
discurso indireto
e discurso direto,
determinando o
efeito de sentido
de verbos de
enunciação
e
explicando o uso
de
variedades
linguísticas
no
discurso direto,
quando for o
caso.

EF35LP29
EF35LP26
EF35LP35
EF05LP05
EF05LP06
EF35LP22

Está relacionada com a
oficina de Literatura e
Relações na Educação
Integral
Esta habilidade refere-se a
reconhecer as diferenças e
semelhanças entre discurso
direto
e
indireto,
focalizando não apenas a
pontuação, mas o uso dos
verbos de enunciação 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.
Deve-se considerar que o
foco da habilidade é a
separação gráfica que, no
discurso
direto,
se
estabelece entre o discurso
do narrador e o do
personagem, o que não
ocorre no discurso indireto.
Por outro lado, a fala de um
personagem
pode
vir
organizada
em
uma
variedade
linguística
diferente do texto do
narrador:
trata-se
de
recurso de caracterização
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Análise
Artísticolinguística/ Literário
semiótica
(Ortografiz
ação

Análise
Todos os
linguística/ Campos
semiótica
(Ortografiz
ação)

Forma
de AF
composição
de
textos
poéticos

Construção
AC
do
sistema
alfabético e
da ortografia

EF35LP31

EF05LP01

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

Grafar
palavras
utilizando regras de
correspondência
fonema-grafema
regulares,
contextuais
e
morfológicas
e
palavras de uso
frequente
com
correspondências
irregulares.

EF05LP12

de personagem, ou de suas
intenções. O importante é
analisar a coerência desse
fato no interior do texto.
Nesse sentido, recomendase que os currículos locais
associem
o
desenvolvimento
desta
habilidade a práticas de
leitura e escrita de textos
em que o discurso citado
tenha um papel relevante.
Esta é uma habilidade
diretamente relacionada à
(EF12LP19). Trata-se de —
no processo de leitura e
estudo de textos poéticos
— reconhecer recursos
linguísticos e discursivos
que constituem os gêneros
mencionados.
Seu
desenvolvimento demanda
o recurso a práticas de
oralização
dos
textos
mencionados, sem o que os
aspectos relacionados à
sonoridade e ao ritmo não
podem ser observados.
É importante que o
desenvolvimento
desta
habilidade venha associado
a atividades colaborativas
de leitura, oralização e
análise.
Habilidade
desenvolvida
também nas Oficinas de
Literatura e Música na
Educação Integral.
A habilidade diz respeito a
compreender e registrar
corretamente os casos das
palavras
previstas.
As
contextuais são aquelas em
que o contexto interno da
palavra é que determina
que letra usar, sendo
necessária a análise de
ocorrências
para
a
construção da regra. As
morfológicas são aquelas
em que o conhecimento de
determinado
aspecto
gramatical contribui para
saber como grafar a
palavra.
Ex.:
adjetivos
como: manhoso/guloso e
outros são grafados com S,
entre outras. As palavras de
uso
frequente
com
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Análise
Todos os
linguística/ Campos
semiótica
(Ortografiz
ação)

Conheciment AC
o do alfabeto
do português
do
Brasil/ordem
alfabética/pol
issemia

Análise
Todos os Conhecimeto
linguística/ Campos
das diversas
semiótica
grafias do

AC

EF05LP02

Identificar
o
caráter polissêmico
das palavras (uma
mesma
palavra
com
diferentes
significados,
de
acordo com o
contexto de uso),
comparando
o
significado
de
determinados
termos utilizados
nas
áreas
científicas
com
esses
mesmos
termos utilizados
na
linguagem
usual.

EF05LP22

EF05LP03

Acentuar
corretamente
palavras oxítonas,

EF05LP25

correspondências
irregulares devem ser
memorizadas,
conforme
habilidade (EF35LP13).
Pode-se articular essa
habilidade com outras, que
prevejam o conhecimento
morfológico gramatical, em
uma
progressão
que
poderá acontecer neste
ano e entre anos do Ensino
Fundamental. É indicado
orientar a realização de
avaliações de modo a
identificar as possíveis
ocorrências que ainda não
são
grafadas
convencionalmente pelos
estudantes, de modo a
planejar
intervenções
adequadas. Nesse caso, a
habilidade se conecta com
todas as demais que tratam
do ensino de ortografia.
A habilidade implica em
saber que uma palavra
pode ter vários significados,
em função de vários
aspectos relacionados com
o contexto de uso: gíria,
tempo, registro linguístico
—literário,
usual,
acadêmico, científico etc.
Sendo
assim,
é
fundamental
considerar
essas variáveis, seja na
leitura de um texto
(reconhecendo o sentido
correspondente
ao
contexto),
seja
na
elaboração de um texto
(empregando-a de acordo
com as intenções de
significação).
É preciso considerar que a
habilidade envolve dois
aspectos: a) reconhecer
que uma palavra pode ter
vários
sentidos,
dependendo do contexto;
b) comparar um uso
comum com o da esfera
acadêmico-científica.
A
intenção
é,
portanto,
desenvolver a proficiência
leitora
acadêmicocientífica.
Esta habilidade requer do
aluno: identificar as sílabas
das palavras; reconhecer
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(Ortografiz
ação)

alfabeto/
Acentuação

Análise
Todos os Pontuação
linguística/ Campos
semiótica
(Ortografiz
ação)

paroxítonas
proparoxítonas.

AC

EF05LP04

e

Diferenciar,
na
leitura de textos,
vírgula, ponto e
vírgula,
doispontos
e
reconhecer,
na
leitura de textos, o
efeito de sentido
que decorre do uso
de
reticências,
aspas, parênteses.

EF05LP12

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.
Esta habilidade prevê a
ampliação do estudo dos
recursos de pontuação
previstos na habilidade
(EF04LP05), contemplando
o estudo de novos usos da
vírgula, dos dois pontos,
ponto e vírgula, reticências,
aspas e parênteses. Da
mesma
forma,
prevê:
identificar os novos sinais
gráficos; reconhecer, na
leitura, a sua função; usálos no texto para garantir
legibilidade e para provocar
os efeitos de sentido
desejados.
Deve-se considerar que, na
escola, o estudo da
pontuação acontece de
duas maneiras (como na
habilidade EF02LP09): na
leitura, ao analisar os
efeitos
de
sentido
produzidos pelo uso no
texto; e na escrita, ao
discutir
possibilidades,
analisar os efeitos de
sentido correspondentes
(nesse caso, comparando
os efeitos de sentido de
cada um dos novos
recursos,
ou
seja,
identificar as funções das
reticências e das aspas) e
selecionar a que mais se
adequar às intenções de
significação.
As
aspas
podem ser utilizadas para
assinalar discurso direto —
ou
para
indicar
pensamento
de
personagem, por exemplo
—, o que representa uma
ampliação na reflexão do
3º ano.
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Análise
Todos
linguística/ os
semiótica Campos
(Ortografiz
ação)

Morfologia

AC

EF05LP05

Análise
Todos
linguística/ os
semiótica Campos
(Ortografiz
ação)

Morfologia

AC

EF05LP06

Identificar
a
expressão
de
presente, passado
e
futuro
em
tempos verbais
do
modo
indicativo.

EF05LP14

Flexionar,
EF05LP17
adequadamente, na
escrita
e
na EF04LP06
oralidade, os verbos
em
concordância
com
pronomes
pessoais/nomes
sujeitos da oração.

No trabalho com esta
habilidade, é interessante
prever
um
trabalho
reflexivo de observação,
análise, comparação e
derivação de regularidades
no trabalho com os tempos
verbais e usar tais saberes
como
ferramentas
de
constituição da legibilidade
do texto. Além disso, é
possível propor que, na
produção
escrita,
o
estudante utilize esse saber
para garantir a manutenção
do
tempo
verbal
predominante,
o
que
confere coesão e coerência
ao texto. Esses saberes
devem
servir
de
ferramenta para tomar
decisões
sobre
a
legibilidade
do
texto
produzido, especialmente
durante
a
revisão
processual coletiva.
O trabalho com esta
habilidade deve considerar
a
especificidade
da
expressão do presente em
português brasileiro, que
prevê o uso regular da
forma composta [verbo no
presente + gerúndio] —
como em “estou fazendo”,
por exemplo — em vez da
conjugação simples no
presente do indicativo —
faço —, que mais parece se
referir
a
uma
ação
costumeira do que à ação
que está acontecendo no
presente.
Esta
habilidade
está
estreitamente relacionada à
(EF04LP06)
e
envolve
trabalhar com verbos e
pronomes pessoais sujeito,
assim como identificar a
necessidade de estabelecer
a concordância verbal na
constituição da coesão e da
coerência do texto. É
interessante prever um
trabalho
reflexivo
de
observação,
análise,
comparação e derivação de
regularidades no trabalho
com as classes de palavras e
suas funções no enunciado;
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Análise
Todos
linguística/ os
semiótica
Campos
(Ortografiz
ação)

Morfologia

AC

EF05LP07

Identificar,
em EF05LP14
textos, o uso de
conjunções e a
relação
que
estabelecem entre
partes do texto:
adição,
oposição,
tempo,
causa,
condição, finalidade.

Análise
Todos
linguística/ os
semiótica
Campos
(Ortografiz
ação)

Morfologia

AC

EF05LP08

Diferenciar palavras EF05LP22
primitivas, derivadas
e compostas, e
derivadas por adição
de prefixo e de
sufixo.

e
usar
os
saberes
gramaticais
como
ferramentas de constituição
da legibilidade.
O trabalho com esta
habilidade deve prever a
utilização
instrumental
desse saber para tomar
decisões
sobre
a
legibilidade
do
texto
produzido, especialmente
durante
a
revisão
processual coletiva. Nesse
momento,
é
possível
antecipar problemas de
compreensão
que
o
interlocutor possa vir a ter e
ajustar o texto, garantindo
escolhas adequadas às
intenções de significação.
A habilidade prevê trabalhar
com a compreensão das
relações que as conjunções
estabelecem
entre
segmentos do texto e
analisar que o seu uso
inadequado pode produzir
sentidos não desejados. É
essencial
prever
um
trabalho
reflexivo
de
observação,
análise,
comparação e derivação de
regularidades de uso dessa
classe de palavras; e usar
tais
saberes
como
ferramentas de constituição
da legibilidade do texto.
Deve-se prever a análise da
articulação entre trechos de
enunciados, e avaliar os
sentidos produzidos pelas
conjunções empregadas e
sua adequação às intenções
de significação pretendidas.
Por meio de atividades de
uso da linguagem no texto,
especialmente
nos
momentos
de
revisão
processual e final, deve-se
instrumentalizar
o
estudante para resolver
problemas de compreensão
que o interlocutor possa vir
a ter.
Trata-se de reconhecer —
com maior sistematização
em relação à habilidade
(EF03LP10) — que há
palavras que derivam de
outras e que têm o seu
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Análise
linguística/
semiótica
(Ortografiz
ação)

Vida
Cotidian
a

Forma
de
composição
AC
do texto

EF05LP14

Identificar
e
reproduzir,
em
textos de resenha
crítica
de
brinquedos
ou
livros de literatura
infantil,
a
formatação própria
desses
textos
(apresentação
e
avaliação
do
produto).

EF15LP02
EF15LP03
EF15LP04
EF05LP05
EF05LP07
EF05LP13
EF05LP20

sentido modificado pelo
acréscimo de afixos ou no
início ou no final delas.
Esses
afixos
possuem
sentidos regulares, sendo
possível
identificar
o
significado de uma palavra
derivada se a primitiva e o
afixo forem conhecidos.
Além disso, há, ainda, as
palavras compostas por
justaposição e aglutinação.
É interessante a reflexão a
partir
de
inventários,
prevendo-se o uso desse
saber
para
resolver
problemas de compreensão
vocabular.
Esta habilidade se relaciona
com a EF05LP13 na medida
em que trata da forma de
composição de resenhas
críticas bem como as
tipologias desse texto, que
envolvem a exposição e a
argumentação. Por essa
razão, sugere-se que as duas
habilidades
sejam
desenvolvidas
conjuntamente e que, no
caso desta habilidade, sejam
propostas atividades que
permitam aos estudantes
reconhecer e diferenciar as
tipologias bem como utilizálas adequadamente. Uma
possibilidade de atividade é
selecionar trechos em que
os alunos devam indicar se é
uma
apresentação
do
produto ou avaliação. Dessa
forma, podem reconhecer
expressões que exponham a
opinião do resenhista. Além
disso, na questão da
produção do texto, sugerese que sejam propostas
atividades em que seja
possível
planejar
as
sequências expositivas e as
sequências argumentativas.
Nesse caso, a atividade
pode ser feita em duplas a
fim de que os estudantes
comparem as estratégias e
compartilhem ideias. Como
forma
de
avaliar
a
aprendizagem,
pode-se
estabelecer a forma de
composição
como
um
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Análise
linguística/
semiótica
(Ortografiz
ação)

Vida
Pública

Análise
linguística/
semiótica
(Ortografiz
ação)

Práticas
de Estudo
e
Pesquisa

Forma
de AC
composição
do texto

EF05LP21

Analisar o padrão EF15LP09
entonacional,
a
expressão facial e EF35LP15
corporal
e
as
escolhas
de EF35LP17
variedade
e
registro linguísticos
de vloggers de
vlogs opinativo ou
argumentativos.

Forma de
composiçã
o
dos
textos/Ad
equação
dos textos
às normas
de
escrita

EF05LP26

Utilizar,
ao
produzir o texto,
conhecimentos
linguísticos
e
gramaticais:
regras sintáticas
de concordância
nominal e verbal,
convenções
de
escrita
de
citações,
pontuação (ponto

EF

EF05LP01
EF05LP02
EF05LP04
EF05LP05
EF05LP06
EF05LP07

critério da produção final
que pode ser tanto avaliado
pelo
professor
quanto
autoavaliado.
Esta habilidade relaciona-se
com a (EF04LP18), na
medida em que prevê o
estudo de aspectos relativos
a
comunicações
orais
(algumas entrevistas, vídeos
de vloggers) ou oralizadas
(fala de âncora ou locutor
de notícias, por exemplo).
Seu
desenvolvimento
permite ao aluno perceber e
avaliar o papel persuasivo
do padrão entonacional, da
expressão corporal e da
variedade
linguística
selecionada no discurso
argumentativo de vloggers.
Deve-se considerar que o
desenvolvimento
desta
habilidade
envolve
a
previsão de práticas de
escuta atenta, no interior
das quais os alunos poderão
observar, refletir e analisar
os aspectos mencionados da
produção
oral,
relacionando-os a seus
efeitos de sentido. As falas
de âncoras realizam-se de
maneiras
diferentes,
dependendo do veículo: em
alguns, os profissionais
manifestam-se
espontaneamente, reagindo
a notícias apresentadas,
entrevistas feitas; mas, em
outros, limitam-se à leitura
das
notícias
pelo
teleprompter. No primeiro
caso, teremos um misto de
linguagem
oral
com
oralização de texto lido; no
segundo, apenas oralização
de texto escrito.
Esta habilidade refere-se a
utilizar
conhecimentos
linguísticos e gramaticais,
gerais e específicos, de
gêneros que envolvem o
uso tanto da norma quanto
de citações padronizadas,
como
relatórios
de
experimentos,
de
observação e pesquisa,
entrevistas
etc.
Seu
desenvolvimento envolve o
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final, dois-pontos,
vírgulas
em
enumerações) e
regras
ortográficas.

Análise
linguística/
semiótica
(Ortografiz
ação)

Práticas
de Estudo
e
Pesquisa

Forma
de AC
composição
dos
textos/Coesã
o
e
articuladores

EF05LP27

EF05LP17
EF15LP06
EF35LP07

Utilizar, ao produzir EF05LP25
o texto, recursos de
coesão pronominal
(pronomes
anafóricos)
e
articuladores
de
relações de sentido
(tempo,
causa,
oposição, conclusão,
comparação), com
nível adequado de
informatividade.

engajamento do aluno em
práticas de leitura e/ou
produção dos gêneros e
textos mencionados; e
demanda a aprendizagem
prévia dos conhecimentos
linguísticos relacionados.
Convém considerar que
esta habilidade implica: a)
utilizar
conhecimentos
linguísticos e gramaticais
como ferramentas para
garantir a coesão e a
coerência; b) aprender e
utilizar as convenções
relativas à escrita de
citações.
O
desenvolvimento
da
habilidade
supõe
a
frequentação
dos
estudantes
a
textos
organizados nos gêneros
previstos. A atividade de
leitura colaborativa de
estudo de textos dos
gêneros em jogo, assim
como a revisão processual
e final, possibilitam estudar
os recursos e analisar a
adequação dos textos
produzidos.
Esta habilidade refere-se a
reconhecer, no processo de
leitura, recursos linguísticos
e
discursivos
que
constituem os gêneros
previstos na habilidade
(EF04LP23), de modo que
seja possível empregá-los
adequadamente nos textos
a serem produzidos.
Deve-se considerar que
esta habilidade explicita os
tipos de articuladores
referidos pelas habilidades
(EF05LP07) e (EF35LP14).
Em consequência, elas
podem vir articuladas nos
currículos locais. Trata-se
de utilizar, na produção dos
textos,
os
recursos
previstos. Para tanto, é
necessário estudá-los, o
que pode ser feito por meio
das leituras colaborativas
de estudo de texto. Na
revisão coletiva processual
e final, analisa-se a
adequação do uso dos
recursos, de modo a
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Produção Todos os Planejamento AF
de textos Campos
de texto
(escrita
compartilh
ada
e
autônoma)

Produção Todos os
de textos Campos
(escrita
compartilh
ada
e
autônoma)

Revisão
textos

de AF

EF15LP05

EF15LP06

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
(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.
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.

EF05LP12
EF05LP17
EF05LP24
EF05LP25

EF05LP12
EF05LP17
EF05LP24
EF05LP25

garantir a coerência e
legibilidade do texto.
O foco da habilidade é o
planejamento, entendido
como etapa inicial do
processo de produção do
texto. Planejar diz respeito,
então, a organizar ideias da
pré-escrita levando em
conta diversos fatores,
como o objetivo do texto
final, o público leitor etc.
Trata-se de uma habilidade
fundamental para que o
aluno
reconheça
e
considere os diferentes
vetores da escrita. A
habilidade
pode
ser
desmembrada, nesse caso,
envolvendo os dois tipos de
planejamento e prevendo
progressão (com e sem
ajuda): a) planejar o
conteúdo do texto de
acordo com o gênero:
criação
do
conteúdo
temático (gêneros como:
contos em geral, crônicas
etc.) ou de pesquisa desse
conteúdo
(textos
nos
gêneros: notícia, verbetes,
artigos em geral etc.); b)
planejar o texto parte a
parte,
na
ordem
demandada pelo gênero
trabalhado
Habilidade
desenvolvida
também na Oficina de
Literatura.
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 ligados
à coerência (informações
livres de contradições,
completude de ideias etc.)
e ao uso de elementos
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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 Todos os Edição
de textos Campos
textos
(escrita
compartilh
ada
e
autônoma)

Produção Vida
de textos Cotidiana
(escrita
compartilh
ada
e
autônoma)

de EF

Leitura
de AC
imagens em
narrativas
visuais

EF15LP07

EF15LP14

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.

EF05LP12
EF05LP17
EF05LP24
EF05LP25

Construir o sentido EF15LP18
de histórias em
quadrinhos
e
tirinhas,
relacionando
imagens e palavras e
interpretando
recursos
gráficos
(tipos de balões, de
letras,
onomatopeias).

Habilidade
desenvolvida
também na Oficina de
Literatura.
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.
Há, ainda, a possibilidade
de complementação da
habilidade, envolvendo a
análise do projeto gráfico
em materiais impressos e o
design
em
materiais
digitais.
Habilidade
desenvolvida
também nas Oficinas de
Literatura e TIC.
A habilidade demanda o
planejamento de situações
de leitura com foco na
análise 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
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Produção Todos os
de textos Campos
(escrita
compartilh
ada
e
autônoma)

Construção EF
do sistema
alfabético/C
onvenções
da escrita

EF35LP07

Utilizar, ao produzir
um
texto,
conhecimentos
linguísticos
e
gramaticais,
tais
como
ortografia,
regras básicas de
concordância
nominal e verbal,
pontuação (ponto
final,
ponto
de
exclamação, ponto
de
interrogação,
vírgulas
em
enumerações)
e
pontuação
do
discurso
direto,
quando for o caso.

EF15LP05
EF15LP06
EF35LP09
EF35LP25

forma, sugere-se 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 tirinhas e,
posteriormente,
estabeleçam comparações
entre a própria produção e
a versão original do texto,
assim,
construindo
e
reconstruindo o sentido da
história.
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.
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 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
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Produção Todos os
de textos Campos
(escrita
compartilh
ada
e
autônoma)

Construçã
EF
o
do
sistema
alfabético/
Estabeleci
mento de
relações
anafóricas
na
referenciaçã
o
e
construção
da coesão

EF35LP08

Utilizar,
ao EF35LP25
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 sentido
(tempo,
causa,
oposição,
conclusão,
comparação), com
nível suficiente de
informatividade.

Produção Todos os
de textos Campos
(escrita
compartilh
ada
e
autônoma)

Planejamento EF
de
texto/Progres
são temática
e
paragrafação

EF35LP09

Organizar o texto EF35LP25
em unidades de
sentido, dividindo-o EF05LP12
em
parágrafos
segundo as normas EF05LP10
gráficas e de acordo
com
as
características
do
gênero textual.

regras do sistema de
escrita.
Recomenda-se o estudo
das
regularidades
morfológico-gramaticais
nos
anos
finais.
Paralelamente, podem ser
propostas habilidades que
envolvam
familiarização
com
as
ocorrências
ortográficas irregulares ao
longo
do
Ensino
Fundamental.
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 produzidos. É
possível desmembrar a
habilidade
propondo
habilidades específicas para
o uso da referenciação e
dos organizadores textuais
(tempo, causa etc.).
Pode-se
tratar
esta
habilidade
visando
contextualizar as atividades
de revisão processual e
final, quando se analisa a
pertinência da utilização de
recursos
coesivos
em
função das intenções de
significação,
procurando
tanto evitar problemas de
compreensão pelo leitor
quanto garantir a coerência
do texto.
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
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Produção Vida
de textos Pública
(escrita
compartilh
ada
e
autônoma)

Escrita
colaborativa

EF

EF35LP15

Opinar e defender
ponto de vista
sobre
tema
relacionado
a
situações
vivenciadas
na
escola e/ou na
comunidade,
utilizando registro
formal e estrutura
adequada
à
argumentação,
considerando
a
situação
comunicativa e o
tema/assunto do
texto.

EF05LP19
EF15LP02
EF15LP04
EF15LP10

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
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 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.
Pode-se
prever
a
participação dos alunos em
interações verbais que
requeiram a argumentação,
como debates, seminários,
mesas-redondas,
assembleias, entre outras.
Para tanto, é preciso que os
alunos: a) informem-se
sobre
as
questões
temáticas
em
foco,
estudando-as
e
identificando
posições
apresentadas a respeito
delas; b) discutam essas
posições em rodas de
discussão organizadas em
classe, de modo a irem
constituindo sua posição
pessoal a respeito; c)
conheçam as situações
comunicativas e gêneros
envolvidos na atividade que
será realizada, de modo a
poderem preparar-se para
dela
participar;
d)
identifiquem
procedimentos
que
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Produção Artísticode textos Literário
(escrita
compartilh
ada
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.

EF35LP08
EF35LP09
EF35LP26
EF35LP29
EF35LP30
EF15LP16

precisam ser adotados para
terem uma participação
mais efetiva na discussão.
Além disso, as atividades
específicas
a
serem
propostas podem: a) definir
o gênero da produção
escrita (comentário/carta
de leitor no jornal escolar,
carta aberta à comunidade
etc.), prever a análise do
gênero e orientar sua
produção; b) propor estudo
de textos com temas
polêmicos para identificar
variados posicionamentos e
marcadores
argumentativos
que
possam repertoriar as
produções.
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,
sugere-se
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
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
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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 Artísticode textos Literário
(escrita
compartilh
ada
e
autônoma)

Escrita
EF
autônoma e
compartilhad
a

EF35LP26

Ler
e
compreender, com
certa autonomia,
narrativas
ficcionais
que
apresentem
cenários
e
personagens,
observando
os
elementos
da
estrutura narrativa:
enredo,
tempo,
espaço,
personagens,
narrador
e
a
construção
do
discurso indireto e
discurso direto.

EF35LP01
EF35LP03
EF35LP04
EF35LP21
EF35LP22
EF35LP29
EF35LP30

Habilidade
desenvolvida
também nas Oficinas de
Literatura e Relações
A habilidade foca na leitura
e compreensão autônomas
de narrativas ficcionais,
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
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Produção Artísticode
texto Literário
(escrita
compartilh
ada
e
autônoma

Escrita
autônoma

AF

EF35LP27

Ler
e EF05LP00
compreender, com
certa autonomia, EF15LP17
textos em versos,
explorando rimas,
sons e jogos de
palavras, imagens
poéticas (sentidos
figurados)
e
recursos visuais e
sonoros.

Produção Vida
de textos Cotidiana
(escrita
compartilh
ada
e
autônoma)

Escrita
colaborativa

AF

EF05LP11

Registrar,
com
autonomia,
anedotas, piadas e
cartuns,
dentre
outros gêneros do
campo da vida
cotidiana,
de
acordo com as
convenções
do
gênero
e
considerando
a
situação

EF05LP10
EF05LP01
EF05LP03
EF05LP04
EF05LP26
EF05LP27

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 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,
pode tratar-se de questões
contemporâneas, étnicoraciais
ou
ainda
relacionadas aos ODS.
Na
prática
de
leitura/escuta, a habilidade
envolvida
é apreciar
poemas e outros textos
versificados,
observando
rimas,
aliterações
e
diferentes modos de divisão
dos versos, estrofes e
refrões e seu efeito de
sentido; na prática de
produção de textos, a
habilidade
(escrita
autônoma)
é ler
e
compreender, com certa
autonomia, textos em
versos, explorando rimas,
sons e jogos de palavras,
imagens poéticas (sentidos
figurados)
e
recursos
visuais e sonoros e, na
prática de oralidade, a
habilidade
em
jogo
é declamar poemas com
entonação,
postura
e
interpretação adequadas.
A fim de desenvolver essa
habilidade, é interessante
que ela seja articulada à
habilidade EF05LP10, que
trata da leitura desses
gêneros.
Além
disso,
considerando que essa
habilidade
trata
da
produção escrita, sugere-se
que sejam consideradas as
etapas de planejamento,
produção e revisão textual.
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comunicativa e a
finalidade do texto.

Produção Vida
de textos cotidiana
(escrita
compartilh
ada
e
autônoma

Planejamento
e produção AF
de texto

EF05LP12

Planejar e produzir,
com
autonomia,
textos instrucionais
de regras de jogo,
dentre
outros
gêneros do campo
da vida cotidiana,
de acordo com as
convenções
do
gênero
e
considerando
a
situação
comunicativa e a
ﬁnalidade do texto.

EF15LP05
EF15LP06
EF15LP07
EF35LP09
EF05LP01
EF05LP04
EF05LP06
EF05LP09
EF05LP26
EF05LP27

Também, é interessante
propor que as produções
sejam
publicadas
em
suportes que atinjam a
comunidade escolar, como
blogs,
jornais,
murais
coletivos. Dessa forma, a
produção
ganha
um
significado maior para os
estudantes. Na etapa de
planejamento, propõe-se
que sejam levantados os
critérios para a produção,
sejam eles discursivos
(relativos aos gêneros) ou
notacionais. Em relação a
esse aspecto, pode-se
relacionar
habilidades
complementares
que
abordem as questões da
língua, como a EF05LP01,
que trata da ortografia, e a
EF05LP03, que trata da
acentuação.
Pode-se,
ainda, propor a revisão do
texto
em
duplas,
retomando os critérios do
planejamento.
Essa
estratégia permite que os
estudantes desenvolvam
procedimentos de avaliar o
texto
do
outro,
posicionando-se
com
respeito. Dessa forma, é
possível
promover
o
desenvolvimento
de
habilidades
socioemocionais.
Sugere-se
que
essa
habilidade, de produção
textual
escrita,
esteja
articulada à habilidade de
leitura EF05LP09 para que
os
estudantes
sejam
expostos às características
do gênero e percebam sua
função social. Além disso, a
habilidade
pode
ser
desenvolvida
em
um
projeto interdisciplinar com
os
componentes
curriculares
Artes
e
Educação Física, de modo
que possam ser propostas
tanto
atividades
para
ilustrar o texto quanto
jogos que tornem a
produção mais significativa.
Por ser uma habilidade de
produção textual escrita,
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Produção Produção
de textos de textos
(escrita
compartilh
ada
e
autônoma)

Práticas
Estudo
Pesquisa

de AF
e

EF05LP17

Produzir roteiro
para edição de
uma reportagem
digital
sobre
temas
de
interesse
da
turma, a partir de
buscas
de
informações,
imagens, áudios e
vídeos
na
internet,
de
acordo com as
convenções
do
gênero
e
considerando a
situação
comunicativa e o
tema/assunto do
texto.

EF15LP05
EF15LP06
EF15LP07
EF05LP01
EF05LP03
EF05LP06
EF05LP15
EF05LP26
EF05LP27

sugere-se que ela seja feita
de
forma
processual,
considerando as etapas de
planejamento, produção,
revisão e reescrita. Na
etapa de planejamento, é
possível
utilizar
ferramentas de apoio,
como esquemas e tabelas
bem como elencar os
critérios necessários para a
produção. Após a escrita,
há a possibilidade de
analisar as produções dos
alunos e observar aspectos
notacionais para a revisão
textual. Nesse momento,
sugere-se
articular
o
trabalho com habilidades
complementares como a
habilidade EF05LP06 que
trata da concordância. É
importante que os critérios
do planejamento sejam os
mesmos da reescrita, pois
dessa forma é possível
observar se houve avanços
de uma versão do texto
para outra. A avaliação,
nesse caso, pode ser feita
de
forma
processual,
trazendo evidências das
diferentes
etapas
da
produção e das questões
elencadas. Além disso, é
possível
propor
uma
autoavaliação para que a
criança seja protagonista
de
sua
própria
aprendizagem.
Esta habilidade, da prática
de produção escrita, prevê
que seja feito um roteiro
para uma reportagem
digital de interesse da
turma. Nesse sentido,
sugere-se ainda que essa
produção seja desenvolvida
em
um
projeto
interdisciplinar
para
ampliar o repertório dos
estudantes. Além disso,
essa produção pode ser
feita coletivamente, em
grupos de trabalho, de
modo a permitir a troca de
ideias
e
o
compartilhamento
de
estratégias. Inicialmente,
propõe-se que sejam feitas

42

Produção Produção
de textos de textos
(escrita
compartilh
ada
e
autônoma)

Práticas
Estudo
Pesquisa

de AF
e

EF05LP24

Planejar e produzir
texto sobre tema
de
interesse,
organizando
resultados
de
pesquisa em fontes
de
informação
impressas
ou
digitais, incluindo
imagens e gráficos
ou
tabelas,
considerando
a
situação
comunicativa e o
tema/assunto/final
idade do texto.

EF05LP01
EF05LP03
EF05LP23
EF05LP26
EF05LP27
EF15LP04
EF15LP05
EF15LP06
EF15LP07

discussões para que se
escolham os possíveis
temas. Em seguida, a fim
de coletar materiais para o
roteiro, podem-se definir
estudantes
responsáveis
por diferentes mídias,
como
reportagens,
imagens, áudios, entre
outros. Feita a coleta de
materiais, é interessante
propor atividades que
desenvolvam a curadoria, a
fim de que os estudantes
reconheçam quais fontes
são mais confiáveis. Em
seguida,
antes
do
planejamento do roteiro, é
importante
que
os
estudantes entrem em
contato com esse modelo,
a fim de perceber suas
características.
Para a
produção do planejamento,
é possível fazer uso de
tabelas e esquemas que
orientem a produção.
Nessa etapa, sugere-se
ainda que sejam mostrados
critérios para orientar a
produção. A avaliação da
aprendizagem pode ser
feita por meio da produção
final, das etapas e da
observação da interação
dos estudantes.
Esta habilidade, do campo
de estudo e pesquisa,
propõe que o estudante
seja capaz de organizar
resultados de pesquisa.
Sugere-se, nesse caso, que
ela seja desenvolvida em
um projeto interdisciplinar
com Ciências da Natureza,
na qual, depois de uma
pesquisa, o estudante
possa
organizar
uma
apresentação. Para isso,
propõe-se
que
seja
levantada a questão da
curadoria
com
os
estudantes a fim de que
eles reconheçam quais
fontes de pesquisa são
confiáveis. Reitera-se que,
em
habilidades
de
produção textual escrita, as
etapas de planejamento,
produção,
revisão
e
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Produção
de textos
(escrita
compartilh
ada
e
autônoma)

Práticas
Escrita
de
autônoma
Estudo e
Pesquisa

AC

EF05LP25

Planejar e produzir,
com
certa
autonomia,
verbetes
de
dicionários, digitais
ou
impressos,
considerando
a
situação
comunicativa e o
tema/assunto/final
idade do texto.

EF15LP05
EF15LP06
EF15LP07
EF05LP01
EF05LP03
EF05LP06
EF05LP22
EF05LP26
EF05LP27

reescrita sejam propostas.
Assim,
feito
o
levantamento, podem-se
estabelecer os critérios
para as apresentações e
para o planejamento dos
textos.
É
interessante
considerar não apenas os
textos escritos, mas o
multissemióticos
envolvidos nas pesquisas e
produções. Pode-se, ainda,
articular
a
habilidade
EF05LP23, que trata da
comparação de gráficos e
tabelas. Após a produção,
sugere-se que seja feita a
revisão
textual
considerando os aspectos
discursivos e notacionais,
bem como a adequação à
situação comunicativa e ao
tema. A avaliação, nesse
caso, deve seguir os
critérios estabelecidos no
planejamento, de modo a
garantir a coerência do
processo. A produção de
textos de divulgação de
pesquisa
promove
o
desenvolvimento
de
habilidades
que
se
estenderão
por
toda
educação
básica
desenvolvendo
pessoas
críticas, relacionando-se,
assim, aos ODS.
Esta
habilidade,
de
produção de verbetes,
relaciona-se
com
a
habilidade
de
leitura
EF05LP22. Para desenvolvêla, sugere-se que haja um
contexto real e, se possível,
lúdico, para que os
estudantes produzam esses
textos. Pode-se propor a
escrita de verbetes de
expressões típicas da região
(atreladas a um projeto),
expressões vindas de um
contexto das aulas de
Educação Física, bem como
a produção de verbetes de
gírias
usadas
pelos
estudantes ou ainda de
expressões
usadas
na
internet.
Além
disso,
sugere-se que a escrita seja
processual,
como
já
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indicado, para que o
estudante passe pelas
etapas de planejamento,
produção,
revisão
e
reescrita. As habilidades
que envolvem os aspectos
notacionais,
como
a
EF05LP01 e a EF05LP06
pode servir como critérios
para a escrita. Como forma
de avaliar, é possível
estabelecer critérios para
cada parte do processo.
Como produto final, podese fazer um dicionário
coletivo da turma. Nesse
caso, pode-se propor a
produção de um dicionário
ilustrado em parceria com
o componente Arte.

Produção Artístico
de textos Literário
(escrita
compartilh
ada
e
autônoma)

Todos
os
Leitura/
Campos
escuta
(compartil
hada
e
autônoma)

Escrita
autônoma

AF

EF05LP00
(CM)

Planejar e produzir EF15LP17
poemas.
EF35LP27
EF35LP28

Reconstrução EF
das
condições de
produção e
recepção de
textos

EF15LP01

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

EF15LP03
EF15LP09
EF35LP03
EF35LP04

Habilidade
desenvolvida
também nas Oficinas de
Literatura e TIC.
O foco dessa habilidade é
planejar e produzir textos
próprios
de
gêneros
poéticos.
Trata-se,
portanto,
de
uma
habilidade complexa, que
articula a produção de
gêneros poéticos a sua
leitura e análise prévia.
Esta habilidade refere-se 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 estabelecer relações
entre eles, os campos de
atuação e sua organização
interna.
Na elaboração do currículo,
é possível destacar que o
desenvolvimento
desta
habilidade permite que o
aluno reconheça que os
textos se organizam em
gêneros que possuem
funções
sociais
relacionadas aos diferentes
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Leitura/
Todos
escuta
os
(compartil Campos
hada
e
autônoma)

Estratégia
de leitura

EF

EF15LP02

Estabelecer
expectativas em
relação ao texto
que
vai
ler
(pressuposições
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

EF05LP09
EF05LP10
EF05LP14
EF05LP15
EF05LP16
EF05LP22

EF15LP02
EF15LP03
EF15LP18
EF35LP05

campos de atuação no qual
circulam. Espera-se que o
aluno reconheça que, para
informar-se
sobre
a
vacinação contra febre
amarela, por exemplo,
pode-se
ler
notícias
publicadas em
jornais
impressos e digitais que
circulam na esfera pública.
Por outro lado, se quiser
comentar uma matéria
publicada em um jornal
impresso, deve concluir
que o melhor gênero é a
carta de leitor. Ou seja, não
é em qualquer gênero que
se
busca
qualquer
informação: para cada
intenção de dizer, há um
gênero
que
é
mais
adequado. A progressão
horizontal e vertical da
habilidade
pode
ser
estabelecida com base nas
esferas
de
atividades
selecionadas, nos gêneros a
serem
estudados, nas
mídias em que a produção
circulará etc.
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.
Os vetores desta habilidade
são: a) a antecipação de
informações
sobre
o
conteúdo
do
texto
(posições,
tratamento
temático,
visão
do
interlocutor, valores etc.);
b)
a
realização
de
inferências, seja a partir de
dados do texto, das
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realizadas antes e
durante a leitura
de
textos,
checando
a
adequação
das
hipóteses
realizadas.

Leitura
Todos
/escuta
os
(compartil Campos
hada
e
autônoma)

Estratégia de EF
leitura

EF15LP03

Localizar
EF35LP05
informações
explícitas em textos. EF05LP09
EF05LP10
EF05LP14
EF05LP22

Leitura/
Todos
escuta
os
(compartil Campos
hada
e
autônoma)

Estratégia de EF
leitura

EF15LP04

Idenificar o efeito
de
sentido
produzido pelo uso
de
recursos
expressivos
gráfico-visuais em
textos
multissemióticos.

EF15LP18
EF35LP16
EF05LP12
EF05LP14
EF05LP15
EF05LP24

informações trazidas pelo
professor sobre o contexto
de produção ou do
conhecimento prévio do
aluno; c) a verificação tanto
das antecipações realizadas
quanto das inferências. O
uso dessas informações é
importante durante todo o
processo de leitura, pois
permite
uma
melhor
compreensão e maior
fluência. Na elaboração do
currículo, a progressão
pode se dar com base nos
gêneros abordados, no
foco do trabalho didático
(mobilização
de
conhecimentos
prévios;
recuperação do contexto
de produção; antecipações;
produção de inferências;
verificação) e no grau de
autonomia do aluno na
etapa de ensino em jogo.
As informações explícitas
em um texto 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.
As informações explícitas
em um texto 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
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próprio texto.
Leitura/
escuta
(compartil
hada
e
autônoma)

Artísti
coLiterár
io

Leitura/
Artístico
escuta
(compartil Literário
hada
e
autônoma)

Formação
EF
do
leitor
literário

Leitura
colaborativa
e autônoma

AF

EF15LP15

EF15LP16

Reconhecer que os EF15LP16
textos
literários
fazem parte do EF15LP17
mundo
do
imaginário
e
apresentam uma
dimensão lúdica,
de encantamento,
valorizando-os, em
sua
diversidade
cultural,
como
patrimônio
artístico
da
humanidade.

Ler
e
compreender, 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,

EF15LP02
EF15LP15
EF35LP26

EF05LP15
EF05LP17
EF05LP19

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.
Para o desenvolvimento
dessa
habilidade,
é
fundamental
que,
na
elaboração do currículo,
sejam propostos critérios
para a seleção de textos,
livros e sites que: possuam
qualidade estética; não
subestimem a capacidade
do
leitor;
abordem
adequadamente os temas,
do ponto de vista dos
alunos;
sejam
representativos
de
diferentes
culturas,
inclusive
as
menos
prestigiadas.
É
ainda
necessário
prever
o
desenvolvimento
de
projetos de leitura por
autores, por gênero e por
região,
valorizando
a
cultura
de
diferentes
grupos sociais.
Habilidade
desenvolvida
também nas Oficinas de
Literatura e Relações, Arte
e História
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
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acumulativos, de
assombração etc.) EF05LP24
e crônicas.

Artístico
Leitura
/escuta
(compartil Literário
hada
e
autônoma)

Apreciação AF
estética/Esti
lo

EF15LP17

Apreciar poemas EF35LP27
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.

Leitura/
Artístico
escuta
(compartil Literário
hada
e
autônoma)

Formação do EF
leitor
literário/Leit
ura
multissemió
tica

EF15LP18

Relacionar
texto EF15LP14
com ilustrações e
outros
recursos EF15LP17
gráficos.
EF15LP19

trabalhar
com
as
características de 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.
Recomenda-se
a
elaboração de projetos
permanentes de contação
de histórias em que os
estudantes possam ouvir
narrativas, bem como atuar
como contadores.
Habilidade
desenvolvida
também na Oficina de
Literatura.
Estreitamente associada à
habilidade (EF12LP18), esta
é
uma
habilidade
complexa. Envolve: a) o
desenvolvimento
das
habilidades de leitura como
um todo; b) o caráter não
utilitário (lúdico/estético)
dos textos literários; c) as
características dos poemas
visuais e concretos.
A
formulação da habilidade
supõe tanto a formação de
um repertório literário
específico como a previsão
curricular de estratégias
didáticas que progridam do
trabalho em colaboração
para a conquista da
autonomia.
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
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curricular de estratégias
didáticas que progridam do
trabalho em colaboração
para a conquista da
autonomia.
Na elaboração do currículo,
é
possível
propor
atividades
de
leitura
colaborativa
coletiva,
destinadas a modelizar
procedimentos
de
articulação entre texto
verbal e visual, analisando,
inclusive, o projeto gráficoeditorial como um todo.
Propostas de apreciações
estéticas
e
afetivas
colaboram
para
a
percepção, pelo aluno, das
diferentes
perspectivas
pelas quais uma obra pode
ser vista.

Leitura/
Todos
escuta
os
(compartil Campos
hada
e
autônoma)

Decodificaçã
o/Fluência
de leitura

EF

EF35LP01

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

EF35LP03
EF35LP04
EF35LP05
EF35LP21
EF35LP26
EF35LP29

Habilidade
desenvolvida
também na Oficina de
Literatura.
Ler fluentemente requer do
aluno um conjunto de
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.
As atividades que mais
potencializam
o
desenvolvimento
da
fluência leitora são aquelas
em que o leitor estuda
textos que lerá em voz alta,
em colaboração com outro
leitor mais proficiente. A
leitura
precisa
ser
contextualizada em uma
situação
comunicativa
genuína, como uma leitura
dramática (situação em que
atores fazem a leitura de
um texto teatral para uma
audiência, interpretando os
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personagens).
Na
elaboração do currículo,
podem-se prever atividades
em que os alunos: estudam
o texto no coletivo, com
mediação do professor, em
especial os personagens;
depois da divisão dos
papéis, em duplas, estudam
em voz alta, ajustando
interpretações; fazem um
ensaio da apresentação,
com
avaliação
das
performances para novos
ajustes;
performam
a
leitura dramática para a
audiência.

Todos
Leitura
os
/escuta
(compartil Campos
hada
e
autônoma)

Formação
de leitor

AC

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
compartilhando com
os
colegas
sua
opinião, após a
leitura.

Habilidade
desenvolvida
também na Oficina de
Literatura.
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.
Na elaboração do currículo,
quatro aspectos podem ser
considerados: a seleção de
materiais de leitura; o uso
de espaços nos quais esses
materiais
circulam;
a
apreciação
e
o
compartilhamento
da
leitura. O primeiro aspecto
implica em utilizar critérios
pessoais de apreciação
(estética, tema etc.). O
segundo,
envolve
frequentar salas de leitura
e bibliotecas físicas e
digitais, sabendo solicitar
ou encontrar materiais de
leitura. O terceiro e o
quarto envolvem utilizar os
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Todos
Leitura/
os
escuta
(compartil Campos
hada
e
autônoma)

Todos
Leitura/
os
escuta
(compartil Campos
hada
e
autônoma)

Compreen
são

Estratégia
de leitura

EF

EF

EF35LP03

EF35LP04

Identificar a ideia EF35LP19
central do texto,
demonstrando
EF35LP26
compreensão
global.
EF35LP29

Inferir informações EF35LP19
implícitas nos textos
lidos.
EF35LP26
EF35LP29
EF35LP31

critérios de apreciação
pessoal para divulgar sua
opinião a respeito de
materiais lidos, em espaços
escolares, como uma roda
de leitores, ou digitais,
como sites de comentários
sobre livros lidos.
Trata-se de uma habilidade
complexa, de redução do
conteúdo do texto. 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.
Habilidade
desenvolvida
também na Oficina de
Literatura.
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.
É a leitura colaborativa que
pode
potencializar
o
trabalho com as estratégias
de leitura (antecipação,
inferenciação, verificação,
localização, construção de
informações
pela
articulação de trechos dos
textos, generalização). A
leitura
colaborativa
(conferir
EF12LP02)
permite a criação de um
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espaço de circulação de
informações no qual pistas
textuais e conhecimentos
prévios
podem
ser
articulados coletivamente
pelos alunos, o que
possibilita a apropriação
desses procedimentos e a
ampliação da competência
leitora.

Leitura
Todos
/escuta
os
(compartil Campos
hada
e
autônoma)

Todos
Leitura/
os
escuta
(compartil Campos
hada
e
autônoma)

Estratégia
de leitura

Estratégia
de leitura

AF

AC

EF35LP05

EF35LP06

Inferir o sentido de EF15LP02
palavras
ou
expressões
EF15LP03
desconhecidas em
textos, com base no EF15LP04
contexto da frase ou
do texto.

Recuperar relações EF05LP06
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.

Habilidade
desenvolvida
também na Oficina de
Literatura.
Esta é uma habilidade foco,
pois
visa
ao
desenvolvimento de uma
importante 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.
Habilidade
desenvolvida
também na Oficina de
Literatura.
Esta habilidade consiste em
utilizar os conhecimentos
gramaticais e textuais já
internalizados para, em
situações epilinguísticas (de
uso), constituir os sentidos
do texto escrito, consolidálos
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.
Todo falante de uma língua
possui
conhecimentos
gramaticais internalizados
no processo de aquisição
da linguagem. Sem eles,
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Vida
Leitura/
cotidia
escuta
(compartil na
hada
e
autônoma)

AC
Leitura de
imagens em
Narrativas
visuais.

EF15LP14

Construir o sentido EF35LP22
de histórias em
quadrinhos
e
tirinhas,
relacionando
imagens e palavras
e
interpretando
recursos gráficos
(tipos de balões, de
letras,
onomatopeias).

não conseguiria comunicarse
oralmente.
Na
elaboração do currículo,
pode-se prever que esses
saberes possibilitam a
análise e o estudo dos
textos, em especial quando
se trata das atividades
epilinguísticas: aquelas nas
quais se analisa o uso dos
recursos textuais, e não a
sua sistematização em
categorias.
Esta
irá
acontecendo
gradativamente ao longo
do Ensino Fundamental,
depois da compreensão do
sistema de escrita e da
constituição
de
uma
proficiência básica em
leitura e escrita. Os
recursos citados são os que
possibilitam
a
coesão
textual. Ex.: Hoje Ana
lembrou-se de seu avô. Ela
não o vê há quase três anos
(ELA retoma ANA; O
recupera AVÔ; SEU retoma
ANA.).
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 habilidade.
Por exemplo, o reconto
oral, inicialmente, pode
acontecer coletivamente,
propiciando o resgate de
aspectos relevantes do
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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.

Leitura/
escuta
(compartil
hada
e
autônoma)

Artístic
oLiterári
o

Apreciação
estética/Est
ilo

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.

EF15LP15
EF15LP18
EF35LP23
EF35LP28
EF35LP27

Habilidade
desenvolvida
também na Oficina de
Literatura.
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, reiterase, também, a aproximação
com a habilidade EF15LP15,
de modo a considerar 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.
Habilidade
desenvolvida
também na Oficina de
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Literatura
Leitura/
escuta
(compartil
hada
e
autônoma)

Prática
s de
Estudo e
Pesquisa

Artístico
Leitura/
escuta
(compartil Literário
hada
e
autônoma)

Pesquisa

AF

Formação do EF
leitor literário

EF35LP17

EF35LP21

Buscar e selecionar,
com o apoio do
professor,
informações
de
interesse
sobre
fenômenos sociais e
naturais, em textos
que circulam em
meios impressos ou
digitais.

EF15LP01
EF15LP09
EF35LP03
EF35LP05

Ler e compreender,
de forma autônoma, EF35LP26
textos literários de
diferentes gêneros e EF35LP29
extensões, inclusive
aqueles
sem
ilustrações,
estabelecendo
preferências
por
gêneros,
temas,

Esta habilidade focaliza o
trabalho de busca e seleção
de textos sobre fenômenos
sociais e naturais digitais e
impressos. Isso supõe a
discussão
de
procedimentos
e
de
critérios de seleção dos
textos
nos
diferentes
ambientes, sempre com
auxílio
do
professor,
considerando
tanto
a
especificidade de salas de
leitura,
bibliotecas
escolares,
públicas
e
pessoais, quanto ambientes
digitais.
É importante considerar,
ainda, se nos ambientes
físicos é possível procurar
diretamente nas prateleiras
ou é necessário recorrer ao
encarregado, bibliotecário
ou
computador:
os
procedimentos a serem
previstos serão específicos
em cada caso. Indicar
assunto, foco e autores e
material de leitura possível.
Nos ambientes digitais,
convém não só considerar
as
características
do
ambiente e da ferramenta
de busca para definir
procedimentos,
como,
ainda, estabelecer critérios
de confiabilidade dos sites.
Podem
ser
propostas
habilidades considerando a
interação com os diferentes
ambientes.
Há,
aqui,
oportunidade de trabalho
interdisciplinar com as
habilidades (EF03MA18),
da Matemática; (EF03HI02)
e (EF03HI03), da História,
associadas à realização de
pesquisas.
Trata-se de uma habilidade
complexa. Para o seu
desenvolvimento,
é
importante 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

56

autores.

Leitura/
escuta
(compartil
hada
e
autônoma)

Campo
Artístico
Literário

Formação
EF
do leitor
literário/L
eitura
multissemió
tica

EF35LP22

Perceber diálogos EF35LP30
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.

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.
O trabalho com essa
habilidade
supõe
a
constituição de critérios de
apreciação
estética
e
afetiva de materiais de
leitura. Para tanto, é
preciso garantir: oferta de
material de leitura de
qualidade estética, ética,
temática e linguística;
espaços
nos
quais
diferentes leitores possam
trocar informações sobre
materiais lidos (físicos ou
digitais). Três atividades
potencializam
esse
trabalho: a roda de leitores
(na
qual
os
alunos
comentam livros de escolha
pessoal lidos); o diário
pessoal de leitura (na qual
os alunos registram as
impressões que vão tendo
sobre o que leem e que
socializam com os colegas);
a leitura programada (na
qual livros de maior
extensão são lidos e
estudados coletivamente,
com
mediação
do
professor).
Habilidade
desenvolvida
também na Oficina de
Literatura.
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
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Artístico
Leitura/
escuta
(compartil Literário
hada
e
autônoma)

Apreciaçã
o
estética/Es
tilo

AF

EF35LP23

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

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 com o discurso
citado quanto com variação
linguística.
No desenvolvimento dessa
habilidade, os diálogos
precisam ser reconhecidos
não apenas pelas marcas
gráficas que os apresentam
(dois
pontos-travessão;
dois pontos-aspas, por
exemplo), ou pela presença
dos
verbos
dicendi
(introdutórios das falas de
terceiros), mas também —
e sobretudo — a partir da
significação do texto. Podese, por exemplo, propor
projetos que organizem
uma exposição de diálogos
famosos (de personagens
de livros lidos); ou a
produção de vídeos, em
duplas,
contendo
um
diálogo selecionado pelos
alunos.
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
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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 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.

Artístico
Leitura/
escuta
(compartil Literário
hada
e
autônoma)

Textos
dramátic
os

AC

EF35LP24

Identificar funções
do texto dramático EF35LP01
(escrito para ser
encenado) e sua EF35LP04
organização
por
meio de diálogos EF35LP21
entre personagens
e marcadores das
falas
das
personagens e de
cena.

Habilidade
desenvolvida
também na Oficina de
Literatura.
A habilidade prevê a leitura
de textos dramáticos a fim
de,
primeiramente,
reconhecer sua função (um
texto
lido
para
ser
encenado). Nesse sentido,
podem-se propor rodas de
leitura ou grupos de leitura,
bem como momentos de
discussão
oral
para
reconhecimento
dessa
função. Além disso, ao
observar
a
estrutura,
podem-se
propor
atividades em que seja
necessário organizar a
estrutura desses textos (os
marcadores de fala e as
rubricas).
Podem-se
articular, ao trabalhar com
o desenvolvimento dessa
habilidade,
as
complementares como a
EF03LP08, em que se prevê
a
diferenciação
de
substantivos e verbos.
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Nesse sentido, pode-se
observar,
no
texto
dramático, os substantivos
que
caracterizam
os
elementos do cenário ou
ainda os verbos que
mostram a movimentação
em cena das personagens.
A
análise
do
texto
dramático
pode
ser
articulada ao componente
de Arte, uma vez que é
possível desenvolver um
trabalho de encenação de
peças e a elaboração de
elementos do figurino e do
cenário. Por fim, pode-se
observar que o trabalho
com o texto dramático
possibilita ao estudante,
por meio da leitura e da
experimentação, vivenciar
outras
realidades,
promovendo
uma
educação
em
direitos
humanos e uma cultura de
paz, tal qual previsto pelos
ODS.

Artístico
Leitura/
escuta
(compartil Literário
hada
e
autônoma)

Apreciaçã
o
estética/Es
tilo

AF

EF35LP27

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

Habilidade
desenvolvida
também na Oficina de
Literatura.
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
condições de produção dos
textos bem como sua
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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,
pressupõe-se
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.

Leitura
/escuta
(compartil
hada
e
autônoma)

Práticas
de
Estudo e
Pesquisa

Imagens
analíticas
em textos

AC

EF05LP23

Comparar
EF05LP24
informações
apresentadas
em
gráficos ou tabelas.

Habilidade
desenvolvida
também na Oficina de
Literatura.
Trata-se de ler e interpretar
dados de gráficos e tabelas,
compreendendo
as
diferenças e semelhanças
de
apresentação
correspondentes a cada
um. A habilidade supõe a
leitura e interpretação dos
dados de cada um dos
gêneros
mencionados,
para, depois, realizar a
comparação entre ambos.
O grau de autonomia
esperada
no
desenvolvimento
desta
habilidade
deve
ser
articulado com o repertório
suposto para o aluno no
nível de ensino em foco.
É preciso garantir que os
alunos saibam realizar a
interpretação dos dados de
gráficos, tabelas e outros
recursos que compõem,
sobretudo, os textos do
campo de estudo e
pesquisa. É importante
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Leitura/esc Vida
cotidian
uta
(compartil a
hada
e
autônoma)

Compreen
são
em
leitura

AF

EF05LP09

Ler e compreender,
com
autonomia,
texto instrucional de
regras de jogo,
dentre
outros
gêneros do campo
da vida cotidiana, de
acordo
com
as
convenções
do
gênero
e
considerando
a
situação
comunicativa e a
finalidade do texto.

EF05LP04
EF05LP12
EF15LP02
EF15LP03

orientá-los para ler, por
exemplo, o título dos
gráficos (pois indicam o que
representam os dados), as
legendas (pois esclarecem
quais são os dados
apresentados), os eixos
(para verificar qual será a
articulação) e comparar as
sínteses
que
as
colunas/fatias
representam. Feita a leitura
de um dos recursos, a ideia
é que façam a do segundo
e, depois, que realizem a
articulação dos dados de
cada recurso, sem esquecer
que
o
foco
é
a
compreensão do problema
abordado.
A
leitura
colaborativa
é
uma
atividade que potencializa
esse trabalho. Há, aqui,
oportunidade de trabalho
interdisciplinar com as
habilidades (EF03MA26),
(EF03MA27), (EF03MA28),
da Matemática (EF03CI06),
(EF03CI09), da Ciência;
(EF03HI03), da História; e
(EF03GE01), da Geografia,
associadas a coleta, leitura,
comparação
e
interpretação de dados de
pesquisas, com apoio de
recursos multissemióticos.
A habilidade, da prática de
leitura,
pressupõe
a
compreensão de textos
instrucionais, como regras
de jogo. Para isso, é
interessante
propor
atividades com base nas
experiências
dos
estudantes, a fim de que
eles reconheçam a função
social desses textos, seu
suporte, público-alvo, entre
outros. Além disso, essa
habilidade
pode
ser
desenvolvida
em
um
projeto articulado com o
componente
curricular
Educação Física. Sugere-se,
dessa forma, que os
estudantes entrem em
contato com regras de
jogos
variados
(de
tabuleiro, esportivos, entre
outros). Isso pode ser feito
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a partir de estações de
aprendizagem, em que
cada uma apresenta uma
regra e um jogo diferentes.
Em
seguida,
pode-se
propor
uma
síntese
coletiva, organizada em
tabelas, para que os
estudantes
consigam
reconhecer a estrutura do
texto, o tipo de linguagem
usada, a utilização de
outras semioses, como
imagens ou fotos etc. Outra
possibilidade é articular
habilidades
complementares
ao
trabalho como a habilidade
EF05LP12, que trata das
conjunções e suas relações
no texto; por exemplo,
pode-se observar o uso das
condicionais
para
estabelecer as regras, entre
outras possibilidades. O
trabalho
com
jogos
instrucionais
permite
promover nos educandos a
consciência da necessidade
de regras para o bom
convívio social. Assim,
promove-se uma educação
voltada para os direitos
humanos e aos ODS,
sobretudo os que se
referem à cultura de paz.

Leitura/esc
uta
(compartil
hada
e
autônoma)

Vida
cotidia
na

Compre
ensão
em
leitura

AF

EF05LP10

Ler
e
compreender, com
autonomia,
anedotas, piadas e
cartuns,
dentre
outros gêneros do
campo da vida
cotidiana,
de
acordo com as
convenções
do
gênero
e
considerando
a
situação
comunicativa e a
finalidade do texto.

EF15LP02
EF15LP03
EF15LP04
EF05LP11
EF35LP09

Habilidade
desenvolvida
também na Oficina de
Jogos.
Essa habilidade trata da
leitura de textos do campo
da vida cotidiana escritos e
orais, como anedotas e
piadas,
e
os
multissemióticos, como os
cartuns. Nesse sentido,
sugere-se
que
sejam
propostas atividades nas
quais os estudantes façam
um levantamento desses
textos por meio de coleta
de informações e pesquisas
tanto
na
comunidade
escolar como em jornais e
revistas infantis. Com base
nessa coleta, sugere-se que
sejam propostas atividades
de reflexão nas quais os
estudantes
organizem
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Vida
Leitura/
Pública
escuta
(compartil
hada
e
autônoma)

Compreen
são
em
leitura

AF

EF05LP15

Ler/assistir
e
compreender, com
autonomia,
notícias,
reportagens,
vídeos em vlogs
argumentativos,
dentre
outros
gêneros do campo
político-cidadão,
de acordo com as
convenções
dos
gêneros
e
considerando
a
situação
e
o
tema/assunto do
texto.

EF15LP02
EF15LP04
EF15LP10
EF05LP16
EF05LP05
EF05LP07
EF05LP20

esses textos, em grupos ou
duplas, reconhecendo a
função social, o suporte, o
público-alvo, entre outros.
A partir disso, pode-se
propor uma sistematização
coletiva, organizada em
ferramentas de apoio,
como tabelas e esquemas.
Além disso, em relação ao
gênero cartum, podem ser
propostas atividades em
que
os
estudantes
relacionem a linguagem
verbal e a não verbal. A
avaliação da aprendizagem
pode ocorrer por meio de
registros escritos, rubricas
de
observação
e
autoavaliação. Na questão
de anedotas e piadas, há a
possibilidade de se discutir
os limites do humor e sua
relação com o respeito aos
outros. Dessa forma, podese propor a reflexão dos
limites éticos de piadas e
anedotas,
relacionando
essa questão a temas
contemporâneos e étnicoraciais.
Essa habilidade é centrada
no desenvolvimento da
leitura
de
textos
jornalísticos e midiáticos,
como notícias, reportagens
e
vídeos
em
vlogs
argumentativos
e
da
oralidade e escuta atenta.
Nesse sentido, sugere-se
que os estudantes sejam
expostos a esses textos em
seus suportes originais, de
modo a explorá-los e
reconhecer seu autor, suas
condições de produção e
função social. Isso pode ser
feito
por
meio
de
perguntas e situaçõesproblema para que se
possa localizar o autor e
identificar o público-alvo.
Sugere-se,
ainda,
que
sejam propostas rodas de
conversa para levantar
ideias sobre a função social
dos
textos.
Outra
possibilidade, caso sejam
trabalhados
gêneros
distintos ao mesmo tempo,
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Vida
Leitura/
Pública
escuta
(compartil
hada
e
autônoma)

Compreen
são
em
leitura

AF

EF05LP16

Comparar
EF15LP02
informações sobre
um mesmo fato EF05LP15
veiculadas
em
diferentes mídias e
concluir sobre qual é
mais confiável e por
quê.

como
notícias
e
reportagens, é propor
atividades comparativas,
reconhecendo
suas
semelhanças e diferenças,
considerando sua estrutura
e função social. Além das
condições de produção,
circulação e recepção, é
interessante
propor
atividades que permitam
aos estudantes identificar a
ideia central dos textos.
Salienta-se, ainda, que se
deve
considerar,
nas
atividades de leitura, a
questão
dos
textos
multissemióticos
que
utilizam
diferentes
semioses, como imagens,
sons, infográficos, entre
outros. Por fim, por meio
das temáticas dos textos,
podem-se
abordar
questões relacionadas aos
temas contemporâneos e
voltados
para
uma
educação
em
direitos
humanos.
Sugere-se
que
essa
habilidade
seja
desenvolvida juntamente
com a habilidade EF05LP15,
que aborda a leitura de
gêneros do campo políticocidadão. Nesse sentido,
para desenvolver essa
habilidade, sugere-se que
sejam propostas situaçõesproblema em que o
estudante receba dois
textos sobre a mesma
temática
a
fim
de
reconhecer qual é o mais
confiável. Para isso, podese fazer uso de tabelas e
esquemas que guiem a
leitura dos estudantes para
que eles reconheçam a
presença (ou não) de um
autor, o suporte, a URL (em
caso de textos publicados
na internet), entre outros
aspectos. Em seguida,
sugere-se que seja feito um
painel coletivo, a fim de
que possam comparar os
textos e argumentar sobre
a fonte mais confiável. A
avaliação da aprendizagem
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Leitura
/escuta
(compartil
hada
e
autônoma)

Práticas
de
Estudo e
Pesquisa

Compreen
são
em
leitura

AC

EF05LP22

Ler e compreender
verbetes
de
dicionário,
identificando
a
estrutura,
as
informações
gramaticais
(significado
de
abreviaturas) e as
informações
semânticas.

EF05LP02
EF05LP25
EF15LP02
EF15LP03
EF35LP12

pode ser feita por meio dos
registros dos estudantes e
pela observação da fala
deles sobre a leitura.
Pontua-se que o trabalho
com a comparação de
textos jornalísticos permite
identificar possíveis fake
news,
desenvolvendo
cidadãos mais críticos e
conscientes, relacionandose, assim, com os ODS na
medida em que promove
uma
educação
de
qualidade
e
cidadãos
críticos.
Observa-se
que
essa
habilidade propõe a leitura
de
um
verbete
de
dicionário não apenas para
consulta, mas que ele seja
entendido como um gênero
que tem uma função social
e características próprias.
Nesse sentido, sugere-se
que seja apresentada uma
situação-problema na qual
os estudantes percebam a
necessidade
de
se
consultar verbetes. Além
disso, é interessante que os
estudantes sejam expostos
a diferentes tipos de
dicionário
(impressos,
digitais, de sinônimos,
entre outros). A turma
pode ser dividida em
grupos e cada um será
responsável
por
um
verbete diferente ou por
um tipo de dicionário
distinto. É possível fazer
uma discussão coletiva e a
construção de uma tabelasíntese sobre as condições
de produção, circulação e
recepção dos textos. Além
disso, sugere-se que os
estudantes explorem o
verbete
a
fim
de
reconhecer sua estrutura,
incluindo o uso de negrito e
itálico. Uma possibilidade é
articular as habilidades de
análise
linguística
à
pesquisa das abreviaturas
gramaticais ou ainda a
questão de prefixos e
sufixos, conforme proposto
pela
habilidade
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Oralidade

Todos
os
Campos

Oralidade
pública/Inte
rcâmbio
conversacio
nal em sala
de aula

EF

EF15LP09

Expressar-se
em EF35LP25
situações
de
intercâmbio oral EF05LP12
com
clareza,
preocupando-se
EF05LP10
em
ser
compreendido pelo
interlocutor
e
usando a palavra
com tom de voz
audível,
boa
articulação e ritmo
adequado.

complementar EF05LP08.
Pode-se, ainda, evidenciar
como
o
dicionário
apresenta
expressões
polissêmicas
(aspecto
observado na habilidade
EF05LP02).
Parar
as
aprendizagens,
pode-se
propor um glossário com as
abreviações mais comuns
encontradas.
A
autoavaliação
também
pode ser usada de forma a
permitir que o estudante
consiga ser protagonista do
próprio
processo
de
aprendizagem.
O desenvolvimento da
habilidade
requer
a
indicação dos discursos que
devem ser aprendidos, de
modo
que
as
especificidades dos textos
orais que circulam nessas
situações tornem-se objeto
de ensino. Considerar que
expor
oralmente
o
resultado de pesquisa
realizada requer saberes
diferenciados daqueles em
que a proposta é opinar
para
tomar
decisão
coletiva,
ou
mesmo
debater sobre aspectos
controversos de um tema.
Na elaboração do currículo,
pode-se indicar a análise
das
situações
comunicativas
e
dos
gêneros que nelas circulam,
podendo
organizar
habilidades que prevejam a
articulação
entre
o
planejamento e: a) a
produção de textos orais:
expor os resultados de uma
pesquisa
para
uma
audiência, participar de
debates sobre questões
controversas, apresentar
indicações literárias em
uma
roda,
realizar/participar
de
entrevistas, entre outras; b)
a oralização de textos
escritos:
apresentar
poemas em saraus, ler
textos produzidos para
programas de rádio; c) o
desenvolvimento
da

67

proficiência em gêneros
orais mais produtivos e
culturalmente relevantes
na região.

Oralidade

Todos
os
Campos

Escuta
atenta

EF

EF15LP10

Escutar,
com EF05LP15
atenção, falas de
professores
e EF35LP19
colegas,
formulando
perguntas
pertinentes
ao
tema e solicitando
esclarecimentos
sempre
que
necessário.

Oralidade

Todos
os
Campos

Característ
icas
da
conversaçã
o
espontâne
a

EF

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.

Oralidade

Todos
os
Campos

Aspectos
não
linguísticos
(paralinguíst
icos) no ato
da fala

AC

EF15LP12

Atribuir significado a EF15LP09
aspectos
não
linguísticos
EF15LP11
(paralinguísticos)
observados na fala, EF15LP13
como direção do
olhar, riso, gestos,
movimentos
da
cabeça
(de
concordância
ou
discordância),
expressão corporal,

Habilidade
desenvolvida
também na Oficina de
Literatura.
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,
mesas-redondas,
entre
outras) que envolvam
gêneros como: exposição
oral,
discussão
argumentativa
e/ou
debate, entrevista oral etc.
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.
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.
Na elaboração do currículo,
pode-se prever o estudo de
diversas
situações
de
comunicação oral no que se
refere
aos
recursos
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tom de voz.

Oralidade

Todos
os
Campos

Relato
oral/Registro
formal e
informal

EF

EF15LP13

Identificar
EF15LP09
finalidades
da
interação oral em EF15LP11
diferentes contextos
comunicativos
EF15LP12
(solicitar
informações,
apresentar opiniões,
informar,
relatar
experiências etc.).

Oralidade

Artístico
Literário

Contagem
de
histórias

AF

EF15LP19

Recontar oralmente, EF15LP18
com e sem apoio de
imagem,
textos

paralinguísticos, de modo
a: a) analisar os efeitos de
sentido produzidos por
eles;b)
reconhecer
a
adequação (ou não) das
escolhas do locutor;c)
constituir um repertório de
recursos possíveis de serem
utilizados; d) selecionar os
recursos mais adequados
às intenções de significação
do
discurso
a
ser
produzido.
Há,
aqui,
oportunidade de trabalho
interdisciplinar
com
a
habilidade (EF15AR19), da
Arte, no que se refere à
identificação de elementos
teatrais na vida cotidiana.
Fundamental
para
o
desenvolvimento
da
proficiência
oral,
esta
habilidade efetiva-se em
situações como: solicitar
informações em espaços
públicos,
seminários,
mesas-redondas, rodas de
conversas etc. E envolve
gêneros como: exposição
oral,
discussão
argumentativa
e/ou
debate, entrevista oral etc.
A
solicitação
de
informações pode referirse a espaços como:
biblioteca ou secretaria da
escola, sobre passeios
previstos no calendário
escolar, como visitas a
exposições de arte e
distintos museus. Trata-se
de
uma
situação
comunicativa na qual o
aluno
precisa
estar
preparado, saber o tipo de
informação a ser solicitada
em cada ocasião e o modo
de fazê-lo naquele espaço.
A habilidade pode orientar
ações que envolvam: a) o
estudo
da
situação
comunicativa;
b)
o
planejamento e a análise
do gênero envolvido e suas
marcas linguísticas; c) o
papel da audiência no
contexto específico.
Essa habilidade deverá ser
desenvolvida de modo
articulado à EF15LP18, uma
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literários lidos pelo
professor.

Oralidade

Todos
os
Campos

AC
Forma de
composição
de gêneros
orais

EF35LP10

Identificar gêneros EF15LP09
do discurso oral,
utilizados
em EF35LP11
diferentes
situações
e
contextos
comunicativos
e
suas características
linguísticoexpressivas
e
composicionais
(conversas
espontâneas).

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 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.
Habilidade
desenvolvida
também na Oficina de
Literatura.
Necessária à compreensão
da lógica e da dinâmica dos
intercâmbios orais, esta
habilidade efetiva-se em
situações como seminários,
mesas-redondas, rodas de
conversa, programas de TV
etc., que envolvam gêneros
como: exposição oral,
discussão
argumentativa
e/ou debate, entrevista
oral etc.
A habilidade pode prever:
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Oralidade

Práticas
de
Estudo e
Pesquisa

Variação
linguística

EF

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.

EF15LP09
EF35LP10

a) o estudo da situação
comunicativa (como assistir
a entrevistas); b) o
planejamento e análise do
gênero e suas marcas
linguísticas (identificar o
recurso de considerar a
resposta e reelaborar a
próxima pergunta, por
exemplo). Além disso,
embora a habilidade não
preveja, recomenda-se o
trabalho em colaboração
realizado
coletivamente,
progredindo para situações
em que a autonomia é cada
vez mais requerida.
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.
Na elaboração do currículo,
pode-se resgatar práticas
de
letramento/produtos
culturais
locais
para
legitimá-los, e explorar a
gramática das variedades
linguísticas usadas em
comparação
(e
não
oposição)
com
outros
produtos culturais não
locais para que os alunos
possam compreender as
diferenças
e
as
similaridades
como
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Oralidade

Práticas
de
Estudo e
Pesquisa

Escuta de
textos
orais

EF

EF35LP18

Escutar,
com EF35LP20
atenção,
apresentações
de
trabalhos realizadas
por
colegas,
formulando
perguntas
pertinentes ao tema
e
solicitando
esclarecimentos
sempre
que
necessário.

constitutivas
das
identidades
de
seus
falantes. Pode-se prever,
ainda, refletir sobre as
situações
comunicativas
em que os textos circulam,
de modo a identificar as
mais apropriadas para o
uso
de
determinada
variedade linguística. Há,
aqui, oportunidade para o
trabalho
interdisciplinar
com
as
habilidades
(EF03GE01), da Geografia;
(EF03HI07) e (EF03HI08), da
História, no que se refere à
identificação
de
características
regionais,
urbanas e rurais da fala,
respeitando as diversas
variedades linguísticas.
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
perguntas
para
esclarecimentos,
por
exemplo,
quanto
à
construção
de
respostas/explicações,
considerando
o
uso
progressivo de justificativas
para a emissão de opinião.
A habilidade de escuta de
textos orais pode prever: a)
procedimentos de registro
de
informações
consideradas importantes e
de dúvidas a serem
apresentadas ao final da
exposição; b) elaboração de
questões a serem feitas ao
locutor, ao final da
exposição,
para
esclarecimentos,
posicionamentos
em
relação à fala etc.; c)
trabalho em colaboração
inicial
até
chegar,
progressivamente,
ao
autônomo. Tal habilidade é
fundamental
para
a
formação do estudante; os
currículos podem procurar
desenvolvê-la na discussão
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Oralidade

Práticas
de
Estudo e
Pesquisa

Compreensão AF
de
textos
orais

EF35LP19

Recuperar as ideias EF15LP10
principais
em
situações formais de EF35LP20
escuta
de
exposições,
apresentações
e
palestras.

Oralidade

Práticas
de
Estudo e
Pesquisa

Planejament AF
o de texto
oral
Exposição
oral

EF35LP20

Expor trabalhos ou EF15LP09
pesquisas escolares,
em sala de aula, com EF35LP19
apoio de recursos EF35LP18
multissemióticos
(imagens, diagrama,
tabelas
etc.),
orientando-se por
roteiro
escrito,
planejando o tempo
de fala e adequando
a
linguagem
à
situação
comunicativa.

de temas sociais relevantes
para a comunidade local.
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,
palavras-chave, esquemas,
entre outros. A avaliação
pode ser feita por meio da
observação desses registros
com base em critérios de
observação.
A habilidade foca no
planejamento e exposição
de apresentações orais.
Como
a
habilidade
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.
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Oralidade

Artístico
Literário

Declamaç
ão

AF

EF35LP28

Declamar poemas, EF05LP00
com
entonação,
postura
e EF15LP17
interpretação
adequadas.
EF35LP23
EF35LP27

Por fim, sugere-se 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
pertinentes. Ao término
das apresentações, sugerese que seja proposta uma
autoavaliação para que o
estudante
analise
sua
participação no processo.
A habilidade, que prevê um
trabalho com a prática de
oralidade,
deve
estar
articulada às habilidades de
leitura. Nesse sentido,
sugere-se 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.
Propõe-se,
também,
filmar
as
declamações para que os
estudantes possam se
observar declamando esses
poemas. Nessa atividade, é
possível utilizar tabelas
para que eles registrem
suas observações acerca da
entonação e da postura,
bem como sua relação com
o conteúdo temático do
texto. Além disso, sugerese que sejam organizados
saraus e apresentações a
fim
de
motivar
os
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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 vida
cotidian
a

Produção
de texto
oral

AF

EF05LP13

Oralidade

Vida
Pública

Produção
de texto

AF

EF05LP19

Assistir, em vídeo EF05LP14
digital, a postagem
de vlog infantil de
críticas
de
brinquedos e livros
de
literatura
infantil e, a partir
dele, planejar e
produzir resenhas
digitais em áudio
ou vídeo.
Argumentar
EF05LP06
oralmente
sobre
acontecimentos de EF05LP20
interesse social, com
base
em
conhecimentos
sobre
fatos
divulgados em TV,
rádio,
mídia
impressa e digital,
respeitando pontos
de vista diferentes.

Habilidade
desenvolvida
também na Oficina de
Literatura.
A
habilidade
envolve
recepção
atenta
e
compreensão
de
comentários críticos orais
veiculados
em
vlogs
infantis.
Além
disso,
compreende duas outras
operações
complexas:
planejar
e
produzir
resenhas digitais.
Essa habilidade pressupõe
a
participação
dos
estudantes na vida pública,
considerando o exercício da
cidadania, o respeito aos
direitos e aos deveres
sociais. Nesse sentido, é
preciso que sejam inseridos
em situações de debates
orais sobre temas de
interesse social, que dizem
respeito ao convívio nos
assuntos da comunidade a
que pertence, seja a
escolar, seja a do bairro,
cidade ou mesmo do país
onde moram. Propondo
situações-problema,
que
podem ser organizadas a
partir de uma notícia
divulgada na TV e demais
mídias ou ainda de uma
situação ocorrida com os
próprios estudantes na
escola, pode-se iniciar com
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perguntas
problematizadoras
para
que eles reflitam sobre a
questão, identificando os
fatos e acontecimentos e
emitindo suas impressões e
ideias iniciais. Em seguida,
pode-se propor que os
estudantes
aprofundem
seus conhecimentos sobre
esse
problema/tema
apresentado,
fazendo
curadoria de informações a
fim de terem repertório,
assumirem
um
posicionamento
e
construírem
argumentos
para
defendê-lo.
Na
sequência, podem fazer
diferentes registros dos
textos / vídeos lidos e
assistidos,
montando
esquemas e quadros com
as informações principais e
argumentos que podem ser
utilizados na defesa dos
pontos de vistas. Ainda é
preciso preparar a própria
situação de debate ou roda
de discussão, considerando
a exposição do que foi
pesquisado
e
o
posicionamento adotado
pelos estudantes, que
devem expressar seus
argumentos e ser capazes
de ouvir os argumentos dos
colegas,
contra
argumentado
respeitosamente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

5º ANO
MATEMÁTICA
UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETO DE
CONHECIMENTO

Números

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

EF05MA01

EF

Ler,
escrever
e
ordenar
números
naturais até a ordem
das centenas de
milhar
com
compreensão
das
principais
características
do
sistema
de
numeração decimal.

EF05MA24

Esta habilidade realiza o
fechamento do trabalho
previsto
nos
anos
anteriores
relativo
à
leitura,
escrita
e
comparação de números,
agora até a ordem da
centena de milhar. Esperase que até este momento
o aluno tenha resolvido
situações
que
lhe
proporcionaram
maior
compreensão
das
características e estrutura
do Sistema de Numeração
Decimal e, com isso, possa
comparar números dessa
magnitude por meio da
posição que os algarismos
ocupam nos números
envolvidos.
Também,
espera-se que ele consiga
representar
esta
comparação
utilizando
símbolos
de
desigualdades,
como
diferente, maior que ou
menor que.
É importante explorar as
escritas
de
números
maiores que a unidade de
milhar como usadas nas
mídias. Estimativa da
ordem de grandeza de um
número também deve ser
incentivada, assim como a
representação na reta
numérica. Textos de mídia
impressa,
gráficos
e
análises de representação
numérica
são
bons
contextos
para
desenvolver
esta
habilidade.

Números

Números
racionais
expressos na
forma decimal
e
sua
representação

EF05MA02

AF

Ler,
escrever
e
ordenar
números
racionais na forma
decimal
com
compreensão
das
principais

EF05MA05

Para que o aluno seja
capaz de ler, escrever e
ordenar números racionais
na forma decimal, é
necessário
que
ele
compreenda
que
a

CÓDIGO

CLASSIFIC
AÇÃO

TEXTO DA HABILIDADE

HABILIDADES
RELACIONADAS

EF05MA19
EF05MA24

COMENTÁRIO
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na
reta
numérica.

Números

Representação
fracionária dos
números
racionais:
reconheciment
o, significados,
leitura e
representação
na
reta
numérica.

EF05MA03

AF

características
do
sistema
de
numeração decimal,
utilizando,
como
recursos,
a
composição
e
decomposição e a
reta numérica.

EF05MA01

estrutura do Sistema de
Numeração
Decimal
utilizada para representar
números naturais pode ser
estendida
para
os
números
racionais.
Entender que 1 inteiro
pode ser representado por
10 décimos ou 100
centésimos é o início
dessa investigação, que
pode ser seguida da
utilização do Quadro Valor
de Lugar para ordens
inferiores a das unidades
(décimos, centésimos e
milésimos). Contextos que
envolvem
o
sistema
monetário brasileiro e
medições podem subsidiar
situações que favorecem,
também,
o
desenvolvimento
de
estratégias pessoais de
cálculos. Por exemplo,
entender que R$ 3,45
pode ser decomposto por
3 + 0,4 + 0,05 pode ajudar
o aluno no momento de
efetuar
cálculos
envolvendo
a
parte
inteira, os décimos e os
centésimos apresentados
pelos números. Outro bom
recurso que pode ser
explorado
é
a
representação na reta
numérica de partes do
inteiro
(décimos,
centésimos e milésimos),
pois dessa maneira é
possível
realizar
comparações
entre
quantidades
racionais
expressas
na
forma
decimal.

Identificar
e
representar frações
(menores e maiores
que a unidade),
associando-as
ao
resultado de uma
divisão ou à ideia de
parte de um todo,
utilizando a reta
numérica
como
recurso.

EF05MA02

Identificar e representar
frações
(menores
e
maiores que a unidade),
associando-as
ao
resultado de uma divisão
ou à ideia de parte de um
todo
implica
em
compreender,
simultaneamente, que o
traço da fração pode
significar a divisão entre o
numerador
e
o

EF05MA06
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denominador e também
como indicador de que um
inteiro foi dividido em
certo número de partes
iguais
(indicadas
no
denominador), sem sobrar
resto, e que, dessas
partes, foram tomadas
algumas (indicadas no
numerador).
Esta habilidade apresenta
duas
ideias
muito
importantes associadas às
frações:
a
primeira
envolvendo a fração como
parte de um todo e a
segunda
referente
à
fração como resultado
(quociente)
de
uma
divisão. No primeiro caso,
ao se referir à fração 2/5
pode-se, por exemplo,
dividir o inteiro em 5
partes das quais 2 delas
serão consideradas. Já em
relação ao segundo caso, a
fração 2/5 pode ser
entendida como 2: 5 (dois
divido por cinco), em que
2 inteiros equivale a 20
décimos, que dividido em
5 partes, resulta em 4
décimos por parte (0,4). É
importante
explorar
situações nas quais os
alunos se deparem com a
representação de frações
menores,
iguais
ou
maiores que um inteiro.
Pedir que representem,
por exemplo, as frações
1/2; 2/2 e 3/2 pode
contribuir neste sentido
sem que haja necessidade
de nomear tais frações
como própria, aparente ou
imprópria.
A sugestão é que a
habilidade
seja
desdobrada em três: uma
que trata de frações como
parte de um todo e divisão
(em todos discretos e
contínuos); outra que
aborde as representações
de
frações
maiores,
menores ou iguais ao
inteiro associadas às duas
ideias e, finalmente, a
representação das frações
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maiores, menores ou
iguais ao inteiro na reta
numérica. É importante
que
todas
elas
se
relacionem com grandezas
e medidas, de modo que
os alunos possam fazer
conexões
matemáticas
relativas às duas áreas
temáticas em questão. É
indicado
que
sejam
propostos desafios nos
quais haja que se pensar
no que ocorre quando
fracionamos um todo
discreto e um todo
contínuo e
o que
diferencia a fração como
parte de um todo ou como
divisão. Por exemplo,
pode-se propor situações
nas quais os alunos
tenham que fracionar uma
folha de papel, um pedaço
de
barbante,
uma
quantidade de fichas ou
de
botões.
Também
associarão que a folha e o
barbante (exemplo de
todo
contínuo)
são
fracionados em partes
com o mesmo tamanho,
enquanto as fichas e os
botões (exemplo de todo
discreto), fracionáveis em
grupos com a mesma
quantidade de unidades. A
reta numérica terá uma
função
relevante
na
medida em que, associada
aos conhecimentos da
habilidade (EF05MA02),
favorece a compreensão
de que existem números
racionais, que são escritos
em formas diferentes, que
representam a mesma
quantidade, como é o caso
de 1/2 e 0,5 ou 5/10. Da
mesma
maneira,
é
interessante propor que
representem 1,2 e 1/2 na
reta numérica para que
vejam graficamente que
essas duas escritas não
representam a mesma
quantidade
porque
ocupam pontos distintos
na reta.
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Números

Comparação e
ordenação de
números
racionais
na
representação
decimal e na
fracionária
utilizando a
noção
de
equivalência.

EF05MA04

AF

Identificar
frações
equivalentes.

EF05MA03
EF05MA05
EF05MA06
EF05MA08
EF05MA19
EF05MA24

Números

Comparação e EF05MA05
ordenação
de
números
racionais
na
representação
decimal e na
fracionária
utilizando a
noção
de

AF

Comparar e ordenar
números
racionais
positivos
(representações
fracionária
e
decimal),
relacionando- os a
pontos
na
reta
numérica.

EF05MA02
EF05MA03
EF05MA04

Esta
habilidade
complementa o trabalho
desenvolvido
na
habilidade
anterior
(EF05MA03)
porque
mostra a existência de
escritas diferentes, que
representam a mesma
quantidade ou a mesma
parte do todo. É de
fundamental importância
que
os
alunos
se
apropriem efetivamente
do conceito de fração
equivalente para que
possam dar um significado
às operações envolvendo
frações. A utilização de
materiais manipulativos,
como
tangram,
dobraduras e mosaicos
podem colaborar com o
desenvolvimento
desta
habilidade.
A
representação de frações
equivalentes
na
reta
numérica
auxilia
na
observação
de
que
escritas
fracionárias
diferentes
representam
quantidades iguais quando
se referem ao mesmo
todo e, por isso, são
representadas
pelo
mesmo ponto na reta
numérica.
Faz-se
importante, sempre que
possível,
explorar
a
representação das ideias
aprendidas de formas
diferentes (por escrito,
numericamente,
com
desenhos), justificar suas
resoluções
e,
ainda,
escrever as aprendizagens
feitas.
Para que o aluno seja
capaz de comparar e
ordenar números racionais
(positivos) usando as
representações fracionária
e decimal, é necessário
que ele compreenda que
uma
fração
pode
representar um número
(no caso racional) e que
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equivalência.

sua escrita representa
uma quantidade de um
todo
(discreto
ou
contínuo). Também é
necessário
que
ele
entenda que a quantidade
representada pela fração
pode ser menor, igual ou
maior que a representada
por outra e, para isso,
pode-se associar pontos
da reta numérica para
realizar tal comparação.
Por fim, demanda-se que
o aluno consiga expressar
essa comparação através
dos sinais de igualdade
(frações equivalentes) ou
desigualdade (diferente,
maior que ou menor que).
O cálculo mental pode ser
desenvolvido
nesta
habilidade através da
análise do numerador e do
denominador da fração.
Em
especial,
esta
habilidade deverá permitir
a utilização de frações
equivalentes para que a
comparação entre frações
aconteça,
além
da
observação da ordem de
grandeza de uma fração
por sua representação na
reta numérica. Assim, não
se espera que seja
utilizada qualquer regra de
comparação de frações,
em especial a redução a
um mesmo denominador
por uso de mínimo
múltiplo
comum.
A
utilização de problemas
relacionando frações com
medidas
são
bons
contextos para favorecer a
aprendizagem
da
habilidade,
como:
comparar 2/5 de um
metro com 4/10 de um
metro; reconhecer qual a
peça do tangram que
representa a maior fração
do quadrado formado
pelas 7 peças; usando
malha
quadriculada,
mostrar
frações
que
representem menos do
que 1/6 da área de um
retângulo formado por 24
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Números

Cálculo
de
porcentagens e
representação
fracionária.

EF05MA06

AC

Associar
as
representações 10%,
25%, 50%, 75% e
100%
respectivamente
à
décima parte, quarta
parte,
metade, três quartos
e um inteiro, para
calcular
porcentagens,
utilizando estratégias
pessoais,
cálculo
mental e calculadora,
em contextos de
educação financeira,
entre outros.

Números

Problemas: adição
e subtração de
números naturais
e
números
racionais
cuja
representação
decimal é
finita.

EF05MA07

AF

Resolver e elaborar
problemas de adição
e subtração com
números naturais e
com
números
racionais,
cuja
representação
decimal seja finita,
utilizando estratégias
diversas,
como
cálculo
por
estimativa,
cálculo
mental e algoritmos.

quadradinhos; investigar
frações que representem
1/4 do círculo todo e
registrar
isso
com
desenhos
e
escritas
numéricas.
Associar
as
representações 10%, 25%,
50%,
75%
e
100%
respectivamente à décima
parte,
quarta
parte,
metade, três quartos e um
inteiro
para
calcular
porcentagens implica em
conhecer frações, suas
representações
e
significados, incluindo a
ideia de equivalência, que
permitirá
compreender
que 10% é o mesmo que
10/100 ou 1/10, que 25%
é o mesmo que 25/100 ou
1/4 e assim por diante.
Para que os cálculos sejam
realizados
utilizando
estratégias
pessoais,
cálculo
mental
e
calculadora,
será
importante
a
compreensão
do
significado de calcular
“1/10 de”; “1/4 de”; “1/2
de” uma quantidade. Os
contextos de educação
financeira, envolvendo a
relação
com
sistema
monetário (gastei 10% do
previsto; paguei 50% à
vista; usei 100% do meu
dinheiro)
envolve
a
relação das porcentagens
com seu uso cotidiano.
Para que o aluno consiga
resolver
e
elaborar
situações problemas que
envolvam
adição
e
subtração de números
decimais, é necessário que
seja ofertado inicialmente
a ele situações em que
possa explorar o cálculos
mental,
o cálculo por
estimativa e o cálculo
exato
para,
depois,
reelaborando os conceitos
referentes à estrutura do
Sistema de Numeração
Decimal, compreenda que
as estratégias utilizadas
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para os números naturais
também
podem
ser
usadas com os números
decimais.
Contextos
envolvendo cálculos com
valores monetários e com
medidas,
incluindo
o
cálculo de perímetro de
figuras,
são
boas
oportunidades para o
desenvolvimento
desta
habilidade.
Números

EF05MA08
Problemas:
multiplicação
e divisão de
números
racionais cuja
representação
decimal é finita
por números
naturais

AF

Resolver e elaborar
problemas
de
multiplicação
e
divisão com números
naturais
e
com
números
racionais
cuja representação
decimal é finita (com
multiplicador natural
e divisor natural e
diferente de zero),
utilizando estratégias
diversas,
como
cálculo
por
estimativa,
cálculo
mental e algoritmos.

EF05MA09
EF05MA13
EF05MA01

Esta habilidade realiza o
fechamento do trabalho
envolvendo
a
multiplicação e divisão nos
anos anteriores e culmina
com a divisão de um
número de até cinco
algarismos por outro de
até
dois
algarismos,
incluindo, também, a
divisão
entre
dois
números naturais com
quociente decimal. Para
que
isto
ocorra,
é
importante que o aluno
compreenda as etapas
envolvidas no algoritmo
da divisão nas quais os
restos
parciais
apresentados
são
reorganizados de maneira
a
representarem
a
respectiva quantidade da
ordem
imediatamente
inferior.
Em
outras
palavras, se durante uma
divisão sobrar 2 inteiros,
estes
podem
ser
representados por 20
décimos,
sendo
necessário,
portanto,
indicar que o quociente
apresentará parte decimal
através da escrita da
vírgula.
Restando
novamente 1 décimo, é
possível
representá-lo
como 10 centésimos e
continuar a divisão sem
necessidade de explicitar
que o quociente apresenta
parte decimal. Espera-se
fluência em relação à
aprendizagem
da
multiplicação e da divisão
com números naturais,
que representa apenas
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parte desta habilidade.
Não é foco a fluência em
operações com números
racionais.
Assim, a habilidade prevê
a
sistematização
das
estratégias de cálculo de
divisão com números
naturais,
incluindo
o
algoritmo convencional de
um número de até cinco
algarismos por outro de
até dois algarismos, além
da divisão entre dois
números naturais com
quociente decimal.
Números

Problemas
de
contagem
do
tipo: “Se cada
objeto de uma
coleção A for
combinado com
todos
os
elementos
de
uma coleção B,
quantos
agrupamentos
desse
tipo
podem
ser
formados?”

EF05MA09

Álgebra

Propriedades da
igualdade
e
noção
de
equivalência.

EF05MA10

AC

AF

Resolver e elaborar
problemas simples
de
contagem
envolvendo
o
princípio
multiplicativo, como
a determinação do
número
de
agrupamentos
possíveis
ao
se
combinar
cada
elemento de uma
coleção com todos os
elementos de outra
coleção, por meio de
diagramas de árvore
ou por tabelas.

Concluir, por meio de
investigações, que a
relação de igualdade
existente entre dois
membros permanece
ao
adicionar,
subtrair, multiplicar
ou dividir cada um
desses membros por
um mesmo número,
para construir a
noção
de
equivalência.

EF05MA11
EF05MA12
EF05MA13
EF05MA08

Resolver
e
elaborar
problemas simples de
contagem envolvendo o
princípio
multiplicativo,
como a determinação do
número de agrupamentos
possíveis ao se combinar
cada elemento de uma
coleção com todos os
elementos
de
outra
coleção, por meio de
diagramas de árvore ou
por tabelas, implica em
associar problemas do
tipo: “Se cada objeto de
uma coleção A for
combinado com todos os
elementos de uma coleção
B, quantos agrupamentos
desse tipo podem ser
formados?” . Para a
resolução, as estratégias
poderão ser diversas,
incluindo a multiplicação.
Esta habilidade traz uma
ampliação do trabalho
previsto na habilidade
EF04MA15 na qual o
aluno, por meio de
investigações, conclui o
princípio aditivo e, agora,
o princípio multiplicativo
das igualdades.
Concluir, por meio de
investigações,
que
a
relação
de
igualdade
existente
entre
dois
membros permanece ao
adicionar,
subtrair,
multiplicar ou dividir cada
um desses membros por
um mesmo número, para
construir a noção de
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equivalência, implica que
seja
compreendido,
primeiramente, o sentido
de equivalência (se a + b =
c + d, então c + d = a + b)
associado ao sinal de
igualdade. Partindo dessa
compreensão, por meio de
investigação e observação
de regularidades, será
possível compreender a
relação
expressa
na
habilidade para todas as
ações
previstas
na
habilidade: se 3 +17 = 12 +
8, então 3 +17 + 5 = 12 + 8
+ 5; se 2 + 6 = 8, então 4 x
(2 + 6) = 4 x 8; se 16 - 6 =
10, então, (16 - 6) : 5 = 10 :
5.
Álgebra

Propriedades da
igualdade
e
noção
de
equivalência

EF05MA11

AC

Resolver e elaborar
problemas
cuja
conversão
em
sentença matemática
seja uma igualdade
com uma operação
em que um dos
termos
é
desconhecido.

Álgebra

Grandezas
diretamente
proporcionais;

EF05MA12

AC

Resolver problemas
que
envolvam
variação
de
proporcionalidade
direta entre duas

EF05MA10

Resolver
e
elaborar
problemas cuja conversão
em sentença matemática
seja uma igualdade com
uma operação em que um
dos
termos
é
desconhecido implica em
resolver problemas tais
como "Eu tinha 20 reais e
agora tenho 12. O que
pode ter acontecido?" ou
"A Diferença entre dois
números é 18 e o maior
deles é 37. Qual é o outro
número?" ou "Pensei em
um número, multipliquei
por 12 e obtive 84. Em que
número pensei?". O pleno
desenvolvimento
da
habilidade
envolve
o
conhecimento
das
relações
entre
as
operações
(adição
e
subtração; multiplicação e
divisão), assim como o
sentido do sinal de
igualdade
como
equivalência,
o
conhecimento previsto na
habilidade (EF05MA10) e,
ainda, experiência de
resolver
e
elaborar
problemas.
Resolver problemas que
envolvam variação de
proporcionalidade direta
entre duas grandezas
implica a compreensão de
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Álgebra

Problemas
envolvendo
a
participação de
um todo em
duas
partes
proporcionais

EF05MA13

AC

grandezas,
para
associar
a
quantidade de um
produto ao valor a
pagar, alterar as
quantidades
de
ingredientes
de
receitas, ampliar ou
reduzir escala em
mapas, entre outros;

que
a
relação
de
proporcionalidade direta
estuda a variação de uma
grandeza em relação à
outra em uma mesma
razão. Ou seja, se uma
dobra, a outra dobra; se
uma triplica, a outra
triplica; se uma é dividida
em duas partes iguais, a
outra também é reduzida
à metade. Associar a
quantidade
de
um
produto ao valor a pagar
(se um litro custa R$
10,00, 2,5 litros quanto
custarão?), alterar as
quantidades
de
ingredientes de receitas
(preciso de 250g de
manteiga
para
uma
receita, quanto precisarei
para
meia
receita?),
ampliar ou reduzir escala
em mapas, entre outros,
são
aplicações
do
raciocínio proporcional.

Resolver problemas
envolvendo
a
partilha de uma
quantidade em duas
partes
desiguais,
tais como dividir
uma quantidade em
duas partes, de
modo que uma seja
o dobro da outra,
com compreensão
da ideia de razão
entre as partes e
delas com o todo.

Resolver
problemas
envolvendo a partilha de
uma quantidade em duas
partes desiguais, tais como
dividir uma quantidade em
duas partes, de modo que
uma seja o dobro da
outra, com compreensão
da ideia de razão entre as
partes e delas com o todo,
significa ser capaz de
resolver problemas do
seguinte tipo: "Júlio e
Antônio
fizeram
um
trabalho
juntos
e
receberam por ele R$
4800,00. Júlio dedicou 5
dias a realizar a sua parte
do trabalho e Antônio, 7
dias. Quanto cada um
receberá
pelos
dias
trabalhados?".
Observe
que, se eles tivessem
trabalhado
a
mesma
quantidade
de
dias,
bastaria dividir o valor
recebido por 2. No
problema em questão,
eles
trabalharam
quantidades
de
dias
desiguais. Por isso, para
saber quanto cada um
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recebeu por seu trabalho,
devemos dividir 4800 por
12, obtendo o valor de um
dia de trabalho, e pagar o
equivalente a 5 dias para
Júlio e 7 dias para Antônio.
Outra forma de resolver o
problema é pensar que, se
Júlio trabalhou 5 de 12
dias e Antônio trabalhou 7
de 12 dias, então Júlio
receberá 5/12 de 4800 e
Antônio, 7/12 de 4800, o
que dá R$ 2000,00 e R$
2800,00, respectivamente,
para cada um, o que
mostra, de modo mais
explícito, a ideia de razão
entre as partes e delas
com o todo.
Geometria

Geometria

Plano
cartesiano:
coordenadas
cartesianas (1º
quadrante) e
representação
de
deslocamentos
no plano
cartesiano.

EF05MA14

AC

Utilizar
e
compreender
diferentes
representações para
a localização de
objetos no plano,
como mapas, células
em
planilhas
eletrônicas
e
coordenadas
geográficas, a fim de
desenvolver
as
primeiras noções de
coordenadas
cartesianas.

Plano
Cartesiano:
coordenadas
cartesianas (1º
quadrante)
e
representação

EF05MA15

AC

Interpretar,
descrever
e
representar
a
localização
ou
movimentação
de
objetos no plano
cartesiano
(1º

Utilizar e compreender
diferentes representações
para a localização de
objetos no plano, como
mapas,
células
em
planilhas eletrônicas e
coordenadas geográficas,
a fim de desenvolver as
primeiras
noções
de
coordenadas cartesianas,
implica em desenvolver
habilidades verbais, visuais
e
de
representação
especificamente
relacionadas às estratégias
de representação aqui
mencionadas,
compreendendo
seus
princípios,
legendas,
escalas e os termos
relacionados na habilidade
(direita, esquerda, para
cima,
para
baixo,
intersecção, etc). Uma
aprendizagem importante
será a de que um ponto
pode
ser
localizado
usando duas coordenadas
e um sistema de eixos
perpendiculares,
numerados e orientados.
EF05MA14
EF04MA16

Interpretar, descrever e
representar a localização
ou movimentação de
objetos
no
plano
cartesiano (1º quadrante)
utilizando
coordenadas
cartesianas,
indicando
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quadrante),
utilizando
coordenadas
cartesianas,
indicando mudanças
de direção e de
sentido.

de
deslocamentos
no plano
cartesiano

Geometria

Figuras
geométricas

EF05MA16

AF

Associar
espaciais

a

figuras
suas

mudanças de direção e de
sentido e giros envolve
que já haja o domínio de
processo de localização e
representação
da
movimentação de objetos
e pessoas no espaço.
Utilizar um vocabulário
que expresse a localização
(direita, esquerda, mais
próximo, mais distante,
entre outros) também é
relevante. Experiências de
representação de trajetos
em malhas quadriculadas
e de leitura de mapas
auxiliam para que, então,
possa ser explorada a
ampliação das formas de
descrição, localização e
representação de trajetos
e movimentos em um
sistema de coordenadas
ordenado
(cartesiano)
formado por um eixo
horizontal e outro vertical,
numerados e que se
interceptam
perpendicularmente
na
origem. O conhecimento
da habilidade (EF05MA14)
será relevante para a
aprendizagem relacionada
nesta
habilidade.
A
localização de um ponto
se dá por uma coordenada
indicada por um par de
números,
sendo
um
número do eixo horizontal
(OX) e outro, do vertical
(OY). Esse sistema de
coordenadas
completo
divide o plano em quatro
quadrantes (contados no
sentido anti-horário) e, em
cada quadrante, há pontos
que podem ser localizados
com números. No entanto,
como apenas o primeiro
quadrante
tem
coordenadas
positivas,
apenas ele será explorado
neste ano. A marcação de
mudanças de direção e
giros se associam com a
compreensão de conceito
de ângulo.
EF05MA14

Para ampliar o trabalho
com planificações, sugere-
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espaciais:
reconhecimento,
representações,
planificações e
características.

planificações
(prismas, pirâmides,
cilindros e cones) e
analisar, nomear e
comparar
seus
atributos.

EF05MA15

se analisar se uma
determinada planificação
permite ou não construir
um determinado sólido. O
trabalho envolvendo o
“erro”
permite
aos
estudantes
buscar
estratégias
para
compreendê-lo e justificálo e, consequentemente,
analisar em profundidade
as características dos
sólidos
sugeridos
na
habilidade. Discutir com os
alunos o que permanece
inalterado e o que sofre
modificações
na
planificação em relação ao
sólido
em
sua
representação
tridimensional é uma
forma de reconhecerem as
formas e os ângulos.
Incentivar os alunos a
redigirem suas percepções
e conclusões, bem como
apresentar suas ideias
com
desenhos
e
esquemas, amplia seu
vocabulário geométrico e
auxilia na identificação de
propriedades das formas
trabalhadas.
Sugere-se
associar propostas com
arte e leitura de livros de
histórias infantis como
recursos
interessantes
para abordar os conceitos
envolvidos na habilidade.
As
representações
espaciais, que mostram
desenhos de prismas e
pirâmides,
são
uma
aprendizagem específica
que envolve desde esboço
até representações sob
diferentes pontos de vista
em malhas, incluindo
noções
simples
de
perspectiva.
O
reconhecimento de alguns
polígonos é importante
para a compreensão de
poliedros, em particular os
prismas e pirâmides.

Geometria

Figuras
geométricas
planas:

EF05MA17

AF

Reconhecer, nomear
e
comparar
polígonos,

EF05MA18

Esta habilidade realiza o
fechamento do trabalho
envolvendo a exploração
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características,
representações e
ângulos

considerando lados,
vértices e ângulos, e
desenhá-los,
utilizando material
de
desenho
ou
tecnologias digitais.

dos sólidos geométricos
nos
anos
anteriores.
Enquanto nas habilidades
anteriores o foco se
restringia
ao
reconhecimento
do
aspecto global dos sólidos
geométricos e, depois, de
suas características, agora
já é solicitado ao aluno
que
ele
elabore
classificações envolvendo
grupos
de
sólidos
geométricos
com
características comuns. É
neste contexto que surge
a diferenciação entre
poliedros
e
corpos
redondos.
O
reconhecimento
das
formas geométricas planas
que formam cada poliedro
também é importante
para
subdividir
esta
categoria em duas, sendo
uma formada por prismas
e outra composta por
pirâmides. O trabalho com
malhas diversificadas pode
contribuir
para
a
representação das figuras
especiais, desenvolvendo,
inclusive, noções básicas
de perspectiva.

Reconhecer a congruência
dos
ângulos
e
a
proporcionalidade entre
os lados correspondentes
de figuras poligonais em
situações de ampliação e
de redução em malhas
quadriculadas e usando
tecnologias digitais implica
na
exploração
dos
elementos que não se
alteram e dos que se
modificam na ampliação e
na redução de figuras
geométricas
planas,
envolvendo
a
aprendizagem do efeito da
relação
de
proporcionalidade entre
uma
figura
e
sua
ampliação/redução.

Geometria

Ampliação
e
redução
de
figuras
poligonais
em
malhas
quadriculadas:
reconhecimento
da congruência
dos ângulos e da
proporcionalidad
e dos lados
correspondentes
.

EF05MA18

AC

Reconhecer
a
congruência
dos
ângulos
e
a
proporcionalidade
entre
os
lados
correspondentes de
figuras poligonais em
situações
de
ampliação
e
de
redução em malhas
quadriculadas
e
usando tecnologias
digitais.

Grandezas

Medidas de

EF05MA19

AF

Resolver e elaborar

EF05MA14

Esta habilidade realiza o
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e medidas

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

problemas
envolvendo medidas
das
grandezas
comprimento, área,
massa,
tempo,
temperatura
e
capacidade,
recorrendo
a
transformações entre
as unidades mais
usuais em contextos
socioculturais.

Grandezas
e medidas

Áreas e
perímetros de
figuras
poligonais:
algumas
relações.

EF05MA20

AC

Concluir, por meio de
investigações,
que
figuras de perímetros
iguais podem ter
áreas diferentes e
que, também, figuras
que têm a mesma
área
podem
ter
perímetros
diferentes.

Probabilid
ade
e
estatística

Espaço amostral:
análise
de
chances
de
eventos
aleatórios

EF05MA22

AF

Apresentar todos os
possíveis resultados
de um experimento
aleatório, estimando
se esses resultados
são
igualmente
prováveis ou não.

EF05MA20
EF05MA02

fechamento dos trabalhos
envolvendo medições de
grandezas efetuado nos
anos anteriores. Além das
grandezas mais comuns,
como
comprimento,
massa,
capacidade
e
tempo, agora é associado
a medida de temperatura.
Outro fator importante é
que os números que
expressam as medidas,
podem ser de natureza
racional (fracionária ou
decimal), o que aproxima
ainda mais as situações de
contextos cotidianos. A
leitura de textos de
diferentes gêneros pode
ser
explorada
para
subsidiar esta habilidade.
Espera-se fluência no
aprendizado
das
grandezas comprimento,
área, massa, tempo e
capacidade,
o
qual
representa apenas parte
desta habilidade. Não é
foco a fluência em relação
à grandeza temperatura.
Concluir, por meio de
investigações, que figuras
de
perímetros
iguais
podem
ter
áreas
diferentes e que, também,
figuras que têm a mesma
área
podem
ter
perímetros
diferentes
envolve a diferenciação de
área
e
perímetro,
associando o perímetro à
medida de comprimento
e, a área, como medida de
superfície.

EF05MA23

Apresentar
todos
os
possíveis resultados de um
experimento
aleatório,
estimando
se
esses
resultados são igualmente
prováveis ou não, implica
em ser capaz de indicar o
espaço amostral relativo a
um experimento aleatório,
identificando se nele há
chances iguais (igualmente
prováveis
ou
equiprováveis) de um
determinado
resultado
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ocorrer. Por exemplo, ao
decidir qual time de
futebol começa a partida
jogando uma moeda, as
chances de sair cara ou
coroa são iguais, isto é, no
espaço
amostral
do
evento jogar uma moeda,
há duas possibilidades
com
chances
equiprováveis
de
acontecer: cara ou coroa.
No jogo de dois times de
futebol A e B ,o espaço
amostral
tem
três
possibilidades, geralmente
não
equiprováveis:
empate, vitória de A e
vitória de B.
Probabilid
ade
e
estatística

Cálculo de
probabilidade
de eventos
equiprováveis

Probabilid
ade
e
estatística

Leitura, coleta,
classificação
interpretação e
representação

EF05MA23

AC

Determinar
a
probabilidade
de
ocorrência de um
resultado
em
eventos aleatórios,
quando todos os
resultados possíveis
têm
a
mesma
chance de ocorrer
(equiprováveis).

EF05MA2
4

AF

Interpretar dados
estatísticos
apresentados em
textos, tabelas e

Determinar
a
probabilidade
de
ocorrência
de
um
resultado em eventos
aleatórios, quando todos
os resultados possíveis
têm a mesma chance de
ocorrer (equiprováveis),
implica em conhecer o
conjunto de todas as
possibilidades que fazem
parte deste problema, ou
seja, o espaço amostral, e
comparar a chance de
cada evento desse espaço
amostral acontecer no
total de possibilidades,
associando
a
representação fracionária
como forma de registro da
probabilidade de um
evento acontecer. Por
exemplo, ao se lançar uma
moeda o espaço amostral
é cara ou coroa, ou seja há
1 em duas possibilidades
de sair cara, logo a
probabilidade de termos
cara é de 1/2, o mesmo
vale para coroa. Já no caso
do lançamento de um
dado comum, há 1/6 de
probabilidade de sair
qualquer um dos números
do espaço amostral.
EF05MA25

Semelhante ao proposto
na habilidade EF04MA27,
esta habilidade prioriza as
conclusões obtidas a partir
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de dados em
tabelas de dupla
entrada, gráfico
de
colunas
agrupadas,
gráficos
pictóricos
e
gráfico de linhas.

Probabilid
ade
e
estatística

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

EF05MA2
5

AC

gráficos (colunas ou
linhas), referentes a
outras áreas do
conhecimento ou a
outros contextos,
como
saúde
e
trânsito, e produzir
textos
com
o
objetivo
de
sintetizar
conclusões;

da análise dos dados
apresentados por uma
tabela ou gráfico, que
podem ser expressas
através de um texto. Os
contextos sugeridos no
corpo da habilidade, como
saúde e trânsito, podem
contribuir para as interrelações
entre
as
diferentes
áreas
do
conhecimento e dar maior
significado ao objeto de
estudo desenvolvido na
habilidade.

Realizar pesquisa
envolvendo
variáveis
categóricas
e
numéricas,
organizar
dados
coletados por meio
de tabelas, gráficos
de
colunas,
pictóricos e de
linhas, com e sem
uso de tecnologias
digitais,
e
apresentar texto
escrito sobre a
finalidade
da
pesquisa
e
a
síntese
dos
resultados.

Realizar
pesquisa
envolvendo
variáveis
categóricas e numéricas,
organizar dados coletados
por meio de tabelas,
gráficos
de
colunas,
pictóricos e de linhas, com
e sem uso de tecnologias
digitais, e apresentar texto
escrito sobre a finalidade
da pesquisa e a síntese
dos resultados implica em
identificar que as variáveis
nos estudos estatísticos
são os valores que
assumem determinadas
características dentro de
uma pesquisa. Variáveis
categóricas ou qualitativas
são aquelas que não
podem ser expressas
numericamente,
pois
relacionam
situações
como mês de nascimento,
preferência por um time
de futebol, marca de
automóvel,
preferência
musical, entre outras. A
habilidade também prevê
a pesquisa com variáveis
numéricas
ou
quantitativas. Esse tipo de
variável
pode
ser
classificado em discreta
(se for relacionada a
situações de contagem
(por exemplo: número de
revistas
vendidas,
quantidade de consultas
médicas,
número
de
filhos) ou contínua como a
que se refere às situações
de medida (por exemplo,
massa de um produto,
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altura de pessoas, tempo
de duração de um evento
etc.). A realização da
pesquisa acontece a partir
de procedimentos tais
como
identificar
um
problema a ser respondido
e
desenvolver
procedimentos que vão da
escolha da população
investigada
a
procedimentos de coleta,
organização e publicação
dos dados da pesquisa e
da resolução do problema
investigado. Neste ano, a
ampliação em relação ao
ano anterior está na
escolha de uma amostra
maior de pessoas e na
utilização da tecnologia
para tabular e representar
dados da pesquisa.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

1º ao 5º ANO
Arte
UNIDADE
TEMÁTICA

OBJETO DE
CONHECIMENTO

CÓDIGO

CLASSIFICAÇ
ÃO

TEXTO DA HABILIDADE

HABILIDADE
S
RELACIONAD
AS

COMENTÁRIO

Artes visuais

Contextos
práticas

e EF15AR01 AF

Identificar e apreciar EF15AR03 Na habilidade, identificar
desenho,
pintura,
está
relacionado
a
modelagem e escultura EF15AR06 reconhecer,
enquanto
como modalidades das
apreciar formas distintas das
artes visuais tradicionais
artes visuais tradicionais e
e
contemporâneas
contemporâneas é sentir
presentes na cultura
deleite,
prazer,
local
e
paulista,
estranhamento e abertura
cultivando a percepção,
para se sensibilizar na fruição
o
imaginário,
a
dessas manifestações, tais
capacidade
de
como: desenho, pintura,
simbolizar
e
o
escultura,
gravura,
instalação,
fotografia,
repertório imagético.
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 Explorar
e
reconhecer
elementos constitutivos
permite ao aluno perceber,
do desenho, da pintura, EF15AR06 apreender e manejar os
da modelagem e da
elementos visuais (ponto,
escultura
em
suas EF15AR07 linha, cor, forma, espaço,
texturas, relevo, movimento,
produções.
luz e sombra, volume bi e
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tridimensional),
identificando-os nas diversas
formas de expressão das
artes plásticas, audiovisuais,
gráficas e tecnológicas e nas
linguagens
analógica
e
digital. A habilidade supõe
inicialmente
experimentar
uma forma de expressão,
para, então, identificar os
seus elementos visuais.
Artes visuais

Artes visuais

Matrizes
Estéticas
culturais

EF15AR03 AC

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

EF15AR04 AC

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

e

Materialidades

EF15AR03
EF15AR05
EF15AR06
EF15AR07
EF15AR24

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

Processos
criação

de EF15AR05

AC

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

Experimentar,
nesta
habilidade, supõe investigar,
testar, fazer, refazer e
escolher recursos e espaços
para a produção 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

98

Artes visuais

Processos
criação

de EF15AR06 AC

Artes visuais

Sistema
linguagem

de EF15AR07 AC

Dança

Contextos
práticas

e EF15AR08 AF

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.
Dialogar sobre a sua
A habilidade de dialogar
criação e as dos
supõe que o aluno possa
colegas,
para
refletir sobre seu processo de
alcançar
sentidos
criação
,
construir
plurais.
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.
Reconhecer algumas
Esta habilidade pressupõe
categorias do sistema
conhecer,
descrever
e
das artes visuais
analisar
semelhanças
e
(museus,
galerias,
diferenças entre categorias
instituições, artistas,
do sistema das artes visuais
artesãos, curadores
como: 1. Espaços de criação
etc.).
e produção (ateliês livres e
de artistas e artesãos) e
criadores
(artistas,
artesãos);2.
Espaços
de
catalogação,
difusão
e
preservação
(museus
e
centros culturais) e suas
equipes
(curadores,
montadores de exposições,
restauradores, entre outros);
3. Espaços de exposição e
comercialização (galerias de
arte e espaços comerciais) e
seu público, como visitantes,
colecionadores e leiloeiros;
4. Espaços públicos, hoje
também utilizados como um
lugar de fazer artístico
inserido no sistema das
linguagens da arte, com seus
artistas, artesãos e público.
Experimentar e apreciar EF15AR09 Experimentar,
nesta
formas distintas de
habilidade, significa fruir,
manifestações da dança EF15AR10 investigar, testar, fazer e
presentes em diferentes
refazer com prazer e, ao
contextos, cultivando a EF15AR24 mesmo
tempo,
percepção,
o
estranhamento, movimentos
imaginário,
a
corporais
que
sejam
capacidade
de
arranjados de forma a
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simbolizar
e
repertório corporal.

Dança

Elementos
linguagem

da EF15AR09

AC

Dança

Elementos
linguagem

da EF15AR10 AF

o

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

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

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.
CIÊNCIAS Nesta habilidade, espera-se
ED. FÍSICA 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.
EF15AR11 Experimentar,
nesta
habilidade, supõe investigar,
EF15AR12 testar, fazer, refazer e sentir
prazer e estranhamento com
EF15AR24 o corpo, na vivência de
espaços,
orientações
e
ritmos
diferentes.
Movimentar-se
muito
devagar, tomando minutos
inteiros
para
realizar
movimentos simples, como
colocar a mão sobre a 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
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entendimento do espaço
para além do mero lugar,
reconhecendo-o como onde
o corpo se move, realiza
formas conforme se mexe e
dança.
Dança

Processos
criação

de EF15AR11

AC

Dança

Processo
criação

de EF15AR12 AC

Música

Contextos
práticas

e EF15AR13 AF

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 e EF15AR11 A habilidade diz respeito a
sem preconceito, as
dialogar no sentido de
experiências pessoais e EF15AR24 descrever, escutar, construir
coletivas em dança
argumentos, ponderações e
vivenciadas na escola,
refletir sobre as experiências
como fonte para a
individuais
e
coletivas
construção
de
vivenciadas em dança. No
vocabulários
e
desenvolvimento
desta
habilidade, é importante
repertórios próprios.
cuidar
para
evitar
considerações fechadas e
preconceituosas,
problematizando imitações
ou julgamentos baseados em
estereótipos. O desafio é
criar um clima de abertura e
respeito dos alunos sobre
suas próprias expressões e as
do outro. Esta habilidade
contribui para a construção
de vocabulário e repertório
próprios, que consideram a
pluralidade e respeitam
diferenças.
.
Experimentar,
A habilidade supõe que o
identificar e apreciar
aluno possa escutar atenta e
músicas
brasileiras EF15AR14 criticamente
materiais
próprias do universo
sonoros,
identificando
infantil,
inclusive EF15AR23 formas musicais, abrangendo
aquelas presentes em
gêneros tais como: música
EF15AR24 clássica,
música
seu cotidiano.
contemporânea,
música
popular — incluindo, por
exemplo, categorias como
pop, samba, MPB, hip-hop,
rap, rock, jazz, techno, entre
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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.
Música

Elementos
linguagem

da EF15AR14 AF

Música

Materialidades

EF15AR15 AC

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

EF15AR15 Na habilidade, perceber e
explorar supõe identificar
EF15AR16 características
e
testar
elementos básicos do som —
EF15AR23 altura (sons agudos e graves),
duração (longos e curtos),
EF15AR24 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.

Explorar e perceber o EF15AR16 Na habilidade, “explorar”
próprio corpo (palmas,
significa
investigar
e
voz, percussão corporal) EF15AR17 identificar fontes sonoras
convencionais, como os
como fonte sonora.
EF15AR24 instrumentos musicais, e não
convencionais, como os sons
do próprio corpo. Com base
na percepção da percussão
corporal e da voz como
recurso sonoro e musical,
dos
objetos
sonoros,
inclusive os presentes no
cotidiano, e dos sons da
natureza, pretende-se que o
aluno criar e organizar os
sons em uma estrutura
musical.
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Música

Notação
e EF15AR16 AC
registro musical

Música

Processos
criação

de EF15AR17 AF

Teatro

Contextos
práticas

e EF15AR18 AF

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.

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.
Apreciar e experimentar EF15AR16 Na
habilidade,
sonorização
de
“experimentar” refere-se a
histórias,
utilizando EF15AR23 fazer e refazer múltiplas
vozes, sons corporais
possibilidades de sonorização
e/ou
instrumentos EF15AR24 corporal ou instrumental, o
musicais convencionais
que propicia a elaboração de
improvisações e composições
ou não convencionais.
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.
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,

EF15AR17 O desenvolvimento desta
habilidade
pressupõe
a
EF15AR21 construção de repertório,
adquirido com observação de
EF15AR23 manifestações do teatro em
múltiplas
fontes,
de
EF15AR24 diferentes
contextos.
A
prática de observação em
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o
imaginário,
a
capacidade
de
simbolizar
e
o
repertório ficcional.

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.

Teatro

Elementos
linguagem

da EF15AR19 AF

Descobrir teatralidades EF15AR18 A habilidade de “descobrir”,
na
vida
cotidiana,
embasada na investigação e
identificando variadas EF15AR20 observação, pressupõe o
entonações de voz em
exercício de perceber que,
diferentes personagens. EF15AR21 nas situações do dia a dia, é
possível
observar
e
EF15AR22 identificar elementos básicos
do teatro: espaço (local onde
EF15AR23 ocorre a cena observada),
personagem (a pessoa e suas
EF15AR24 características) e narrativa (a
ação, o que está ocorrendo).
EF04LP27 A teatralidade de cada dia
pode estar, por exemplo, no
camelô que inventa um
personagem para atrair
compradores, nos jovens
fazendo malabarismos nos
sinais de trânsito, nos
devotos que pregam suas
religiões na praça, nos
políticos e militantes que
fazem
campanha,
nos
músicos que se apresentam
na rua, entre outras formas
de desempenho de papéis
nas relações humano-sociais.

Teatro

Processos
criação

de EF15AR20

Experimentar
o EF15AR21 Na
habilidade,
o
trabalho colaborativo,
“experimentar” refere-se ao
coletivo e autoral em EF15AR22 âmbito do expressar-se. Pode
improvisações teatrais e
ser desenvolvida por meio de
processos
narrativos
jogos de improvisação a fim
criativos em teatro,
de potencializar o processo
explorando desde a
de criação teatral por meio
teatralidade dos gestos
de cenas, narrativas, gestos e
e das ações do cotidiano
ações
presentes
no
até
elementos
de
cotidiano. As improvisações
diferentes
matrizes
contêm
uma
intencionalidade (os alunos
estéticas e culturais
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.

AC
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Teatro

Processos
criação

de EF15AR21 AF

Teatro

Processos
criação

de EF15AR22 AC

Exercitar a imitação de EF15AR20 Exercitar, na dimensão do
situações cotidianas e o
fazer e refazer, amplia a
faz
de
conta, EF15AR23 potencialidade dos exercícios
ressignificando objetos
com a imitação e o faz de
e
fatos
e EF15AR24 conta enquanto ferramentas
experimentando-se no
para as ações dramáticas. O
lugar do outro, ao
exercício com a imitação não
compor
e
encenar
se restringe apenas à
acontecimentos cênicos
construção externa de uma
com base em diferentes
imagem ou pessoa, mas
referências
(músicas,
pretende que o aluno possa
imagens, textos ou
preencher o modelo imitado
outros
pontos
de
com novos significados. Além
partida), de forma
disso, a utilização de recursos
das outras linguagens da arte
intencional e reflexiva.
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.
Imitar, com respeito e EF15AR20 Na habilidade, experimentar
sem
preconceito,
implica investigar, testar,
movimentos, gestos e EF15AR23 fazer e refazer formas de se
voz de personagens que
movimentar,
trejeitos,
representem pessoas e EF15AR24 entonação de voz, bem como
animais, reconhecendo
gestos
que
podem
semelhanças
e
caracterizar uma pessoa em
diferenças entre suas
um enredo. Isto implica
imitações e as feitas
experimentar a expressão de
variadas
emoções.
No
pelos colegas.
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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